
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ  

(для студентів вузів очної форми навчання  

всіх спеціальностей) 

 

 

 

 

 

                                                                     Затверджено           

                                                                             на засіданні кафедри  

                                                                          українознавства та  

                                                                            гуманітарної освіти 

                                                                                 Протокол № 17 

                                                                                від  12.05.2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краматорськ 2004 
 



 2 

ББК  63.З /4 УКР/  

УДК 329 

А 

 

 

 

 

 

 

       Історія України: Збірник тестів / для студентів вузів очної форми 

навчання всіх спеціальностей / Укл.: С.В.Алексєєв, Є.П.Ляшенко, 

О.А.Довбня. - Краматорськ: ДДМА, 2004.  -        с. 

 

 

 

ISBN 966-7851-42-7 

 

 

 

      Включає тести, питання та завдання до всіх тем курсу, основну та 

додаткову літературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 966-7851-42-7 

ББК 63.3 ( 4 УКР ) 

С.В. Алексєєв, 

Є.П. Ляшенко, 

О.А.Довбня, 2004 

ДДМА, 2004 



 3 

 

ВСТУП 

 

      В умовах розбудови української державності значно зростає роль 

формування свідомого громадянина України, підвищується значення 

курсів гуманітарних наук у вищій школі. 

      Важливі завдання вищої школи на сучасному етапі спрямовані як 

на поглиблення професіоналізму, так і на виховання духовності, мо-

ральної та світоглядної культури майбутніх фахівців. 

     У поглибленні гуманітарної спрямованості освіти, формуванні ін-

телектуального потенціалу особистості значна роль належить історії 

України. 

     Дисципліну “Історія України” вивчають студенти першого курсу 

всіх спеціальностей. Програма курсу “Історія України” побудована 

відповідно до профілю підготовки бакалаврів. 

     Курс “Історія України” спрямований на те, щоб дати студентам 

глибоку історичну підготовку, підвищити їх загальну та політичну 

культуру, допомогти в розумінні швидкоплинних процесів сучасного 

суспільного життя. 

     Вивчення історії України дає можливість майбутньому інженеру 

глибше усвідомити своє місце в навколишньому світі, виразніше від-

чути значення своєї праці та знайти можливості для її вдосконалення. 

      У складних умовах розбудови в Україні демократичної, правової 

держави на історію України покладаються винятково важливі завдан-

ня. Особливо значна роль історії України у формуванні й розвитку 

національної свідомості майбутніх фахівців, почуття гордості за свій 

народ та його історію. 

      Успіх засвоєння курсу історії України в значній мірі залежить від 

правильної організації та використанням студентами найбільш ефек-

тивних методів і форм самостійної роботи. 

      Основними формами учбового процесу, що забезпечують засво-

єння курсу студентами, є лекції, семінари, консультації та самостійна 

робота, я ка включає самостійну підготовку до семінарських занять, 

підготовку докладів, повідомлень, рефератів, самостійний контроль 

знань за допомогою тестів, питань та завдань з відповідних тем курсу. 

      З урахуванням цього й підготовлено цей збірник для студентів 

очної форми навчання. Він включає тести, питання та завдання з іс-

торії України до всіх тем курсу, основну та  додаткову літературу. 
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     Збірник підготовлено на основі нових підходів, з урахуванням 

праць видатних вчених-україністів, нових або маловідомих праць 

прогресивних вітчизняних та зарубіжних авторів. 

 

 

 

Частина 1 

 

ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Варіант 1 

 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності назви племен, які про-

живали на території України: 

а) сармати;   б) кіммерійці;   в) скіфи; 

г) готи;    д) анти. 

2. Кіммерійці з’явилися на території України у: 

а) Х ст. до н.е.;   б) VII ст. до н.е.; 

в) V ст. до н.е.;   г) VIII ст. до н.е. 

3. Держава Велика Скіфія існувала у: 

а) VII - V ст. до н.е.;  б) ІV – ІІІ ст. до н.е.;  в) ІІІ – І ст. до н.е. 

4. Племена сарматів проживали в долині великих річок: 

а) Дон; б) Вісла; в) Одер; г) Дніпро;  д) Дунай. 

5. Греки почали освоєння Північного Причорномор’я у : 

а) VIII ст. до н.е.;  б) VII ст. до н.е.;   в) V ст. до н.е. 

6. Боспорське царство за політичним устроєм було: 

а) полісом; 

б) античною республікою; 

в) рабовласницькою монархією. 

7. Стародавні греки вирощували такі сільськогосподарські культури: 

а) тютюн;   б) ячмінь;  в) виноград; 

г) картоплю;  д) пшеницю. 

8. Що означає поняття „автохтонний”? 

а) корінний житель; 

б) народ, який прийшов; 

в) вірної відповіді немає. 

9. Перші письмові відомості про слов’ян дають нам: 

а) Геродот;    б) Пліній Старший; 

в) Корнелій Тацит;  г) Клавдій Птоломей. 
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10. Сусідами стародавніх слов’ян були: 

а) греки;   б) хозари;   в) булгари; 

г) балти;   д) германці. 

 

Варіант 2 

 

1. „Батьком історії” називають: 

а) Піфагора;  б) Геродота;   в) Гіппократа. 

2. Кіммерійці з’явилися на території України у: 

а) Х ст. до н.е.;  б) VII ст. до н.е.;   в) ІV ст. до н.е. 

3. Племена скіфів проживали в долинах великих річок: 

а) Дон; б) Вісла;  в) Одер; г) Дніпро;  д) Дунай. 

4. Розташуйте події у хронологічному порядку: 

а) Скіфія розпалася під ударами сарматів; 

б) війна скіфів з військами персидського царя Дарія І; 

в) період найбільшої могутності Скіфії; 

г) початок грецької колонізації Північного Причорномор’я. 

5. Назва „сармат” у перекладі з іранської мови означає „оперезаний 

мечем”: 

а) так;  б) ні;   в) вірної відповіді немає. 

6. У великому переселенні народів не приймали участь: 

а) алани;  б) скіфи;  в) гунни;  г) готи. 

7. Переселення давніх греків у Північне Причорномор’я було зумов-

лене: 

а) бажанням збагатитися торгівлею; 

б) сподіванням одержати землю; 

в) пошуком нових ринків збуту ремісничих виробів; 

г) бажанням оволодіти новими для себе знаннями кочовиків. 

8. Коли греки почали освоєння Північного Причорномор’я : 

а) у Х ст. до н.е.;   б)  у VIІI ст. до н.е.;  

в) у VІІ ст. до н.е.;   г) у ІІІ ст. до н.е. 

9. Державу Боспорське царство утворили: 

а) скіфи;    б) сармати; 

в) алани;    г) греки. 

10. Назвіть ознаки античної республіки: 

а) влада володаря передається у спадок; 

б) існують народні збори, які обирають володаря; 

в) призначення на основні посади відбувається на народних зборах; 

г) виборчих прав не мають жінки, раби та іноземці. 
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Варіант 3 

 

1. Добу заліза на території України започаткували: 

а) скіфи;   б) слов’яни;   в) кіммерійці. 

2. Велику територію від Дніпра до Дону, частину Криму, Тамансько-

го та Керченського півостровів у ІХ-VІІ ст. до н. е. займала: 

а) Велика Скіфія;  б) Кіммерія;   в) Таврія. 

3. У VІІ ст. до н.е. з глибин Азії у Північне Причорномор’я вдерлися: 

а) скіфи;   б) кіммерійці;   в) сармати. 

4. Держава Скіфів була: 

а) ранньофеодальною;  б) рабовласницькою;       

в) демократичною. 

5. Столиця Малої Скіфії мала назву: 

а) Неаполь;   б) Скіфія;    в) Некрополь. 

6. Кіммерійці, скіфи, сармати, на думку багатьох вчених, є вихідцями з: 

а) Ірану;    б) Середньої Азії;     в) Балкан. 

7. У якій послідовності перебували на території України іраномовні 

племена: 

а) сармати, скіфи, кіммерійці;  

б) скіфи, кіммерійці, сармати; 

в) кіммерійці, скіфи, сармати. 

8. Велика грецька колонізація розпочалася у: 

а) ІХ ст. до н. е.;   б) VI ст. до н.е.;   в) IV ст. до н. е. 

9. Грецькі міста держави мали форму правління: 

а) монархічну; 

б) республіканську; 

в) ранньофеодальну монархію. 

10.  Грецькі міста-держави припинили своє існування у: 

а) V ст. до н. е.;  б) X ст. н. е.;   в) V ст. н.е. 

 

 

РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧА В УКРАЇНІ. КИЇВСЬКА РУСЬ 

 

Варіант 1 

 

1. Утвердження на Київському престолі династії Рюриковичів відбу-

лося у: 

а) 862 р.;   б) 882 р.;   в) 945 р.;  г) 988 р. 
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2. Про розселення східних слов’ян у VIII – X ст. нам повідомляє літо-

пис: 

а) „Руська правда”;  

б) „Повість временних літ”; 

в) „Слово о полку Ігоревім”. 

3. Визначте, хто не належав до династії Рюриковичів, але був Київсь-

ким князем: 

а) Володимир;    б) Аскольд; 

в) Олег;     г) Ігор. 

4. Найбільший вплив на культуру та політичний устрій Київської Русі 

мали: 

а) Римська імперія;  б) Стародавня Греція; в) Візантія. 

5. Торговельний шлях „із варяг у греки” з’єднував: 

а) Балтійське море з Азовським морем; 

б) Азовське та Середземне море; 

в) Балтійське та Чорне море. 

6. В якому році відбулося повстання древлян проти Київського князя 

Ігоря? 

а) у 911 р.;   б) у 945 р.;   в) 988 р. 

7. За яких князів Київська Русь досягла найвищого розвитку? 

а) Аскольда; б) Святослава;  в) Володимира Ясне Сонечко; 

г) Ярослава Мудрого;   д) Данила Галицького. 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

а) хрещення Русі;    б) вбивство князя Ігоря; 

в) Любечський з’їзд князів;  г) прийняття „Руської правди”; 

д) смерть Мстислава Володимировича та поділ Київської Русі  

на удільні князівства. 

9. Київська Русь за політичним устроєм була: 

а) абсолютною монархією;   

б) обмеженою монархією; 

в) ранньофеодальною монархією. 

10. Коли монголо – татари захопили Київ? 

а) у 1223 р.;     б) у 1237 р.; 

в) у 1240 р.;     г) у 1242 р. 

 

Варіант 2 

 

1. Слов’янами були: 

а) уличі;  б) угри;  в) сіверяни; 
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г) хазари;  д) поляни;  е) половці. 

2. Стародавні слов’яни вирощували такі сільськогосподарські куль-

тури: 

а) тютюн;   б) ячмінь;    в) жито; 

г) пшеницю;   д) виноград;   е) картоплю. 

3. Релігійні вірування слов’ян називалися: 

а) християнство; б) язичництво;  в) іслам. 

4. „Матір’ю міст руських” називають: 

а) Новгород;  б) Москву;  в) Київ;  г) Чернігів. 

5. Коли утворилася держава Київська Русь? 

а) у 862 р.;   б) у 882 р.;   в) у 988 р. 

6. Хто є автором ”Повісті временних літ”? 

а) Геродот;   б) Нестор;    в) Рюрик. 

7. Розташуйте імена київських князів у хронологічній послідовності: 

а) Володимир;    б) Олег; 

в) Святослав;     г) Ігор. 

8. Яка релігія стала державною у Київській Русі? 

а) православ’я;  б) католицизм;   в) християнство. 

9. Розташуйте у хронологічній послідовності такі події: 

а) перша літописна згадка назви „Україна”; 

б) утвердження на Київському престолі династії Рюриковичів; 

в) загарбання Києва монголо-татарами; 

г) хрещення Русі; 

д) початок феодальної роздробленості Київської Русі. 

10. Данило Галицький правив у: 

а) ХІ ст.;     б) ХІІ ст.; 

в) ХІІІ ст.;    г) XIV ст. 

 

Варіант 3 

 

1. На території України мешкали: 

а) 14 племінних союзів; 

б) 7; 

в) немає правильної відповіді. 

2. Коли розпочався процес виникнення нової держави – Київської Ру-

сі: 

а) 882 р.;    б) 982 р.;    в) 860 р. 

3. Господарство Київської Русі було: 

а) натуральним; 



 9 

б) підсічним; 

в) перелоговим. 

4. Верховним власником усіх земель у Київській Русі вважався: 

а) Великий князь;   б) церква;   в) дружина. 

5. У якій послідовності княжили: 

а) Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир; 

б) Олег, Володимир, Ольга, Святослав, Ігор; 

в) Ігор, Олег, Ольга, Святослав, Володимир. 

6. Хто з перерахованих соціальних категорій мав невеликий наділ зе-

млі: 

а) смерди; 

б) холопи; 

в) челядь. 

7. Подані нижче категорії населення зобразіть у вигляді драбини, де 

на нижчому шаблі стоїть холоп, а на вищому – князь: 

а) князь;  

б) холоп; 

в) смерд; 

г) боярин; 

д) закуп;  

є) рядович; 

ж) воїни; 

з) воєводи. 

8. Виберіть соціально-економічні причини феодальної роздрібненості 

Київської Русі: 

а) напади кочовиків; 

б) зміцнення феодального землеволодіння; 

в) створення апарату примусу на місцях; 

г) натуральний характер господарства: 

д) воєнні походи князів; 

є) міжусобні війни; 

ж) зростання і зміцнення міст. 

9. Перша літописна згадка назви “Україна”: 

а) 1185 р.;  б) 1240 р.;    в) 1187 р. 

10. Релігійні вірування слов’ян називалися: 

а) християнство; б) язичництво;  в) іслам. 

 

 

ЛИТОВСЬКО – ПОЛЬСЬКА ДОБА 
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Варіант 1 

 

1. Яким чином українські землі увійшли до складу Литовського кня-

зівства? 

а) шляхом загарбання (агресії); 

б) шляхом „тихої експансії”; 

в) в результаті спільної боротьби з монголо – татарами. 

2. Першу спробу приєднати Галичину до Польщі зробив: 

а) Юрій – Болеслав ІІ;   б) Казимир ІІІ; 

в) Дмитро Дедько;   г) вірної відповіді немає. 

3. Кревська унія – це: 

а) збірка законів; б) указ короля;       в)союз, об’єднання 2 держав. 

4. Розташуйте імена Великих литовських князів у хронологічній пос-

лідовності: 

а) Ягайло;   б) Вітовт; 

в) Ольгерд;   г) Гедимін;  д) Міндовг. 

5. Фільварок – це велике володіння: 

а) яке базується на праці кріпосних селян; 

б) в основі якого є праця найманих робітників; 

в) яке має натуральний характер; 

г) яке має товарний характер. 

6. Шляхта – це: 

а) міщани в країнах Європи; 

б) виборний орган місцевого самоврядування; 

в) привілейована верства населення в Польщі, Литві, Україні та Бі-

лорусії. 

г) великі польські та українські землевласники. 

7. Річ Посполита виникла після підписання: 

а) Кревської унії;     б) Городельської унії; 

в) Люблінської унії;    г) Брестської унії. 

8. Коли виникла греко – католицька релігія в Україні? 

а) у 1569 р.;  б) у 1596 р.; 

в) у 1600 р.;  г) у 1648 р.;   д) ваш варіант. 

9. Запорізьку Січ заснував: 

а) Б.Хмельницький; б) П. Сагайдачний; в) Дм. Вишневецький. 

10. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

а) Люблінська унія;    б) битва на Синіх Водах; 

в) Брестська унія;     г) Грюнвальдська битва; 
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д) заснування Запорізької Січі. 

 

Варіант 2 

 

1. Галицько-Волинське князівство перестало існувати у: 

а) 1240 р.;     б) 1242 р.; 

в) 1340 р.;     г) ваш варіант. 

2. Першу спробу приєднати Галицько-Волинське князівство до Литви 

зробив: 

а) Любарт;   б) Ольгерд;   в) Вітовт. 

3. У XIV ст. на землі Галичини претендували: 

а) Чехія;   б) Московське князівство; в) Угорщина; 

г) Польща;  д) Литва. 

4. „Литовський статут” – це: 

а) збірка законів;  б) указ короля;   в) союз 2 держав. 

5. За якою угодою визнавався політичний суверенітет Литви на чолі з 

Великим князем? 

а) Кревською;   б) Городельською;  в) Люблінською. 

6. Великими українськими магнатами у XIV - XVІ ст. були сім’ї: 

а) Острозьких;   б) Вишневецьких; 

в) Семиренко;   г) Терещенко. 

7. Унія – це: 

а) державні акти польських королів; 

б) об’єднання, союз між державами; 

в) самоуправління певної частини держави. 

8. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

а) шлюб Ягайла та Ядвіги;   б) битва на Синіх Водах; 

в) перехід Смоленщини та Чернігово–Сіверщини до Московського 

князівства; 

г) Брестська унія. 

9. „Ординація” була підписана між: 

а) поляками та литовцями;    

б) литовцями та українськими селянами; 

в) турками та поляками; 

г) поляками та козаками. 

10. Коли виникла держава Річ Посполита: 

а) у 1385 р.;   б) у 1569 р.; 

в) у 1596 р.;   г) ваш варіант. 

Варіант 3 
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1. В якій послідовності княжили великі князі литовські: 

а) Ольгерд, Гедимін, Ягайло; 

б) Гедимін, Ольгерд, Ягайло; 

в) Ягайло, Гедимін, Ольгерд. 

2. Кревська унія була укладена між: 

а) Польщею та Великим Князівством Литовським; 

б) Польщею та Річчю Посполитою; 

в) Литвою та Польщею. 

3. Річ Посполита виникла внаслідок підписання унії: 

а) Кревської; 

б) Брестської; 

в) Люблінської. 

4. Битва на Синіх Водах (1362 р.) відбулася між: 

а) литовськими та ординськими військами; 

б) руськими та литовськими військами; 

в) руськими та турецькими військами. 

5. Литовські статути були прийняті в: 

а) 1529, 1566, 1588; 

б) 1529, 1566, 1599; 

в) 1526, 1566, 1599. 

6. Міста в Україні у період середньовіччя були: 

а) закриті та відкриті; 

б) державні та приватновласницькі;  

в) княжі та шляхетські. 

7. Професійні общини ремісників мали назву: 

а) цехи; 

б) майстерні; 

в) гільдії. 

8. За яким Литовським статутом шляхта стала господарем усіх зе-

мель: 

а) 1529 р.; 

б) 1566 р.; 

в) 1588 р. 

9. Панщина – це: 

а) відробіткова повинність; 

б) грошовий податок; 

в) обробка панського поля. 

10. Поставте в хронологічній послідовності факти: 
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а) Утворення козацтва; 

б) посилення феодального та кріпосницького гніту в 15 ст.; 

в) розгортання визвольної та антифеодальної боротьби; 

г) заснування Січі; 

д) загарбання українських земель іноземними державами.  

 

 

ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1654 РР. 

 

Варіант 1 

 

1. Розташуйте у хронологічному порядку битви: 

а) під Пилявцями;     б) під Жовтими Водами; 

в) під Берестечком;    г) під Батогом. 

2. Розставте договори у хронологічній послідовності: 

а) „Березневі статті”;   б) Зборівський мир; 

в) Переяславська рада;   г) Білоцерківський мир. 

3. Адміністративно – територіальна одиниця в Україні, що виникла в 

період національно – визвольної війни: 

а) паланка;      б) полк; 

в) сотня;      г) воєводство. 

4. Самоуправління, право самостійного вирішення внутрішніх питань 

якоюсь частиною держави: 

а) федерація;     б) конфедерація; 

в) протекторат;    г) автономія. 

5. Україна одержала право на автономію у складі Польщі: 

а) за „Березневими статтями”; 

б) за Зборівським мирним договором; 

в) за рішенням Переяславської ради; 

г) за Віленським перемир’ям. 

6. У битві під Зборовом українцям надавали допомогу: 

а) російські козаки;    б) кримські татари; 

в) турки;      г) поляки. 

7. Під Берестечком козаки перемогли поляків: 

а) так;      б) ні. 

8. Вища військова й цивільна адміністрація в Україні у другій поло-

вині XVII століття: 

а) генеральна старшина;  б) полкова старшина;   в)сотенна старшина. 

9. Яка з двох подій відбулася раніше: 
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а) смерть Б.Хмельницького;  б) Переяславська рада. 

10. „Березневі статті” передбачали: 

а) військовий союз України та Росії; 

б) васальну залежність України від Росії; 

в) автономію України у складі Росії; 

г) встановлення протекторату Росії над Україною. 

 

Варіант 2 

 

1. Б. Хмельницький став гетьманом: 

а) у грудні 1647 р.; 

б) січні 1648 р.; 

в) лютому 1648 р. 

2. Битва під Пилявцями закінчилася поразкою: 

а) українців; 

б) поляків; 

в) литовців. 

3. Фільварково-панщинна система була скасована у: 

а) 1649 р.; 

б) 1651 р.; 

в) 1652 р. 

4. За умовами якої угоди реєстр козацького війська становив 40 

тис.: 

а) Зборовської; 

б) Переяславської; 

в) Білоцерківської. 

5. Земський собор у жовтні 1653 р. вирішував питання: 

а) возз’єднання України та Росії; 

б) протекторату; 

в) військово-політичного союзу. 

6. Березневі статті встановлювали реєстр у: 

а) 20 тис.; 

б) 40 тис.; 

в) 60 тис. 

7. Згідно “Березневим статтям” держава Б. Хмельницького мала фор-

му правління: 

а) монархічну; 

б) диктаторську; 

в) демократичну. 
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8. Самостійна Українська держава згідно “Березневим статтям мала 

назву”: 

а) Кіш Війська Запорізького; 

б) Військо Запорізьке; 

в) Гетьманщина. 

9. Основну масу Гетьманщини становили: 

а) вільні селяни; 

б) реєстрове козацтво; 

в) шляхта. 

10. Головною галуззю економіки України у 17-18 ст. було: 

а) сільське господарство; 

б) землеробство; 

в) скотарство і торгівля. 

 

Варіант 3 

 

1. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького розпочалася: 

а) у січні 1648 р.;     б) у лютому 1648 р.; 

в) У грудні 1647 р. 

2. У травні 1648 р. відбулася битва під: 

а) Пилявцями;   б) Корсунем; 

в) Жовтими Водами. 

3. Адміністративно – територіальна одиниця в Україні, що виникла в 

період національно – визвольної війни: 

а) паланка;      б) полк; 

в) сотня;      г) воєводство. 

4. За умовами якої угоди реєстр козацького війська становив 20 тис.: 

а) Зборовської;     б) Білоцерківської; 

в) Переяславської; 

5. Україна одержала право на автономію у складі Польщі: 

а) за „Березневими статтями”; 

б) за Зборівським мирним договором; 

в) за рішенням Переяславської ради; 

г) за Віленським перемир’ям. 

6. У битві під Батогом українці: 

а) зазнали поразки;    б) перемогли; 

в) немає правильної відповіді. 

7. Держава Б. Хмельницького до 1654 р. отримала офіційну назву: 

а) Військо Запорізьке;      б) Малоросія; 
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в) Гетьманщина. 

8. Вища військова й цивільна адміністрація в Україні у другій поло-

вині XVII століття: 

а) генеральна старшина;  б) полкова старшина;   в)сотенна старшина. 

9. Під час Переяславської ради була: 

а) досягнута усна домовленість;  б) підписано угоду; 

в) складена присяга. 

10. „Березневі статті” передбачали: 

а) військовий союз України та Росії; 

б) васальну залежність України від Росії; 

в) автономію України у складі Росії; 

г) встановлення протекторату Росії над Україною. 

 

 

ДОБА РУЇНИ 

 

Варіант 1 

 

1. Вищим органом влади Гетьманщини у 17 ст. була: а) козацька ра-

да; б) Генеральна військова канцелярія; в) старшинська рада. 

2. Привілейованою верствою Гетьманщини були: 

а) селяни; б) реєстрове козацтво; в) козацтво. 

3.  За умовами яких статей Україна почала втрачати автономію: 

а) Березневих; б) Переяславських. 

4.  Мир, укладений між Польщею та Москвою у 1686 р. отримав на-

зву: 

а) Вічний; б) Бахчисарайський; в) Андрусівський. 

5. За умовами якої угоди Україна входила до складу Речі Посполитої 

як вільна до вільної, рівна до рівної: а) Віленській; б) Гадяцькій; в) 

Андрусівський. 

6. Переяславські угоди уклав: а) І. Виговський; б) Ю. Хмельницькій. 

7. Гетьман Д. Многогрішний уклав статті: 

а) Коломацькі; б) Андрусівські; в) Глухівські. 

8. Мир, укладений між Польщею та Москвою у 1667 р. підписувався: 

а) на 13 років; б) на 13,5 років; в) навічно. 

9. За якою угодою Поділля передавалося Туреччині: 

а) Гадяцькою.; б) Бучацькою; в) Бахчисарайською. 

10. Хронологічні межі доби Руїни: 

а) 1663-1687 рр.; б) 1657-1686 рр.; в) 1663-1676 рр. 
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Варіант 2 

 

1. За якою угодою Україна входила до складу Польщі „як рівна до рі-

вної, як вільна до вільної”: 

а) Віленська; б) Андрусівська; в) Гадяцька. 

2. У якій послідовності гетьманували на Правобережжі: 

а) Ю. Хмельницький, П. Тетеря, П. Дорошенко, І. Самойлович; 

б) Ю. Хмельницький, І. Самойлович, П. Дорошенко, П. Тетеря; 

в) П. Тетеря, Ю. Хмельницький, П. Дорошенко, І. Самойлович. 

3. Розставте договори у хронологічній послідовності: 

а) Андрусівським мир;   б) Вічний мир; 

в) Гадяцька угода;    г) Бахчисарайський мир. 

4. Гадяцькі статті 1658 р. уклав гетьман: 

а) І. Брюховецький;   б) І. Самойлович; 

в) І. Виговський;    г) Д. Многогрішний. 

5. Самоуправління, право самостійного вирішення внутрішніх питань 

якоюсь частиною держави: 

а) федерація;     б) конфедерація; 

в) протекторат;    г) автономія. 

6. У другій половині 17 ст. усі справи, пов’язані з Україною, російсь-

кий царизм вирішував через:: 

а) Малоросійський приказ; 

б) договором малоросійську колегію; 

в) представника царя 

7. Мир, укладений між Варшавою та Москвою у 1667 р., підписував-

ся: 

а) на 13 років;  б) на 13,5 років; в) навічно. 

8. За умовами якої угоди Поділля передавалося Туреччині: 

а) Гадяцької; 

б) Бахчисарайської; 

в) Бучацької. 

9. Яка з двох подій відбулася раніше: 

а) смерть Б.Хмельницького; 

б) підписання Віленського перемир’я. 

10. Вищий орган влади у Запорізькій Січі називався: 

а) Генеральна військова канцелярія; 

б) Кіш; 

в) Гетьманська рада. 
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Варіант 3 

 

1. На Лівобережжі у 1663-1668 рр. гетьманом був: 

а) І Брюховецький;   б) П. Дорошенко; 

в) І. Самойлович. 

2. У якій послідовності гетьманували на Лівобережжі: 

а) Ю. Хмельницький, Многогрішний, Брюховецький, Самойлович; 

б) Ю. Хмельницький, Брюховецький, Многогрішний, Самойлович; 

в) Брюховецький, Ю. Хмельницький Многогрішний, Самойлович. 

3. Розставте договори у хронологічній послідовності: 

а) Андрусівським мир;    б) Вічний мир; 

в) Гадяцька угода;     г) Бахчисарайський мир. 

4. Московські статті 1665 р. уклав гетьман: 

а) І. Брюховецький;    б) І. Самойлович; 

в) І. Виговський ;     г) Д. Многогрішний. 

5. За якою угодою другої половини 17 ст. передбачалося , що Україна 

виплачує щорічну данину, а Поділля передає Туреччині: 

а) Гадяцька; 

б) Бучацька; 

в) Бахчисарайська. 

6. Усі військово-політичні, судово-адміністративні та фінансові спра-

ви управління Гетьманщиною зосереджувала у своїх руках: 

а) Генеральна військова канцелярія; 

б) гетьман; 

в) Козацька рада; 

7. Вічний мир 1686 р. підписувався між: 

а) Московією та Туреччиною; 

б) Московією та Річчю Посполитою; 

в) Туреччиною та Річчю Посполитою 

8. За умовами якої угоди Поділля передавалося Туреччині: 

а) Гадяцької;    б) Бахчисарайської; 

в) Бучацької. 

9. Розташуйте у хронологічному порядку підписання гетьманських 

статей: 

а) Переяславські статті;   б) Глухівські статті; 

в) Московські статті;    г) Слободищенський трактат. 

10. У 1661 році: 

а) заснований Львівський університет; 
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б) виник Київський колегіум; 

в) надруковане перше видання Самовидця; 

 

 

УКРАЇНА У XVIII СТ. 

 

Варіант 1 

 

1. Північна війна – це війна: 

а) Польщі з Росією;    б) України з Польщею;      в)Росії зі Швецією. 

2. Повстання на чолі з С.Палієм було: 

а) на Лівобережній Україні;  

б) на Правобережній Україні; 

в) на Слобідській Україні. 

3. Визначте, яка з двох подій відбулася раніше: 

а) Полтавська битва; 

б) знищення Батурина російськими військами. 

4. Центральний орган державного управління Російської держави у 

справах Лівобережної України – це: 

а) Українська колегія;  

б) Лівобережна колегія; 

в) Малоросійська колегія. 

5. Гетьманський уряд – це: 

а) уряд держави Б.Хмельницького; 

б) назва уряду Лівобережної України; 

в) орган державного управління Росії у справах Лівобережної Укра-

їни. 

6. Останнім гетьманом Лівобережної України був: 

а) П.Полуботок;     б) Д. Апостол; 

в) К.Розумовський;     г) П. Калнишевський. 

7. ІІ Малоросійську колегію відновила: 

а) Катерина І ;  б) Єлизавета Петрівна; в) Катерина ІІ. 

8. Запорізьку січ остаточно зруйнували у : 

а) 1709 р.;      б) 1734 р.; 

в) 1775 р.;      г) 1786 р. 

9. Який документ урівняв козацьку старшину у правах з російським 

дворянством: 

а) Коломацькі статті; 

б) „Рішительні пункти”; 
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в) „Жалувана грамота дворянства”. 

10. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) закінчення Північної війни; 

б) початок правління Гетьманського уряду; 

в) ліквідація полково – сотенного устрою Гетьманщини; 

г) перший рекрутський набір в Україні. 

 

Варіант 2 

 

1. Визначте, яка з подій відбулася раніше: 

а) гетьманство К.Розумовського; 

б) гетьманство І.Скоропадського; 

в) гетьманство І.Мазепи. 

2. Наслідком перемоги Росії у Північній війні стало утворення: 

а) Малоросійської колегії; 

б) Гетьманського уряду; 

в) завоювання виходу до Азовського моря. 

3. Політика страхання, придушення політичних противників насиль-

ницькими засобами: 

а) терор;   б) геноцид;    в) расизм. 

4. І Малоросійську колегію заснував: 

а) І.Скоропадський; б) Петро І; в) К.Розумовський. 

5. Визначте, хто з названих гетьманів був наказним: 

а) І.Мазепа;     б) І.Скоропадський; 

в) П.Полуботок;    г) Д. Апостол. 

6. К.Розумовський пропонував встановити спадкове гетьманство для 

роду Розумовських: 

а) так;     б) ні. 

7. З якої частини України почалося скасування полково-сотенного 

устрою: 

а) Правобережної;  б) Слобідської;  в) Південної. 

8. Хто і коли ввів кріпосне право в Лівобережній Україні: 

а) 1775 р. генерал Текелі; 

б) 1786 р. Петро І.; 

в) вірної відповіді немає. 

9. Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі: 

а) К.Розумовський;    б) Г.Потьомкін; 

в) П. Калнишевський;   г) вірної відповіді немає. 

10. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 
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а) перехід І.Мазепи на бік Швеції; 

б) заснування ІІ Малоросійської колегії; 

в) зруйнування Запорізької Січі; 

г) прихід до влади К.Розумовського. 

 

Варіант 3 

 

1. Вибори гетьманом І. Мазепи супроводжувалися затвердженням но-

вих статей: 

а) Переяславських;    б) Бучацьких;      в) Коломацьких. 

2. Після І. Мазепи гетьманом України став: 

а) Д. Апостол;  

б) П. Скоропадський; 

в) І. Скоропадський. 

3. Верства людей, для яких торгівля була професійним заняттям, мала 

назву: 

а) купці; 

б) чумаки; 

в) мішечники. 

4. орган управління Гетьманщиною, створений у 1722 р. мав назву: 

а) Малоросійська колегія;  

б) Другий Малоросійський приказ; 

в) Малоросійський колегіум. 

5. Територія Запоріжжя підрозділялася на особливі військово-

адміністративні округи, які мали назву: 

а) курені; 

б) паланки; 

в) полки. 

6. Останнім кошовим отаманом Запорізької Січі був: 

а) П.Полуботок;     б) Д. Апостол; 

в) К.Розумовський;     г) П. Калнишевський. 

7. Правління гетьманського уряду (1734 р.) розпочалося після смерті 

гетьмана: 

а) І. Мазепи;  б) П. Полуботка; в) Д. Апостола. 

8. Кріпацтво на Лівобережжі і Слобідській Україні було запровадже-

но : 

а) наказом Катерини 3 травня 1783 р.; 

б) наказом Катерини 3 травня 1781 р.; 

в) Литовським статутом 1598 р. 
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9. На початку 80-х років 18 ст. на території гетьманщини було запро-

ваджений адміністративний розподіл на: 

а) намісництва; 

б) губернії”; 

в) козацькі полки. 

10. Правове становище міст Лівобережжя і Слобідської України у 

другій половині 18 ст. визначалося: 

а) „Жалуваною грамотою дворянства”; 

б) Магдебургським правом; 

в) Литовськими статутами. 

 

 

УКРАЇНА У І ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 

Варіант 1 

 

1. На початку ХІХ ст. українські землі входили до складу: 

а) Речі Посполитої;   б) Австрії; 

в) Росії;      г) вірної відповіді немає. 

2. Процес переходу від ручної праці до машинної, від мануфактури до 

фабрики називається: 

а) технічний прогрес;   б) промисловий переворот; 

в) індустріалізація;    г) науково-технічна революція. 

3. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) початок війни Наполеона з Росією; 

б) створення масонської ложі „Любов до істини”; 

в) виникнення Кирило-Мефодіївського товариства; 

г) утворення „Південного товариства”. 

4. На формування ідеології декабристів мали вплив: 

а) двірцевий переворот 1801 р.;   б) ідеї французьких просвітителів; 

в) Тільзитський мир;        г) поразка Наполеона. 

5. „Південне товариство” очолювали: 

а) П.Пестель;      б) М.Муравйов; 

в) С.Трубєцкой;     г) М.Бестужев-Рюмін. 

6. „Південне товариство” складалося з трьох управ? 

а) так;    б) ні;    в) ваш варіант. 

7. Політичний рух, метою якого є незалежність слов’янських народів 

та їх об’єднання: 

а) слов’янський союз;   б) слов’янознавство; 
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в) панславізм;     г) шовінізм. 

8. Програма діяльності Кирило-Мефодіївського товариства назива-

лась: 

а) „Любов до істини”;          б) „Книга буття українського народу 

в) „Руська правда”;           г) „Русалка Дністрова”. 

9. Т.Г.Шевченко входив до Кирило-Мефодіївського товариства: 

а) так;   б) ні;  в) ваш варіант. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) повстання декабристів в Україні; б) вихід у світ „Кобзаря”; 

в) народження Т.Г.Шевченка;  г) Бородінська битва. 

 

Варіант 2 

 

1. Колискою українського культурного відродження на початку 19 ст. 

вважається: 

а) Слобідська Україна;    б) Наддніпрянщина; 

в) Правобережжя. 

2. В губерніях на початку 19 ст. необмежену владу мали: 

а) старости;   б) маршалки; 

в) губернатори. 

3. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) діяльність „Руської трійці”; 

б) створення масонської ложі „Об’єднаних слов’ян”; 

в) виникнення Кирило-Мефодіївського товариства; 

г) утворення „Південного товариства”. 

4. Де знаходилися три управи декабристського Союзу благоденства 

до 1825 р.: 

а) в Києві, Тульчині, Кам’янці; 

б) в Тульчині, Кам’янці, Василькові; 

в) у Харкові, Кам’янці, Василькові. 

5. Перший пароплав на Дніпрі, побудований на Черкащині (1823 р.) 

мав назву: 

а) „Бджілка”;   б) „Птаха”;   в) „Бджола”. 

6. „Товариство Об’єднаних слов’ян” відстоювало: 

а) федеративний союз слов’янських республік; 

б) слов’янську конфедерацію; 

в) незалежність України. 

7. „Руська правда” відстоювала: 

а) монархію;   б) республіку; 
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в) немає правильної відповіді. 

8. Кирило-Мефодіївське товариство існувало протягом: 

а) 1846-1847 рр.;     б) 1847-1848 рр.; 

в) 1846-1848 рр.;  г) немає правильної відповіді. 

9. Т.Г.Шевченко уособлював у Кирило-Мефодіївському товаристві: 

а) революційну течію;  б) культурно-просвітницьку течію;     

в) ваш варіант. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) повстання Чернігівського полку в Україні; 

б) діяльність „Руської трійці”; 

в) народження Т.Г.Шевченка 

г) вторгнення Н. Бонапарта на терени Російської імперії. 

 

Варіант 3 

 

1. До складу „Руської трійці” входили: 

а) Слобідська Україна;    б) Наддніпрянщина; 

в) Правобережжя. 

2. В губерніях на початку 19 ст. необмежену владу мали: 

а) старости;   б) маршалки; 

в) губернатори. 

3. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) діяльність „Руської трійці”; 

б) створення масонської ложі „Об’єднаних слов’ян”; 

в) виникнення Кирило-Мефодіївського товариства; 

г) утворення „Південного товариства”. 

4. Де знаходилися три управи декабристського Союзу благоденства 

до 1825 р.: 

а) в Києві, Тульчині, Кам’янці; 

б) в Тульчині, Кам’янці, Василькові; 

в) у Харкові, Кам’янці, Василькові. 

5. Перший пароплав на Дніпрі, побудований на Черкащині (1823 р.) 

мав назву: 

а) „Бджілка”;   б) „Птаха”;   в) „Бджола”. 

6. „Товариство Об’єднаних слов’ян” відстоювало: 

а) федеративний союз слов’янських республік; 

б) слов’янську конфедерацію; 

в) незалежність України. 

7. „Руська правда” відстоювала: 
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а) монархію;   б) республіку; 

в) немає правильної відповіді. 

8. Кирило-Мефодіївське товариство існувало протягом: 

а) 1846-1847 рр.;     б) 1847-1848 рр.; 

в) 1846-1848 рр.;  г) немає правильної відповіді. 

9. Т.Г.Шевченко уособлював у Кирило-Мефодіївському товаристві: 

а) революційну течію;  б) культурно-просвітницьку течію;     

в) ваш варіант. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) повстання Чернігівського полку в Україні; 

б) діяльність „Руської трійці”; 

в) народження Т.Г.Шевченка 

г) вторгнення Н. Бонапарта на терени Російської імперії. 

 

 

УКРАЇНА У ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Варіант 1 

 

1. Шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві зі збережен-

ням пережитків феодалізму: 

а) азіатський шлях;    б) американський шлях; 

в) прусський шлях;    г) вірної відповіді немає. 

2. Кріпосне право в Наддніпрянській Україні було скасоване: 

а) у ході революції; б) шляхом реформ;  в) ваш варіант. 

3. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) Емський указ Олександра ІІ;  

б) створення „Братства тарасівців; 

в) „Ходіння в народ” народників; г) смерть Т.Шевченка. 

4. Соціально-політична течія, що орієнтувалася на український народ: 

а) українофіли;    б) народники; 

в) москвофіли;    г) марксисти. 

5. Організацію „Земля і воля” (1876 р.) утворили: 

а) соціал-демократи;    б) марксисти; 

в) народники;     г) народовці. 

6. Суспільно-політичний рух в Україні у ІІ половині ХІХ століття пе-

ребував винятково під впливом: 

а) російського суспільно – політичного руху; 

б) польського суспільно – політичного руху; 
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в) єврейського суспільно – політичного руху; 

г) ваш варіант. 

7. Марксизм в Україні: 

а) мав багато прихильників;   б) мав мало прихильників; 

в) не мав прихильників;   г) ваш варіант. 

8. Організація ліберальної української інтелігенції: 

а) недільні школи;    б) громади; 

в) москвофіли;     г) народники; 

9. Валуєвський циркуляр: 

а) був особистою ініціативою Валуєва; 

б)був виданий від імені Олександра ІІ; 

в) був викликаний польським повстанням в Україні; 

г) був викликаний рухом української інтелігенції. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) убивство Олександра ІІ; 

б) видання журналу „Основа”; 

г) утворення першої української партії у Наддніпрянській Україні; 

г) заснування журналу „Київська старина”. 

 

Варіант 2 

 

1. Маніфест про визволення селян від кріпацтва був підписаний ро-

сійським царем: 

а) 19 лютого 1861 р.;    б) 19 березня 1861 р.; 

в) 17 березня 1861 р. 

2. як називалися селяни, яким поміщик протягом двох років визначав 

і оформлював земельний наділ (за реформою 1861 р.): 

а) панські; б) посесійні;  в) тимчасово зобов’язані. 

3. Українська нація формувалася як: 

а) селянська;  

б) пролетарська; 

в) міщанська. 

4. До гуртку „хлопоманів” відносилися: 

а) В. Антонович, Т. Шевченко, Б. Познанський, Ф. Рильський; 

б) В. Антонович, О. Свидницький, Б. Познанський, Ф. Рильський; 

в) П. Чубинський, В. Антонович, О. Свидницький. 

5. Діячами „громадівського руху” у 60-ті рр.. були: 

а) П. Чубинський, брати Сине губи, І. Касьяненко, М. Драгоманов; 

б) П. Чубинський, Т. Шевченко, І. Франко, Л. Українка; 
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в) правильні обидві версії. 

6. Центром українського друкованого слова у середині 19 ст. були: 

а) Наддніпрянська Україна; 

б) Слобідська Україна; 

в) Галичина; 

г) ваш варіант. 

7. „Тарасівці” проголосили: 

а) соборність України;   б) федеративний устрій України; 

в) автономію України у складі Речі Посполитої. 

8. Практична діяльність „Громад” 60-х рр. 19 ст. втілювалася у: 

а) видавничій діяльності; 

б) науково-популяризаторській діяльності; 

в) культурно-освітній діяльності; 

9. Свою кінцеву мету „хлопомани” бачили у: 

а) встановленні республіки; 

б) встановленні парламентської монархії; 

в) прийнятті конституції. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) виникнення „Громад”; 

б) видання Емського указу; 

г) ліквідація кріпацтва; 

г) Кримська війна. 

 

Варіант 3 

 

1. С. Петлюра, брати Міхновські належали до: 

а) Полтавської семінарської громади; 

б) Харківської студентської громади 

в) неправильні обидва варіанти. 

2. Який царський наказ визначав навчання на українській мові як по-

літичну пропаганду: 

а) Валуєвський; 

б) Емській; 

в) закон Юзефовича. 

3. І.Липа, М.Байздренко, М.Базькевич у 80-90-х рр. 19 ст. належали 

до: 

а) народовців; б) громадовців; в) “Братства тарасовців”. 

4. На початку 20 ст. навчання в Україні, яка знаходилася у складі Ро-

сійської імперії, відбувалося на: 
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а) російській мові; б) українській. 

5. Русько-українська радикальна партія (1890 р.) була за своїм харак-

тером: 

а) націоналістичною; б) соціалістичною; в) шовіністичною. 

6. Учасники загальноукраїнського національного руху називали 

“українським П’ємонтом”: 

а) Слобідську Україну; б) Київ; в) Східну Галичину. 

7. Які політичні партії уособлювали українські діячі: 

а) В.Винниченко – УСДРП, М.Міхновський – УНП, М. Меленевсь-

кий – УДП, О. Лотоцький – УРП, Б.Гринченко – “Спілка”; б) 

В.Винниченко – УСДРП, М.Міхновський – УНП, М. Меленевсь-

кий – УРП, О. Лотоцький – УДП, Б.Гринченко – “Спілка”; 

в) В.Винниченко – УСДРП, М.Міхновський – УНП, М. Меленев-

ський – “Спілка”, О. Лотоцький – УДП, Б.Гринченко – УРП. 

8. Після реорганізації РУП у 1905 р. отримала назву: 

а) УНП, б) УСДРП, в) УРП. 

9. Як називалася українська фракція у першій та другій Держдумах: 

а) українська фракція; б) спілка українських депутатів, в) українсь-

ка думська громада. 

10. Товариство українських поступовців (ТУП) на початку 20 ст. 

очолили: 

а) М.Грушевський, С.Єфремов, 

б) С. Петлюра, В. Саловський,  

в) Б. Гринченко, С.Єфремов. 

 

 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХІХ СТ. 

 

Варіант 1 

 

1. У ХІХ ст. західноукраїнські землі входили до складу: 

а) Речі Посполитої;   б) Австрії; 

в) Росії;      г) вірної відповіді немає. 

2. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) повстання у Львові проти австрійців;  

б)створення „Руської трійці”; 

в)вихід у світ„Русалки Дністрової; 

г)створення Головної Руської Ради. 

3. Альманах, що друкувався в Пешті в 1836 р.: 
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а) „Книга буття українського народу”; б) „Руська правда”; 

в) „Зоря Галицька”;    г) „Русалка Дністрова”. 

4. Кріпосне право в Західній Україні було скасоване: 

а) шляхом реформ;  б) у ході революції; в) ваш варіант. 

5. Парламент в Австрійській імперії називався: 

а) сейм;  б) рейхстаг;      в) бундестаг;       г) народні збори. 

6. Соціально - політична течія в західноукраїнських землях, що орієн-

тувалася на Росію:   

а) українофіли;  б) народовці;  в) москвофіли;  г) народники; 

7. М.Грушевський у 2 половині 19 ст. здійснював наукову та політич-

ну діяльність:  

а) у Наддніпрянській Україні;   б) у Західній Україні;  

в) у Росії;       г) у Польщі. 

8. Товариство „Просвіта” та наукове товариство ім. Т. Шевченка 

створили: 

а) народовці;    б) москвофіли;  

в) народники;    г) ліберальна українська інтелігенція. 

9. Перша українська партія виникла:  

а) у Наддніпрянській Україні;   б) у Західній Україні;  

в) у Росії;       г) у Польщі. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) розпуск Головної Руської Ради;    

б) „Угода Романчука”; 

в) заснування „Просвіти”;  

г) заснування Русько - української радикальної партії (РУРП). 

 

Варіант 2 

 

1. „Весною народів” називають: 

а) європейську революцію 1848 р.; 

б) український національно-визвольний рух першої половини ХІХ ст.; 

в) український національно-визвольний рух середини ХІХ ст. 

2. Головна Руська Рада (Галичина, 2 травня 1848 р.) складалася з: 

а) Г. Яхимовича, М. Куземського;  

б) І. Капущяка, О. Кокоша; 

в) П. Якимовича, М. Куземського. 

3. Львівське збройне повстання відбулося: 

а) 1-3 листопада 1848 р. 

б) 1-3 жовтня 1848 р.; 
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в) 1-5 жовтня 1848 р. 

4. Кріпосне право в Галичині було скасовано: 

а) у 1848 р.;  б) у 1849 р.; в) у 1851 р. 

5. Українську пресу започаткувала газета: 

а) „Щорічник слов’янської літератури”;  

б) „Вінок”; 

в) „Зоря Галицька”. 

6. Прибічники москвофільства прагнули до:  

а) возз’єднання східної Галичини, північної Буковини та Закарпаття 

з Польщею;  

б) возз’єднання східної Галичини, північної Буковини та Закарпаття 

з Наддніпрянщиною;  

в) створення федерації України з Росією. 

7. Автором брошури “Ukraina irredenta” є:  

а) Ю. Романчук;  

б) І. Франко;  

в) Ю. Бачинський. 

8. Яку назву мав керівний орган Національно-демократичної партії 

(Галіція): 

а) Народна рада;    б) Центральний комітет;  

в) Народний комітет. 

9. Відомий історик Денис Зубрицький був:  

а) слов’янофілом; 

б) москвофілом; 

в) народовцем. 

10. Розставте події у хронологічній послідовності: 

а) Збройне повстання у Львові; 

б) „Угода Романчука”; 

в) заснування „Руської бесіди”;  

г) відкриття української гімназії у Перемишлі. 

 

Варіант 3 

 

1. Центральна Рада Народова відстоювала погляди: 

а) польського населення; 

б) українських русинів; 

2. У якій послідовності відбувалися події: 

а) діяльність „Руської трійці”, виникнення Головної Руської ради, 

скасування панщини на Галичині;  
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б) виникнення Головної Руської ради, діяльність „Руської трійці”, 

скасування панщини на Галичині”; 

в) діяльність „Руської трійці”, скасування панщини на Галичині, ви-

никнення Головної Руської ради. 

3. Головна Руська рада мала на меті: 

а) досягти державності для галицьких українців; 

б) надати автономію полякам; 

в) відродити українську символіку. 

4. Ополячена українська шляхта створила: 

а) Головну Руську раду; 

б) Центральну раду Народову; 

в) Руський собор. 

5. Внаслідок революційних подій 1848-1849 рр. у суспільно-

політичному русі на західноукраїнських землях сформувалися течії: 

а) народовці;  б) народники;     в) москвофіли;     г) українофіли. 

6. Соціально-політична течія в західноукраїнських землях, що орієн-

тувалася на співробітництво з австрійською владою:   

а) українофіли;  б) народовці;  в) москвофіли;  г) народники; 

7. Русько-українська радикальна партія (1890 р.) була за своїм харак-

тером:  

а) націоналістичною; 

б) соціалістичною;  

в) шовіністичною. 

8. Юрій Романчик був одним з керівників: 

а) Національно-демократичної партії; 

б) Української соціал-демократичної партії; 

в) Русько-української радикальної партії. 

9. Перша українська партія виникла: 

а) у Наддніпрянській Україні;   б) у Західній Україні;  

в) у Росії;       г) у Польщі. 

10. Перша українська гімназія була відкрита: 

а) в 1885 р. у Перемишлі; 

б) в 1887 р. у Перемишлі; 

в) в 1885 р. у Переяславі. 

 

 

УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЯХ 1917 РОКУ 

 

Варіант 1 



 32 

 

1. На початку 1917 р. Українські землі входили до складу: 

а)Росії; б) Австро-Угорщини; в) Польщі;       г) Німеччини. 

2. У лютому 1917 року в Росії відбулася революція: 

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична; 

в) соціалістична;   г) буржуазно-національна. 

3. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) Всеукраїнський національний конгрес; 

б) ІІІ Універсал; 

в) створення Генерального секретаріату; 

г) проголошення Радянської влади в Харкові. 

4. Центральну Раду підтримували: 

а) робітники;     б) селяни; 

в) чиновники Тимчасового уряду; г) великі землевласники. 

5. Центральну Раду очолював: 

а) В.Винниченко;  б) М.Грушевський; 

в) Д.Дорошенко;  г) С.Єфремов. 

6. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) прихід більшовиків до влади у Петрограді; 

б) утворення Центральної Ради; 

в) ІІ Універсал; 

г) Корніловський заколот. 

7. Українська Народна Республіка була проголошена: 

а) у І Універсалі; 

б) І Всеукраїнським з’їздом Рад; 

в) у ІІІ Універсалі; 

г) Всеукраїнським національним конгресом. 

8. Самоуправління, право самостійного вирішення внутрішніх питань 

якоюсь частиною держави: 

а) федерація;     б) конфедерація; 

в) протекторат;    г) автономія. 

9. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) Лютнева революція в Росії;  б) І Універсал; 

в) бій під Крутами;   г) ультиматум РНК Центральній Раді. 

10. Центральна Рада проголосила вихід із складу Радянської Росії : 

а) у І Універсалі;  б) у ІІ Універсалі; 

в) у ІІІ Універсалі;  г) у IV Універсалі. 

 

Варіант 2 
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1. Докорінна зміна, переворот у житті суспільства, який зумовлює лі-

квідацію віджилого суспільного ладу й утвердження нового ладу: 

а) революція;   б) контрреволюція; 

в) реформа;   г) війна. 

2. Тимчасовий уряд в Україні підтримували: 

а) промисловці;  б) робітники; 

в) землевласники;  г) селяни. 

3. Центральна Рада утворилася: 

а) 4 березня 1917 року;  б) 8 квітня 1917 року; 

в) 10 червня 1917 року;  г) 7 листопада 1917 року. 

4. Назва уряду УНР в 1917 році: 

а) Рада народних комісарів; б) Генеральний секретаріат; 

в) народний секретаріат. 

5. У І Універсалі Центральної Ради: 

а) самовільно проголошувалась автономія України; 

б) питання про автономію взагалі не ставилося; 

в) Україна самовільно виходила із складу Росії; 

г) вірної відповіді немає. 

6. Після поразки Корніловського заколоту більшовики мали найбіль-

ший вплив: 

а) на Харківщині;   б) у Донбасі; 

в) на Полтавщині;   г) на Київщині. 

7. У жовтні 1917 року в Петрограді відбулася революція: 

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична; 

в) соціалістична;   г) буржуазно-національна. 

8. Форма державного устрою; союзна держава, що складається з кіль-

кох держав або державних утворень, кожне з яких поряд із загально-

федеральними має власні законодавчі, виконавчі та судові органи: 

а) автономія;   б) федерація; 

в) конфедерація;  г) унітарна держава. 

9. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) ІІІ Універсал;  б) падіння самодержавства в Росії; 

в) IV Універсал;  г) прийняття Конституції УНР. 

10. Першим президентом УНР був: 

а) Д.Дорошенко;  б) С.Єфремов; 

в) В.Винниченко;  г) М.Грушевський. 

 

Варіант 3 
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1. Український національний Конгрес відбувся: 

а) 6-8 квітня 1917 р.; б) 8-9 квітня 1917 р; 

в) 6-8 квітня 1918 р. 

2. 29 червня 1917 р. до Києва прибула делегація Тимчасового уряду у 

складі: 

а) Церетелі, Керченський, Мілюков; 

б) Церетелі, Керченський, Терещенко; 

в) Церетелі, Керченський, Львов. 

3. Другий універсал УЦР датується: 

а) 3 липня 1917 року; 

б) 13 липня 1917 року; 

в) 3 червня 1917 року. 

4. За основу „Декрету про землю” був покладений принцип: 

а) націоналізації землі; 

б) колективізації одноосібних господарств; 

в) рівний розподіл землі. 

5. У ІІ Універсалі Центральної Ради: 

а) самовільно проголошувалась автономія України; 

б) питання про автономію відкладалося до скликання Загальноро-

сійських установчих зборів; 

в) Україна самовільно виходила із складу Росії; 

г) вірної відповіді немає. 

6. На виборах до Всеукраїнських установчих зборів українські націо-

нальні партії отримали: 

а) 65 %;   б) 75 %;  в) 70 %. 

7. Ультиматум Раднаркому був підписаний : 

а) В. Леніним, Л. Троцьким; 

б) В. Леніним, Й. Сталіним; 

в) В. Леніним, В. Риковим. 

8. Україна була проголошена республікою рад: 

а) 10 грудня 1917 р.; б) 12 грудня 1917 р.; 

в) 22 грудня 1917 р. 

9. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) ІІ Універсал; 

б) падіння самодержавства в Росії; 

в) Проголошення України республікою рад; 

г) висування Україні Ультиматуму Раднаркомом. 

10. Першим президентом УНР був: 



 35 

а) Д.Дорошенко;  б) С.Єфремов; 

в) В.Винниченко;  г) М.Грушевський. 

 

 

УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕ-

ЗАЛЕЖНОСТІ (1918–1920 рр.) 

 

Варіант 1 

 

1. Берестейській договір між УНР, Німеччиною та її союзниками був 

підписаний: 

а) 25 січня (7 лютого) 1918 р.  б) 27 січня (9 лютого) 1918 р.; 

в) 29 січня (11 лютого) 1918 р. 

2. На початку 1918 р. на території України співіснували „самостійні” 

радянські республіки: 

а) Донецька-Криворізька, Одеська, Кримська, Донецька; 

б) Донецька-Криворізька, Одеська, тверська, Кримська, Донецька; 

в) Донецька-Криворізька, Одеська, Кримська, Вінницька. 

3. П. Скоропадський був обраний гетьманом: 

а) 19 квітня 1918 р.; 

б) 20 квітня 1918 р.; 

в) 29 квітня 1918 р. 

4. Тимчасове Робітничо-селянський уряд України був створений: 

а) влітку 1918 р.;    б) у листопаді 1918 р.; 

в) у січні 1918 р. 

5. Головою Українського національного союзу (УНС) у серпні 1918 р. 

був обраний: 

а) В.Винниченко;  б) М.Грушевський; 

в) Д.Дорошенко;  г) С.Єфремов. 

6. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) проголошення радянської влади УНР; 

б) прихід до влади Директорії; 

в) перша війна УНР з радянською Росією; 

г) відречення П. Скоропадського від влади. 

7. Законодавча влада в УНР періоду Директорії належала: 

а) національному конгресу;  б) трудовому конгресу; 

в) самій Директорії. 

8. Харків став столицею радянської України у: 

а) 1918 р.;   б) 1919 р.;  в) 1920 р. 
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9. Конституція УСРР була прийнята у: 

а) 1918 р.;   б) 1919 р.;  в) 1920 р. 

10. Хто є автором виразу: „5000 чобіт, плащів та 5000 рушниць з на-

боями мали можливість врятувати наше становище”: 

а) Н. Махно;  б) С. Петлюра; в) М. Омелянович-Павленко. 

 

Варіант 2 

 

1. Маніфест імператора Австро-Угорщини „До моїх вірним австрій-

ським народам” від 16 жовтня 1918 р. обіцяв народу: 

а) парламентську монархію;   б) конфедерація; 

в) федеративний пере устрій держави. 

2. Українська Національна Рада (жовтень 1918 р.) мала функції: 

а) виконавчі; 

б) законодавчі; 

в) судові; 

г) представницькі. 

3. Роботу з підготовки повстання у Львові очолив наказний отаман 

Української Національної Ради: 

а) С. Мешковський;  б) К. Левицький; 

в) Т. Витовський. 

4. Яку назву мав перший уряд Української держави, створене 8 листопада 

1918 р.: 

а) народний секретаріат;  б) Тимчасовий державний секретаріат; 

в) Тимчасова державна рада 

5. Президентом ЗУНР був обраний: 

а) Є. Петрушевич;   б) К. Левицький; 

в) Д. Вітовський;   г) М. Левицький. 

6. Яку назву мав уряд Східної Галичини після її загарбання Че-

рвоною армією влітку 1920 р.: 

а) уряд Галичини;   б) Рада народних міністрів Галичини; 

в) Галицький революційний комітет. 

7. За Ризькою угодою Східна Галичина відійшла: 

а) Польщі;   б) Росії;    в) Румунії. 

8. Об’єднання (злука) ЗУНР та УНР відбулася: 

а) 8 січня 1919 р.;  б) 22 січня 1919 р.; 

в) 29 січня 1919 р. 

9. Яку назву отримала Західно-Українська республіка після 

урочистого проголошення Акта з’єднання 22 січня 1919 р. : 
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а) Західна область УНР;  б) Західний край УНР; 

в) Західноукраїнські землі УНР. 

10. Чортківська офензива (7-28 червня 1919 р.) була проведена під го-

ловуванням: 

а) О. Грекова;   б) Є. Петрушевич;  в) Є. Коновалець. 

 

Варіант 3 

 

1. функції поліції та державної безпеки виконували при П. Скоропад-

ському: 

а) частини Міністерства внутрішніх справ; 

б) Сердюцький полк; 

в) державна охорона. 

2. Наступ радянських військ в Україну у листопаді 1918 р. очолив: 

а) А. Антонов-Овсієнко; б) К. Ворошилов; в) Г. Пятаков; 

3. У січні 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України пе-

рейменували у: 

а) Рада народних міністрів України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Рада народних комісарів України. 

4. Трьома силами, що визначали характер військових дій в Україні у 

другій половині 1919 р. були: 

а) білогвардійці, армія УНР, Червона армія; 

б) війська Н. Махно, армія УНР, Червона армія; 

в) Червона армія, армія УНР, армія ЗУНР. 

5. „Зимовий похід” (М. Омелянович-Павленко та ін.) – : 

а) похід частини військ УНР по тилах денікінців та Червоної армії 

для переходу на бік Польщі; 

б) перехід частини військ УНР на Варшаву з метою відсторонення 

Є. Петрушевича від влади; 

в) похід частини військ УНР на Київ з метою його визволення від 

більшовиків. 

6. Аграрна політика Денікіна в Україні (1919 р.) передбачала: 

а) відновлення державної власності на землю; 

б) відновлення поміщицької власності на землю; 

в) відновлення селянської общини за російським зразком. 

7. За відновлення УНР у другій половині 1919 р. боровся український 

меж партійний орган : 

а) Центральний повстанський комітет; 
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б) Центральний межпартійний повстанський комітет; 

в) Центральний український межпартійний повстанський комітет. 

8. У радянсько-польській війні 1920 р. приймали участь : 

а) війська Польщі, Галичини і Радянської Росії; 

б) війська ЗУНР і Червоної армії; 

в) війська УНР, війська Польщі та Радянської Росії. 

9. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) розгром армії Врангеля; 

б) початок наступу денікінців на Україну; 

в) виступ Врангеля проти радянської влади; 

г) захоплення Криму Червоною армією. 

10. У вересні 1920 р. для боротьби проти Врангеля було створено Пі-

вденний фронт, яким командував: 

а) М. Тухачевський;  б) О. Єгоров; 

в) М. Фрунзе;    г) Л. Троїцький. 

 

 

УКРАЇНА В 20 – 30 роках ХХ СТ. 

 

Варіант 1 

 

1. Ризький мирний договір був підписаний: 

а) 18 жовтня 1920 р.;    б) 18 грудня 1920 р.; 

в) 18 березня 1921 р.;    г) 18 травня 1921 р. 

2. Голод в Україні 1921 – 1923 рр.: 

а) був створений штучно; 

б) став наслідком війни; 

в) став наслідком політики „воєнного комунізму”. 

3. Селянський повстанський рух був найбільш поширеним: 

а) у Полтавській, Кременчуцькій, Катеринославській областях; 

б) у Київській, Чернігівській та Полтавській областях; 

в) у Донецькій, Харківській, Волинській областях. 

4. Нова економічна політика була проголошена: 

а) у 1920 р.;    А) на Х з’їзді РКП(б); 

б) у 1921 р.;    Б) на VIII Всеукраїнському з’їзді Рад; 

в) у 1922 р.;    В) на ХІ з’їзді РКП(б). 

5. НЕП передбачав: 

а) продрозкладку; в) використання товарно – грошових відносин; 

б) продподаток; г) формування ринку; 
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д) тимчасовий допуск капіталізму в економіку. 

6. Радянський Союз утворився: 

а) у грудні 1920 р.;   б) у грудні 1921 р.; 

в) у грудні 1922 р.;   г) у січні 1923 р. 

7. До складу СРСР увійшли: 

а) Російська Федерація;   б) Україна; 

в) Білорусія;     г) Литва; 

д) Закавказька Федерація;  е) Туркестан. 

8. Політика коренізації була проголошена:  

а) у 1922 р.;    А) на Х з’їзді РКП(б); 

б) у 1923 р.;    Б) на ХІ з’їзді РКП(б); 

в) у 1924 р.;    В) на ХІІ з’їзді РКП(б). 

9. Політика коренізації була розгорнута:  

а) у 1924 р.;   б) у 1933 р.;   в) у 1938 р.    

10. Театр „Березіль” працював під керівництвом: 

а) О. Мар’яненка;   б) Л. Курбаса; 

в) А. Бучми;    г) П. Сакса ганського. 

 

Варіант 2 

 

1. Хто очолив Раду Народних Комісарів України у 1923 р.: 

а) Х. Раковський;    б) Д. Лебедь; 

в) В. Чубар. 

2. Перший з’їзд Рад СРСР відбувся: 

а) 20 грудня 1922 р.; 

б) 23 грудня 1922 р.; 

в) 30 грудня 1922 р. 

3. До складу СРСР у 1922 р. увійшли: 

а) Грузія, Вірменія, РСФРР, УСРР, БСРР; 

б) РСФРР, УСРР, БСРР, Закавказька федерація; 

в) Грузія, Вірменія, Азербайджан, БСРР, РСФРР. 

4. Остаточне затвердження Конституції СРСР відбулося у: 

а) 1923 р.; 

б) 1924 р.; 

в) 1925 р. 

5. У другій половині 20-х років в Україні запроваджувалася тристу-

пенева система управління: 

а) центр – губернія – місто; 

в) центр – область – місто; 
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б) центр – округ – місто. 

6. Що було об’єктивною передумовою кризи збуту у перші роки НЕ-

Пу: 

а) низький відсоток продподатку; 

б) ножиці цін; 

в) бюрократизація партійного апарату. 

7. Політика „коренізації” (українізації) стала запроваджуватися після 

з’їзду РКП(б): 

а) ХІ;  б) ХІІ;   в) ХІІІ;  г) ваш варіант; 

д) Закавказька Федерація;  е) Туркестан. 

8. Перший п’ятирічний план охоплював роки:  

а) 1927-1931 рр.;  б) у 1928-1933 рр.;  1929-1933 рр. 

9. Запровадження картковою системи в СРСР відносяться до:  

а) у 1927 р.;   б) у 1928 р.;   в) у 1929 р. 

10. Теза про суцільну колективізацію був висунутий І. Сталіним: 

а) 1926 р.;   б) 1927 р.;  в) 1929 р. 

 

Варіант 3 

 

1. Після радянсько-польської війни 1920 р. частиною Речі Посполитої 

стали: 

а) Буковина і Закарпаття; 

б) Східна Галичина, Західна Волинь, Полісся, Холмщина; 

в) Закарпаття, Західна Волинь, Полісся, частина Галичини. 

2. Який державний інститут у Східній Галичині виконував функції 

місцевого самоврядування: 

а) земства; 

б) Галицький сейм; 

в) урядові комісари. 

3. На Буковині адміністративний розподіл будувався за схемою: 

а) уїзд – волость – община; 

б) уїзд – волость – селище; 

в) губернія –– волость – уїзд. 

4. ОУН з 1929 р. керував: 

а) С. Бандера; 

б) М. Лебедь; 

в) Є. Коновалець. 

5. У 1920 р. для Східної Галичини було була запроваджена нова офі-

ційна назва: 
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а) Південна Младопольща; 

б) Дистрикт „Галичина”; 

д) Східна Младопольща. 

6. Комуністична партія Західної України (КПЗУ) виникла у: 

а) у 1918 р.;   б) 1919 р.; 

в) 1922 р. 

7. Сільроби – це: 

а) кооперативні підприємства; 

б) легальне прикриття комуністичної діяльності у Західній Україні; 

в) скорочене слово від: сільський робітник, тобто селянин. 

8. Ліберальні об’єднання другої половини 20-х років, яке виникло на 

окупованих Румунією землях України мало назву: 

а) „Визволення”; 

б) Радикально націоналістична організація; 

в) Українська національна партія. 

9. Просвітницьке товариство ім.. Духновича за своєю сутністю:  

а) русофільським;  б) українофільським; в) пропольським 

10. Президент Карпатської України обирався: 

а) сеймом;   б) народом; 

в) призначався чеським урядом. 

 

 

УКРАЇНА ПІД ЧАС ІІ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Варіант 1 

 

1. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) напад фашистської Німеччини на СРСР; в) визволення Харкова. 

б) початок ІІ світової війни;   г) трагедія Бабиного Яру. 

2. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) Радянсько – німецький акт про ненапад; 

б) початок ІІ світової війни;    в) створення УПА; 

г) розгром німецько – фашистських військ під Москвою; 

3. Незаконне застосування збройних сил однією державою проти ін-

шої з порушенням її територіальної цілісності називається: 

а) експансія;  б) окупація;  в) агресія. 

4. Території, що увійшли до складу Трансністрії: 

а) Волинь;     б) Одеська область; 

в) південь Вінницької області; г) частина Запорізької області. 
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5. Території, що увійшли до складу СРСР за період вересень 1939 – 

червень 1941 рр.: 

а) Західна Білорусія;    б) Фінляндія; 

в) Естонія;      г) Бессарабія; 

6. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) Напад фашистської Німеччини на СРСР; б) оборона Одеси. 

в) створення з’єднання партизанських загонів під командуванням  

С. Ковпака; 

г) підписання радянсько – німецького договору про ненапад; 

7. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) початок ІІ світової війни;  б) оборона Києва; в)створення УПА; 

г) “Акт проголошення відновлення Української держави”; 

8. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) початок наступу радянських військ під Сталінградом; 

б) утворення Українського штабу партизанського руху; 

в) вступ радянських військ у межі України; 

г) вступ Червоної Армії в Західну Україну. 

9. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) остаточне визволення України від загарбників; 

б) підписання договору про дружбу та кордони між СРСР та Німеч-

чиною; 

в) початок визволення Донбасу; 

г) окупація фашистськими військами усієї території України. 

10. Укладення радянсько – німецького пакту про ненапад: 

а) було зрадницьким актом щодо Англії та Франції; 

б) дозволило СРСР уникнути ізоляції; 

в) спричинило розкол у міжнародному комуністичному русі; 

г) дозволило СРСР уникнути війни на два фронти. 

 

Варіант 2 

 

1. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) початок окупації України;   б) Курська битва; 

в) Корсунь – Шевченківська битва; г) визволення Краматорська. 

2. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) звільнення Харкова;   б) звільнення Києва; 

в) закінчення ІІ світової війни;  

г) закінчення Великої Вітчизняної війни. 
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3. Вид міжнародно-правової відповідальності, який полягає у відшко-

дуванні переможеною державою шкоди, заподіяної державі, що за-

знала нападу: 

а) контрибуція;  б) репарація;  в) окупація. 

4. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) депортація кримсько- татарського населення; 

б) Львівсько – Сандомирська операція; 

в) визволення Донбасу; 

г) визволення Криму. 

5. Повернення на батьківщину військовополонених, біженців та ін.: 

а) еміграція;   б) репатріація;   в) імміграція. 

6. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) звільнення Харкова; 

б) Кримська (Ялтинська) конференція; 

в) остаточне звільнення Закарпатської України; 

г) утворення українського штабу партизанського руху. 

7. Розставте події у хронологічному порядку: 

а) утворення підпільної організації „Молода гвардія” у м. Краснодо-

ні; 

б) оборона Києва; 

в) остаточна окупація Донбасу; 

г) утворення І, ІІ, ІІІ, IV Українських фронтів. 

8. Території, що увійшли до складу рейхскомісаріату “Україна”: 

а) Полісся;      б) Правобережжя; 

в) Харківська область;    г) Сумська область. 

9. Найважливіший наслідок ІІ світової війни: 

а) утворення світової системи соціалізму; 

б) створення антигітлерівської коаліції; 

в) початок краху колоніальної системи. 

г) входження Закарпатської України до складу УРСР. 

10. Партизанський рух у роки війни: 

а) був ініційований “зверху” радянським керівництвом; 

б) був ініційований “знизу” радянським народом; 

в) причини не можна визначити однозначно. 

 

Варіант 3 

 

1. Теорія швидкоплинної війни із здобуттям перемоги в найкоротший 

термін: 
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а) „ Дранг нах остен”;     б)Бліцкриг;         в) „План Барбаросса”. 

2. „Пакт Молотова – Ріббентропа”  було підписано: 

а) 30 вересня 1938 р.;  б)23 червня 1939 р.; 

в) 23 серпня  1939 р.;  г) 1вересня 1940  

3. Друга світова війна почалася нападом Німеччини на: 

а) на Францію;       б) Австрію;       в) Чехословаччину;      г) Польщу. 

4. Народні Збори Західної України прийняли такі рішення: 

а)вийти із складу СРСР;  

б) проголосили радянську владу в Західній Україні; 

в)попросили СРСР возз’єднати Західну Україну з УРСР;  

г) проголосили курс на колективізацію сільського господарства. 

5.Фашистська Німеччина раптово напала на Радянський Союз: 

а) 1 вересня 1939 р.;    б) 22 червня 1941 р.; 

в) 19 листопада 1942 р.;      г) 9 травня 1945 р. 

6. Які дві події збіглися у часі:  

а)”Акт проголошення відновлення Української держави; 

б) створення Українського штабу партизанського руху;  

в)створення Державного  Комітету Оборони;  

г) захоплення німцями м. Одеси. 

7. Останнє місто, яке залишили радянські війська у липні 1942 р.: 

а) Свердловськ;         б) Луганськ;          в) Харків;          г) Маріуполь. 

8. Визволення України стало можливим після перемоги радянських 

військ під: 

а) Москвою; б) Сталінградом; в) Курськом; г) Мінськом. 

9. 18 грудня 1942 р. було звільнено перший населений пункт  Украї-

ни: 

а) Луганськ; б) Слов’янськ;   в) Півнівку ;   г) Мілове. 

10. Визволення України завершилося:   

а) 6листопада 1943 р.;  б) 28 жовтня 1944 р.; 

в) 9 травня 1945 р.;   г)  2 вересня 1945 р. 

 

 

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ. НАЦІОНАЛЬНО-

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ (1991-2004 РР.) 

 

Варіант 1 

 

1. М. Горбачов став Генеральним секретарем ЦК КПРС  

а) у лютому 1984 р.;     в) у квітні 1985 р.; 
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б) у березні 1995 р.;     г) у травні 1986 р. 

2. Аварія на Чорнобильській АЕС трапилася 

а) у квітні 1984 р.;     в) у квітні 1986 р.; 

б) у травні 1985 р.;     г) у травні 1987 р. 

3. Вибори народних депутатів СРСР на багатопартійній основі впер-

ше відбулися  

а) у квітні 1985 р.; б) у травні 1986 р.; в) у березні 1989 р. 

4. Верховна Рада УРСР  прийняла Закон “Про мови в Україні”  

а) у березні 1987 р.;     в) у жовтні 1989 р.; 

б) у квітні 1988 р.;      г) у січні 1990 р. 

5. Установчий з’їзд Народного Руху України відбувся 

а) у травні 1989 р.;     а) у Києві; 

б) у серпні 1989 р.;     б) у Львові; 

в) у вересні 1989 р.;    в) у Тернополі. 

6. Верховна Рада УРСР  прийняла Декларацію про державний суве-

ренітет України  

а) 16 липня 1990 р.;    б) 24 серпня 1991 р.; в) 1 грудня 1991 р. 

7. Спроба державного перевороту в СРСР відбулася  

а) 16 липня 1990 р.;    б) 19 серпня 1991 р.; в)24 серпня 1991р. 

8. Який документ прийняла Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991р.? 

а) Декларацію про державний суверенітет України; 

б) Акт про державну незалежність України; 

в) Указ про Всеукраїнський референдум. 

9. Яка подія сталася 1 грудня 1991 року? 

а) вибори Президента; 

б) Всеукраїнський референдум; 

в) факт розпаду СРСР. 

10. Україна вийшла із складу СРСР  

а) із застосуванням збройних сил; 

б) мирним шляхом; 

в) поетапно, легітимним шляхом. 

 

Варіант 2 

 

1. Акт проголошення незалежності України прийнято: 

а) 1 лютого 1990 р.; б) 24 серпня 1991 р.;    в) 13 березня 1995 р. 

2. Підтвердження Акту проголошення незалежності України на Все-

українському референдумі відбулося: 

а) 9 березня 1990 р.;  б) 1 грудня 1991 р.; в) 28 червня 1993 р. 
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3. Конституція України прийнята: 

а) на референдумі українським народом; 

б) Верховною Радою України; 

в) сумісно Верховною Радою України та Президентом України. 

4. При прийнятті Конституції України Верховна Рада України керу-

валася: 

а) Конституційним договором; 

б) Актом проголошення незалежності України; 

в) Декларацією про державний суверенітет. 

5. У відповідності до Конституції Україна визначається як держава: 

а) унітарна; 

б) федеративна, на основі часткової самостійності областей; 

в) конфедеративна, на основі договору між Україною та Автоном-

ною Республікою Крим. 

6. Українська держава визначається у Конституції як: 

а) парламентська республіка; 

б) змішана парламентсько-президентська республіка; 

в) республіка. 

7. Державною мовою України є: 

а) українська мова; 

б) українська та російська мови; 

в) українська мова, а в місцях компактного проживання національ-

них меншин – мова цих меншин. 

8. Державна влада в Україні поділяється на: 

а) виконавчу, законодавчу та судову гілки влади; 

б) президентську, урядову та парламентську гілки влади; 

в) виконавчу, парламентську та конституційну гілки влади. 

9. Політичні партії та організації: 

а) не можуть мати воєнізованих формувань; 

б) можуть мати воєнізовані формування як складову частину сило-

вих структур; 

в) можуть мати воєнізовані формування по узгодженню з органами 

державної влади. 

10. За порядком прийняття Конституції бувають: 

а) монархічні;   б) договірні;  в) перехідні; 

г) даровані;   д) народні. 

 

Варіант 3 
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1. У відповідності до Конституції українська держава є: 

а) соборною;  б) національною; в) соціально-ринковою; 

г) правовою;  д) суверенною. 

2. До органів законодавчої влади в Україні відносяться: 

а) Конституційний Суд; б) Верховна Рада; в) Рахункова Палата. 

3. Президент України є: 

а) главою держави; 

б) главою виконавчої влади; 

в) главою держави та виконавчої влади. 

4. Президент України обирається на термін: 

а) чотири роки;  б) п’ять років;  в) сім років. 

5. Президент України є гарантом: 

а) прав і свобод людини і громадянина; 

б) територіальної цілісності України; 

в) незалежності судочинства; 

г) державного суверенітету. 

6. Кабінет Міністрів є: 

а) виконавчим органом Верховної Ради; 

б) вищим органом у системі органів виконавчої влади; 

в) координаційним органом в діяльності міністерств, що має колегі-

ально – дорадчий характер. 

7. Кабінет Міністрів відповідальний перед: 

а) Верховною Радою; б) Президентом; в) Прем’єр – міністром. 

8. Голови місцевих адміністрацій призначаються: 

а) Прем’єр – міністром; б) Кабінетом Міністрів; в) Президентом. 

9. Правосуддя в Україні здійснюється: 

а) виключно судами; 

б) судами, прокуратурою та слідчими органами; 

в) судами та Верховною Радою. 

10. Слово “конституція” утворено від латинського слова “constitutio”, 

що означає: 

а) устрій, установлення, утвердження; 

б) згода, узгодження, консенсус; 

в) договір, угода, спільне рішення. 

 

 

Частина 2 
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 У відповідності до міжнародної кредитно-модульної системи 

увесь програмний матеріал з історії України поділяється на кредити. 

Наприкінці кожного кредиту студенти виконують тестові завдання. 

 У частині 2 збірника тестів знаходяться тести трьох рівнів – „А”, 

„В”, „С”. За виконання завдань тесту ”А” студенти отримують оцінку 

– „відмінно” (5), за виконання завдань тесту „В” оцінку – „добре” (4), 

за виконання завдань тесту ”С” оцінку – „задовільно”. Студенти оби-

рають рівень тесту самостійно і добровільно. Тест вважається вико-

наним, якщо студент дав правильні відповіді не менш як на 50% за-

вдань кожного рівня, і взагалі дав правильні відповіді не менш як на 

75% питань тесту. 

 

 

УКРАЇНА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХІХ ст. 

 

Тест А 

Кредит 1 

Варіант 1 

 

Рівень 1 

 

1. Визначте п’ять основних типів історичних джерел. 

2. Хто розробив норманську теорію походження державності Ки-

ївської Русі?  Підкреслить. 

 

    Грушевський, Г.Байєр, Соловйов, Г.Міллер, Ключевський, А-Л  

    Шльоцер, Ломоносов. 

 

3. Назвіть основні форми антифеодальної боротьби українського 

селянства в Речі Посполитій. 

4. Коли і з якою метою царським урядом була заснована І Малоро-

сійська колегія? 

1709р.; 1722р.; 1734р.; 1725р. 

5. Коли і з якою метою управління Гетьманщиною переходить до 

колегії „Правління гетьманського уряду?” 

1721р.; 1727р.; 1734р.; 1743р. 

6. Коли був проведений перший рекрутський набір з козаків Ліво-

бережної України до царської армії? 

1763р.; 1785р.; 1793р.; 1797р. 
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7. Коли відбулося закріпачення селян Лівобережної України у 

складі Росії? 

1760р.; 1763р.; 1783р.; 1796р. 

8. Коли українська козацька старшина отримала права дворянства? 

1775р.; 1781р.; 1785р.; 1793р. 

 

 

Рівень 2 

 

9. Які привілеї мали реєстрові козаки? 

10. На чому була заснована станова система розподілу суспільства в 

Речі Посполитій? 

11. Визначте основні причини утворення українського козацтва. 

12. Визначте основні причини визвольної війни 1648-1654рр. 

13. Назвіть основні причини ліквідації царським урядом Запорозь-

кої Січі в 2-пол. ХУІІІ ст. 

14. Які права та привілеї отримала українська козацька старшина 

після ліквідації царизмом Запорозької Січі? 

15. Яким був соціальний склад реєстрового козацького війська? 

16. Визначте основні цілі визвольної війни українського народу 

1648-1654 рр. 

 

Рівень 3 

 

17. Визначте основні передумови та причини феодальної роздроб-

леності та занепаду Київської Русі. 

18. Чи можна вважати, що Б.Хмельницький заклав основи українсь-

кої державності? Так. Ні. Чому? 

19. Визначте основні причини Руїни. 

20. Які були причини занепаду українського козацтва у ХУІІІ ст.? 

 

 

 

Тест В 

Кредит 1 

Варіант 1 

 

Рівень 1 
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1. Хто усунув сарматів з причорноморських степів у ІІ ст. н.е.? 

Підкреслить. 

східні слов’яни; гуни, готи; римляни. 

2. На які три періоди можна поділити політичну історію Київсь-

кої Русі? 

3. Які три тенденції проявлялися у політичному устрої Київської 

Русі? 

4. Яку релігію сповідали литовці на початку своєї експансії в 

українські землі? Підкреслить. 

католицьку; язичницьку; православну. 

5. Під чий контроль переходила Правобережна Україна за умо-

вами Андрусівського договору про перемир'я 1667р.? Підкрес-

лить. 

Під контроль:   Росії;  Польщі;  Туреччини. 

6. На які групи поділялися селяни в Київський Русі? 

7. Які автономні права мала Гетьманщина Лівобережжя у складі 

Росії наприкінці ХУІІ ст.? 

8. Коли вперше царський уряд не дозволив вибори нового геть-

мана Лівобережної України? 

1709р.; 1722р.; 1727р.; 1750р. 

 

 

Рівень 2 

 

9. Чи було чи ні українське козацтво однорідним соціальним 

прошарком? Чому? 

10. Визначте основні причини утворення реєстрового козацького 

війська. 

11. Чому московський цар не поспішав прийти на допомогу украї-

нцям у період війни 1648-1654 рр.? 

12. Чому кримський хан був ненадійним союзником 

Б.Хмельницького у війні з Польщею у 1648-1654 рр.? 

13. Коли і з якою метою царським урядом була створена І Мало-

російська колегія? 

14. Які наслідки для України мали поділи Польщі наприкінці  

ХУІІІ ст.? 

15. Які групи селян України швидше втягувалися у товарне виро-

бництво в І-пол. ХІХ ст.? Чому? 
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16. Які три типи підприємств існували водночас у промисловості 

України в 1-пол. ХІХ ст.? Чому? 

17. З яких соціальних груп населення формувався клас буржуазії в 

Україні в 1-пол. ХІХ ст.? 

18. Які цілі ставило перед собою Південне Товариство декабристів 

на чолі з П.Пестелем? 

 

Рівень 3 

 

19. Визначте основні причини укладення Люблінської унії між 

Литвою та Польщею. 

20. Які цілі переслідував царський уряд, проводячи політику об-

меження гетьманської влади у ХУІІІ ст.? 

 

 

 

Тест В 

Кредит 1 

Варіант 2 

 

Рівень 1 

 

1. Чим займалися скіфи на території Північного Причорномор’я? 

Правильні відповіді підкреслить. 

Землеробством; скотарством; пограбуванням під час війн; торгі-

влею. 

2. На які групи поділялися селяни в Київський Русі? 

3. Яку формацію минули в своєму розвитку східні слов’яни? Підк-

реслить. 

первіснообщинну; рабовласницьку; феодальну. 

4. Назвіть основні цілі польської експансії на українські землі в 1-

пол. ХІУ ст.? 

5. Коли було прийнято ІІІ Литовський статут, і що він законодавчо 

затвердив? Підкреслить. 

1529р.; 1588р.; 1566р. 

6. Що означає слово козак? 

7. Які держави розглядалися на роль захисника України від Поль-

щі під час війни 1648-1654 рр.? Підкреслить. 
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Швеція, Туреччина, Росія, Польща, Молдавія, Кримське ханст-

во, Данія. 

8. Під чий контроль переходили Запорозькі землі за умовами „Віч-

ного миру” 1686 р.? Підкреслить. 

Під контроль:  Польщі; Росії;  Туреччини. 

 

Рівень 2 

 

9. Для чого на малозаселених землях України магнати і шляхта Ре-

чі Посполитої створювали „слободи”? 

10. Чому українське козацтво стало селитися за порогами Дніпра? 

11. Який характер мала війна українського народу 1648-1654 рр.? 

12. Назвіть умови Переяславського пакту 1659 р. з Москвою, підпи-

саного Ю.Хмельницьким? 

13. Коли і чому царський уряд дав згоду на будівництво козаками 

Нової Січі? Підкреслить. 

1721р., 1725р., 1734р.,1750р. 

14. Коли і з якою метою царським урядом була створена ІІ Малоро-

сійська колегія? Підкреслить. 

1755р., 1764р., 1786р., 1775р. 

15. Які українські землі потрапили до складу Росії, а які до складу 

Австрії внаслідок трьох поділів Польщі  наприкінці ХУІІІ ст.? 

Росія: 

Австрія: 

16. Чому наприкінці ХУІІІ ст., на початку ХІХ ст. мануфактурна 

промисловість в Україні розвивалася повільніше, ніж в Росії? 

17. Назвіть основні причини занепаду та кризи феодально-

кріпосницької системи  в 1-пол. ХІХ ст.? 

18. З яких соціальних груп населення формувався клас найманих 

робітників в Україні в 1-пол. ХІХ ст.? 

 

Рівень 3 

 

19. Назвіть основні причини поразок та невдач українців в період 

Руїни? 

20. Чому українська старшина не завдала сильного опору і не була 

занепокоєна ліквідацією автономії Гетьманщини у складі Росії? 
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Тест С 

Кредит 1 

Варіант 1 

Рівень 1 

 

1. Яким було походження кіммерійців? Підкреслить. 

кіммерійці перекочували в Україну з Балкан; 

кіммерійці були корінними жителями України; 

кіммерійці перекочували в Україну з нижнього Поволжя. 

 

2. Хто є автором літопису „Повість минулих літ”? Підкреслить. 

Рюрик; Никон; Нестор; Іларіон. 

3. При якому київському князі було введено християнство на Ру-

сі? Підкреслить. 

Святослав; Володимир Великий; Ярослав Мудрий; Володимир 

Мономах. 

4. Коли почалася литовська експансія в українські землі? Підкре-

слить. 

у ХІІІ ст.; у ХУ ст.; у ХІУ ст. 

5. Коли була підписана Кревська унія між Польщею та Литвою? 

Підкреслить. 

у 1340 р.; у 1385 р.; у 1480 р. 

6. Яка держава була утворена внаслідок підписання Люблінської 

унії? Підкреслить. 

Прусія; Австро-Угорщина; Річ Посполита; Туреччина. 

7. З якою державою Україна вступила у союз під час визвольної 

війни 1648-1654 рр.? Підкреслить. 

Туреччина; Швеція; Росія; Польща; Кримське ханство. 

8. З якою державою Україна підписала Переяславську угоду 

1654р.? Підкреслить. 

Польща; Росія; Туреччина. 

 

 

Рівень 2 

 

9. Хто став наступним гетьманом України після 

Б.Хмельницького? Підкреслить. 

Ю.Хмельницький; І.Виговський; І.Брюховецький; П.Тетеря. 
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10. Яка країна контролювала Лівобережну Україну під час Руїни? 

Підкреслить. 

Польща; Росія; Туреччина. 

11. Коли і чому був підписан „Вічний мир” між Росією і Поль-

щею? Підкреслить. 

1654р.; 1667р.; 1675р.; 1686р.; 1696р. 

12. Коли відбувалася і чим завершилася Північна війна? 

13. Хто з гетьманів Лівобережної України уклав тайний союз зі 

шведським полководцем Карлом ХІІ?  Підкреслить. 

І.Брюховецький; І.Мазепа; І.Виговський; Ю.Хмельницький. 

14. Під чиїм контролем знаходилася Правобережна Україна у 

ХУІІІ ст.? Підкреслить. 

Росія; Польща; Швеція; Туреччина. 

15. Коли відбувся третій поділ Польщі? Підкреслить. 

1772р.; 1795р.; 1793р.; 1785р. 

16. До складу якої держави входили західноукраїнські землі в 1-

пол. ХІХ ст.? Підкреслить. 

Польща; Росія; Австрія; Прусія; Туреччина. 

17. Чому в 1- пол. ХІХ ст. в Україні відбувається занепад кріпос-

ницької мануфактури? 

18. Яким був адміністративний устрій України у складі Росії в 1-

пол. ХІХ ст.? 

19. На які три групи відбувається розшарування селян України в 

1-пол. ХІХ ст.? 

20. Назвіть основні цілі повстання декабристів? 

 

 

 

Тест С 

Кредит 1 

Варіант 2 

 

Рівень 1 

 

1. Яким був вклад кіммерійців у розвиток Північного Причорно-

мор’я? Підкреслить. 

Кіммерійці були першими  землеробами; 

кіммерійці були першими скотарями; 

кіммерійці започаткували залізний вік. 
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2. Звідкіля на територію східних слов’ян стали проникать норма-

ни? Підкреслить. 

Із східної Європи; з Балкан; із Скандинавії. 

3. Назвіть перших київських князів. 

4. Коли було введено християнство на Русі? Підкреслить. 

957р.; 988р.; 1054р.; 1187р. 

5. Коли почалася польська експансія в українські землі? Підкрес-

лить. 

у ХІІІ ст.; у ХУ ст.; у ХІУ ст. 

6. У якому році була підписана Люблінська унія між Польщею та 

Литвою? Підкреслить. 

1529р.; 1569р.; 1588р.; 1596р. 

7. Хто очолив український народ під час визвольної війни 1648-

1654 рр.? Підкреслить. 

П.Сагайдачний; К.Косинський; Б.Хмельницький ; І.Виговський. 

8. Коли була підписана Переяславська угода України з Росією? Пі-

дкреслить. 

1644р.; 1650р.; 1654р.; 1657р.; 1667р. 

 

Рівень 2 

 

9. Коли в історії України була доба Руїни? 

10. Коли був підписаний Андрусівський тимчасовий мир між Росі-

єю та Польщею? Підкреслить. 

1657р.; 1667р.; 1676р.; 1686р.; 1687р. 

11. Які українські землі потрапили під контроль Росії за умовами 

„Вічного миру” 1686 р.? Підкреслить. 

Лівобережна Україна; Правобережна Україна; Східна Галичина; 

землі війська Запорозького. 

12. Які держави приймали участь у Північній війн? 

13. Коли відбулася Полтавська битва? Підкреслить. 

1701р.; 1706р.; 1709р.; 1721р.;1719р. 

14. Хто був останнім гетьманом Лівобережної України? Підкрес-

лить. 

Д.Апостол; П.Полуботок; І.Скоропадський; К.Розумовський. 

15. Які держави Європи приймали участь у поділах Польщі напри-

кінці ХУІІІ ст.? Підкреслить. 

Англія; Росія; Туреччина; Австрія; Франція; Прусія. 
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16. До складу яких держав потрапили українські землі внаслідок 

трьох поділів Польщі? Підкреслить. 

Туреччина; Росія; Прусія; Австрія; Кримське ханство. 

17. Чому капіталістичні підприємства поступово витісняли кріпосну 

мануфактуру в Україні в 1-пол. ХІХ ст.? 

18. Чим відрізнялось становище державних селян від становища 

кріпосних селян в Україні в 1-пол. ХІХ ст.? 

19. Які класи занепадають, а які нові класи зароджуються в Україні 

в 1-пол. ХІХ ст.? 

20. Назвіть основні причини повстання декабристів? 

 

 

 

УКРАЇНА У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

 

Тест А 

Кредит 2 

Варіант 1 

 

Рівень 1 

 

1. Назвіть основні українські революційно-демократичні партії на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст.? 

УДП, РУП, УРП, УСДРП, УРДП, НДП, СДПГ, „Спілка”. 

2. Які особливості мала революція 1905-1907 рр. в Росії? 

3. Назвіть основні передумови та причини Лютневої ( 1917 р. ) ре-

волюції в Росії. 

4. Покажіть схему розстановки політичних сил в Україні після 

Лютневої ( 1917 р. ) революції в Росії. 

5. Коли був прийнятий І універсал Центральної Ради, і що він про-

голосив? 

квітень 1917 р., червень 1917 р., жовтень 1917 р., січень 1918 р. 

6. Які виключні права мав гетьман П.Скоропадський? 

7. Коли було проголошено Акт злуки ЗУНР та УНР? Підкреслить. 

жовтень 1918 р., січень 1919 р., січень 1918 р., грудень 1918 р. 

8. Коли Верховна Рада України прийняла Декларацію про держав-

ний суверенітет України? Підкреслить. 

липень 1990 р., червень 1991 р., серпень 1991 р., червень 1990 р. 
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Рівень 2 

 

9. Назвіть основні причини реформи 1861 р. в Росії. 

10. Наведіть основні причини активного інвестування іноземного 

капіталу у розвиток промисловості Україні у 2-пол. ХІХ ст. 

11. Назвіть відмінні риси у діяльності політичних партій на західно-

українських землях у порівнянні з партіями Східної України на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

12. Покажіть основні причини проведення аграрної реформи 

П.Столипіна. 

13. Які цілі переслідували Центральна Рада та країни Четверного 

Союзу, підписуючи у лютому 1918 р. мирну угоду? 

14. Поясніть основні причини політики українізації, яку партія бі-

льшовиків проводила в 1920-х роках. 

15. Назвіть які цілі переслідували Німеччина та СРСР, підписуючи 

у серпні 1939 р. пакт про ненапад? 

16. Покажіть основні причини перебудови в СРСР. 

 

Рівень 3 

 

17. Чому розвиток сільського господарства України після скасуван-

ня кріпацтва мав протирічний характер? 

18. Чи сформувалася українська нація наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст.? Так, ні? Чому? 

19. Яке історичне значення та наслідки мало входження України до 

складу СРСР? 

Позитивне, негативне, протирічне. 

20. Чому приєднання західноукраїнських земель до Радянської 

України мало протирічні наслідки? 

 

 

 

Тест В 

Кредит 2 

Варіант 1 

 

Рівень 1 
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1. У чому полягали особливості формування промислової буржуа-

зії в Україні в 2-пол. ХІХ ст.? 

2. Коли була заснована Революційна українська партія? Підкрес-

лить. 

1890 р., 1900 р., 1902 р., 1905 р. 

3. Назвіть рушійні сили революції 1905-1907 рр. в Росії. 

4. Коли царським урядом була розпущена ІІ Державна Дума? Під-

креслить. 

1906 р., 1908 р., 1907 р., 1910 р. 

5. Лютнева ( 1917 р. ) революція в Росії за своїм характером була: 

( Підкреслить ) 

національно-визвольною; 

буржуазно-демократичною; 

соціалістичною. 

6. Коли було прийнято ІІІ універсал Центральної Ради і що він 

проголосив ? Підкреслить. 

автономію України у складі Росії; 

незалежність України; 

Українську Народну Республіку. 

7. На кого спирався режим гетьмана П.Скоропадського? Підкрес-

лить. 

на народні маси; 

на заможні верстви населення України; 

на окупаційні сили; 

на підтримку Росії. 

8. Коли Україна вперше була проголошена Радянською Республі-

кою? Підкреслить. 

1918 р., 1920 р., 1917 р., 1921 р.,1919 р. 

 

Рівень 2 

 

9. В чиїх інтересах була проведена реформа 1861 р. в Росії? Підк-

реслить. 

в інтересах буржуазії; 

в інтересах селян; 

в інтересах поміщиків; 

в інтересах царського уряду. 

10. Якими двома шляхами водночас відбувалися капіталістичні змі-

ни у сільському господарстві України після 1861 р.? 
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11. У чому полягала суть промислового перевороту в Україні в 2-

пол. ХІХ ст.? 

12. Визнавала чи ні Центральна Рада владу РНК на території Украї-

ни після Жовтневої революції восени 1917 р.? Підкреслить. 

Так; Ні. 

13. Коли була прийнята перша Конституція УРСР? Підкреслить. 

1919 р., 1921 р., 1925 р., 1922 р. 

14. Поясніть, що таке націонал-комунізм? 

15. Чому і на які дві фракції відбувся розкол в ОУН в 1940 р.? 

16. У чому полягали розбіжності між ОУН на Німеччиною на поча-

тковому етапі Великої Вітчизняної війни? 

17. Чому перебудова в СРСР не досягла успіху? 

18. Сучасна Україна є унітарною чи федеративною державою? 

 

Рівень 3 

 

19. Чому аграрна реформа П.Столипіна не зняла усіх протиріч на 

селі? 

20. Чому в період громадянської війни в Україні перемогли більшо-

вики? 

 

 

 

Тест В 

Кредит 2 

Варіант 2 

 

Рівень 1 

 

1. У чому полягали особливості формування промислового проле-

таріату в Україні у 2-пол. ХІХ ст.? 

2. Визначте основні ліберально-демократичні партії в Україні на-

прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. Підкреслить. 

РУП, УДП, УСДРП, УРП, УНП, УРДП, „Спілка”. 

3. Визначте основні цілі та завдання революції 1905-1907 рр. в Ро-

сії. 

4. Назвіть основні заходи аграрної реформи П.Столипіна. 

руйнація общини; 

ліквідація землеволодіння поміщиків; 
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переселення селян; 

створення сільської буржуазії; 

безкоштовна передача землі селянам; 

продаж землі. 

5. Коли було прийнято ІУ Універсал Центральної Ради і що він 

проголосив? Підкреслить. 

автономія України у складі Росії; 

утворення УНР у складі Росії; 

вихід України зі складу більшовицької Росії; 

незалежність УНР. 

6. Визнавали чи ні російські більшовики та радянський уряд (РНК) 

в 1917 р.? ( Підкреслить ) 

право на національну незалежність українського народу; 

Українську Народну Республіку; 

Українську Центральну Раду. 

7. Назвіть які армії діяли на території України під час громадянсь-

кої війни ( 1918 – 1920 рр. )? 

8. Коли було утворено СРСР? Підкреслить. 

1917 р., 1920 р., 1924 р., 1922 р.,1932 р. 

 

Рівень 2 

 

9. Коли і на яких умовах державні селяни в Україні отримали осо-

бисту свободу? Підкреслить. 

1868 р., 1861 р., 1866 р., 1864 р. 

10. Чому після 1861 р. дворянство в Україні занепадає? 

11. Чому революція 1905-1907 рр. в Росії за своїм характером була 

буржуазно-демократичною? 

12. Як поставилося до перемоги Жовтневого збройного повстання у 

Петрограді керівництво Центральної Ради? 

13. Визначте основні підсумки та наслідки громадянської війни в 

Україні. 

14. Поясніть, що таке „шовінізм”, „націоналізм”? 

15. Які цілі переслідувала ОУН в період Великої Вітчизняної війни? 

незалежність України; 

вихід зі складу СРСР; 

визволення від німецької окупації; 

автономія України; 

визволення від радянського режиму. 
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16. Коли і з якою метою була сформована УПА? Підкреслить. 

1941 р.,1939 р., 1944 р., 1942 р. 

17. Чому у 1991 р. Україна відмовилася підписувати новий союзний 

договір? 

18. За Конституцією 1996 р. державна влада в Україні здійснюється 

за принципом її розподілу. Що передбачає цей принцип? 

 

Рівень 3 

 

19. Чому реформа 1861 р в Росії мала протирічний характер? 

20. Визначте основні причини падіння влади Центральної Ради в 

Україні у 1918 р.? 

 

 

 

Тест С 

Кредит 2 

Варіант 1 

 

Рівень 1 

 

1. Кріпосне право на українських землях у складі Росії було скасо-

вано у:    Підкреслить. 

1848р., 1854р., 1861р., 1905р. 

2. Які галузі промисловості швидко розвивалися в Україні в 2-пол. 

ХІХ ст.?  Підкреслить. 

хімічна; 

металургійна; 

авіаційна; 

машинобудівна; 

вуглевидобувна. 

3. Коли відбулася перша буржуазно-демократична революція в Ро-

сії? Підкреслить. 

1861р., 1905-1907рр., 1914р., 1917р., 1920р. 

4. Політику жорстоких репресій у період реакції проводив в життя: 

Підкреслить. 

П. Струве;  П. Столипін;  А. Мілюков. 

5. Який характер мала І світова війна 1914-1918рр.? 
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6. Які держави Європи увійшли до Антанти в період І світової вій-

ни? Підкреслить. 

Німеччина; Англія; Франція; Австро-Угорщина; Росія; Італія. 

7. Коли в Україні була сформована Українська Центральна Рада? 

Підкреслить. 

1905р., 1914р., 1917р., 1920р. 

8. Скільки універсалів прийняла Центральна Рада? 

 

Рівень 2 

 

9. Який характер мала революція 1905-1907рр. в Росії? 

10. Назвіть лідерів Української Центральної Ради. 

11. Коли було проголошено утворення Західноукраїнської Народної 

Республіки? Підкреслить. 

1898р., 1907р., 1914р., 1917р., 1918р., 1921р. 

12. Яке місто було столицею УРСР у 1920-х роках? Підкреслить. 

Київ;  Харків;  Львів. 

13. У якому році був утворений СРСР? Підкреслить. 

1917р., 1920р., 1922р., 1924р., 1927р. 

14. До складу яких держав увійшли українські землі внаслідок гро-

мадянської війни 1918-1920рр.? 

15. Коли почалася ІІ світова війна? 

16. Назвіть лідерів організації українських націоналістів (ОУН). 

17. У якому році Україна була визволена від німецько-фашистських 

загарбників? 

18. Кого було обрано першим президентом сучасної незалежної 

України 1 грудня 1991 р.? Підкреслить. 

В.Чорновіл, Л.Кравчук, Л.Кучма, А.Мороз, В.Ющенко. 

19. Хто є джерелом влади в Україні за Конституцією 1996р.?  

Підкреслить. 

Президент; Кабінет Міністрів; народ; Верховна Рада. 

20. Назвіть основні обов’язки громадян України, передбачені Кон-

ституцією 1996 р. 
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