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МОДУЛЬ 1. 
ТЕМА 1. КНЯЖА УКРАЇНА 

1. Об'єднання східнослов'янських племен і утворення Руської держави. 
Прийняття християнства. 

2.  Розквіт та занепад Русі. 
3.  Галицько-Волинське князівство. Князь Роман Мстиславович. 
4.  Діяльність Данила Галицького. 
 
„Земля, що лежить скраю”, це –  

a) „Русь”; 
b) „Україна”;* 
c) „Поділля”; 
d) „Запорізька Січ”. 

 
Ким і коли було здійснено першу спробу запровадження 
християнства на Русі: 

a) Аскольдом; 
b) Святославом; 
c) Ярославом Мудрим; 
d) Володимиром Великим; 
e) Ольгою. 

 
Князь, за правління якого культура Київської Русі досягла 
найвищого розквіту: 

a) Ярослав Мудрий;  
b) Володимир Великий; 
c) Данило Галицький; 
d) Володимир Мономах. 

 
Коли і за правління якого князя відбулося хрещення Русі? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) 1037 р., Ярослава Мудрого; 
c) 988 р., Володимира Великого; 
d) 955 р., княгині Ольги. 

 
З діяльністю якого київського князя пов’язують створення писемного 
кодексу норм світського права на Русі і яку він мав назву? 

a) В. Великий, «Повчання»; 
b) Іларіон, «Слово про закон і благодать»; 
c) Я. Мудрий, «Руська правда»; 
d) Нестор, «Повість минулих літ». 

 
Коли і за правління якого князя було збудовано духовний і культурно-
освітній центр Русі – Софію Київську? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) *1037 р., Ярослава Мудрого; 
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c) 988 р., Володимира Великого; 
d) 955 р., княгині Ольги. 

 
Коли була проведена перша релігійна реформа Володимира Великого і в 
чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та створення 
пантеону з шести язичницьких богів, з Перуном-верховним богом на 
чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та створення 
пантеону з шести язичницьких богів, з Перуном-верховним богом на 
чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 

 
Віра, особлива система світогляду та світосприйняття, набір культурних, 
духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини, – 

a) релігія; 
b) культ; 
c) міфологія; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Що було основною формою господарської діяльності трипільців: 

a) землеробство; 
b) скотарство; 
c) полювання; 
d) ремесла. 

 
Як називалися скіфські поховання? 

a) могили; 
b) кургани; 
c) піраміди; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-
яких богів, духів, інших потойбічних істот, – 

a) релігія; 
b) тотемізм; 
c) анімізм; 
d) атеїзм*. 

 
У якій послідовності перебували на території України іраномовні 
племена?  

a) сармати, скіфи, кіммерійці;  
b) скіфи, кіммерійці, сармати;  
c) кіммерійці, скіфи, сармати 
d) немає правильної відповіді. 
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Велика Скіфія розпалася під ударами:  
a) македонян; 
b) сарматів;* 
c) древлян; 
d) гунів.  

 
Ольвія та Херсонес за політичним устроєм були:  

a) полісом;  
b) античною республікою;  
c) федерацією; 
d) рабовласницькою монархією. 

 
Про розселення східних слов’ян у VIII–X ст. нам повідомляє:  

a) „Руська правда”;  
b) „Повість временних літ”; 
c) „Слово про закон і благодать”; 
d) „Слово о полку Ігоревім”.  

 
Скіфи витіснили з Північного Причорномор’я:  

a) кіммерійців;  
b) сарматів;  
c) печенігів; 
d) аорсів. 

 
Найдавнішою сферою господарської діяльності людини було: 

a) збиральництво; 
b) землеробство; 
c) гончарство; 
d) скотарство. 

 
Розставте у правильній часовій послідовності культури народів, які 
проживали на території України:  

1. Трипільська (4-2 тис.до н.е.); 
2. Зарубинецька (2 ст.до н.е.-2 ст.н.е.); 
3. Черняхівська (2-4 ст);  
4. Київської Русі. 

 
Які племена проживали на території Північного Причорномор’я у VІІ 
ст.до н.е. – ІІІ ст.н.е.? 

a) кіммерійці; 
b) древляни; 
c) скіфи;* 
d) сармати. 

 
Релігія східних слов'ян, сутність якої полягала у вірі в багатьох богів, 
обожненні сил природи, культі предків: 



 6 

a) християнство; 
b) магія; 
c) язичництво; 
d) міфологія. 

 
Хто з стародавніх описав звичаї скіфських племен та територію їх 
розселення у своїй праці „Історія”? 

a) Діоген; 
b) Ціцерон; 
c) Геродот;* 
d) Арістотель. 

 
Головним аспектом ідеології трипільців був: 

a) культ предків; 
b) культ родючості;* 
c) культ вогню; 
d) культ грози. 

 
Основою господарської діяльності скіфів було: 

a) землеробство; 
b) полювання; 
c) кочове скотарство;* 
d) немає правильної відповіді. 

 
Грецький історик, який писав про населення території України в 
стародавні часи: 

a) Геродот; 
b) Пліній Старший; 
c) Прокопій Кесарійський; 
d) Птоломей. 

 
На місці стародавнього Херсонеса стоїть сучасне місто: 

a) Севастополь; 
b) Миколаїв; 
c) Керч; 
d) Ялта; 
e) Феодосія. 

 
На місці давнього Пантікапея знаходиться сучасне місто: 

a) Керч; 
b) Севастополь; 
c) Херсон; 
d) Феодосія; 
e) Сімферополь. 
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Головний бог у східних слов'ян-язичників періоду формування 
держави: 

a) Перун; 
b) Велес; 
c) Дажбог; 
d) Ярило. 

 
Полемічний і похвальний твір періоду Київської Русі, який прославляє 
князя В. Великого, хрестителя Русі, це –  

a) «Повість минулих літ»; 
b) «Слово о полку Ігоревім»; 
c) «Руська правда»; 
d) «Слово про закон і благодать».* 

 
Хто був першим королем України-Русі? 

a) Володимир Великий; 
b) Данило Галицький; 
c) Ярослав Осьмомисл; 
d) Ярослав Мудрий. 

 
Коли була проведена друга релігійна реформа Володимира Великого і в 
чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та створення 
пантеону з шести язичницьких богів, з Перуном-верховним богом на 
чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та створення 
пантеону з шести язичницьких богів, з Перуном-верховним богом на 
чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 

 
Які з названих літературних пам’яток належать до періоду Київської 
Русі: 

a) «Слово про закон і благодать»; 
b) «Слово о полку Ігоревім»; 
c) «Повість минулих літ»; 
d) правильні усі варіанти відповіді. 

 
Вкажіть назву християнського храму, який був першим збудований 
одним з київських князів після хрещення Русі: 

a) Десятинна церква, В. Великим; 
b) Софійський собор, В. Великим; 
c) Борисоглібський собор, Я. Мудрим; 
d) Храм Богородиці, В. Мономахом. 
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В якому літературному творі періоду Русі міститься звернення до 
князівських синів жити у мирі, злагоді та любові? 

a) «Повчання Володимира Мономаха»; 
b) «Слово про закон і благодать»; 
c) «Слово о полку Ігоревім»; 
d) «Повість минулих літ». 

 
Яка кам’яна споруда уперше згадується у літописі під 1037 р.? 

a) Золоті ворота; 
b) Десятинна церква; 
c) Києво-Печерський монастир; 
d) Успенський собор. 

 
Центральний образ Софійського собору у Києві: 

a) Марія-Оранта; 
b) Ісус Христос; 
c) Володимир Великий; 
d) Княгиня Ольга. 

 
Заступницею, захисницею, „непорушною стіною” Києва періоду Руської 
держави вважали: 

a) Марію-Оранту; 
b) Княгиню Ольгу; 
c) Св.Софію; 
d) Св.Анну. 

 
Мистецтво писання ікон називається: 

a) іконопис; 
b) стінопис; 
c) пейзаж; 
d) малювання. 

 
Слово „ікона” у перекладі з грецької мови і означає: 

a) „зображення”; 
b) „форма”; 
c) „вигляд”; 
d) „зміст”. 

 
Збірник творів, що містить оповіді про життя ченців Києво-Печерської 
лаври, заснування і облаштування монастиря, обставини тогочасного 
чернечого життя, аскетичні подвиги і численні чудеса: 

a) „Києво-Печерський патерик”; 
b) „Слово про закон і благодать”; 
c) „Остромирове Євангеліє”; 
d) „Ізборник Святослава”. 

 



 9 

Знайдіть співвідношення між творами та їх авторами: 
„Слово про закон і благодать” Нестор 
„Повчання дітям” Митрополит Іларіон 
„Повість минулих літ ” Невідомий автор 
„Слова о полку Ігоревім” Володимир Мономах 
 
Літопис, це –  

a) історичний твір про події й факти, подані в хронологічному порядку за 
роками; 

b) літературний твір, в якому описується життя святих; 
c) жанр суто українського речитативного народного героїчного ліро-

епосу, який виконували мандрівні співці; 
d) один із жанрів прозової літератури, що характеризується лаконізмом, 

яскравістю і влучністю художніх засобів. 
 
Державне утворення „Руська земля” сформувалося:  

a) у середньому Подніпров’ї;  
b) поблизу Новгородського городища; 
c) у Подунав’ї; 
d) у Північному Причорномор’ї. 

 
До питання про походження Київської Русі вперше звернувся:  

a) М. Ломоносов;  
b) Нестор; * 
c) Іларіон; 
d) Геродот. 

 
З якими подіями в історії Київської Русі пов’язані слова літописця: «І 
осів Олег, княжачи в Києві, і сказав Олег: “Хай це (Київ) буде матір’ю 
городам руським”? 

a) створення Давньоруської держави;  
b) об’єднання Північної і Південної Русі; 
c) утворення Галицько-Волинського князівства; 
d) централізація влади. 

 
За часи правління яких князів відбувся розквіт Київської Русі?  

a) Олега, Ігоря, Ольги, Святослава;  
b) Володимира Святославовича, Ярослава Мудрого;* 
c) Братів Ярославичів; 
d) Володимира Мономаха, Мстислава.  

Вирішальну перемогу над хозарами 964 р. здобув:  
a) Святослав; * 
b) Володимир;  
c) Ярослав Мудрий; 
d) Ізяслав. 
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Поставте факти в хронологічний ланцюжок:  
a) правління князя Олега; 
b) розгром Хозарського каганату; 
c) спорудження Десятинної церкви; 
d) правління Володимира Мономаха. 

 
Будівництво Давньоруської держави завершилося під час князювання:  

a) Володимира Великого;  
b) Ярослава Мудрого; * 
c) Святослава Ігровича; 
d) Володимира Мономаха. 

 
Релігійні вірування слов’ян у VI–ІХ ст.:  

a) християнство;  
b) язичництво;  
c) буддизм; 
d) іслам. 

 
Перший законодавчий збірник Київської Русі вийшов за часи 
правління:  

a) Володимира Великого;  
b) Ярослава Мудрого;  
c) Княгині Ольги; 
d) Володимира Мономаха.  

 
Перша велика битва руських дружин з половецькими військами 
відбулася:  

a) на річці Калці у 1223 р. 
b) на річці Альті у 1068 р. 
c) на річці Сині Води у 1093 р. 
d) під Дорогочином 1240 р. 

 
Розташуйте в хронологічній послідовності такі події: 

a) утвердження на київському престолі династії Рюриковичів; 
b) хрещення Русі; 
c) перша літописна згадка назви «Україна»; 
d) загарбання Києва монголо-татарами.  

 
Головний носій державної влади у Київській Русі:  

a) віче; 
b) боярська рада; 
c) великий князь київський; 
d) руський народ. 
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Знайдіть правильне тлумачення терміна «полюддя»:  
a) сплата данини князеві;  
b) збір князем данини з підлеглих;* 
c) податок, що сплачувало населення Русі;  
d) населення, яке платило данину. 

 
«Тестем і зятем» усієї Європи називали:  

a) Володимира;  
b) Святослава;  
c) Ярослава Мудрого; 
d) Данила Галицького. 

 
Торговельний шлях «із варяг у греки» з’єднував:  

a) Балтійське море з Азовським морем;  
b) Азовське та Середземне моря;  
c) Балтійське та Чорне моря; 
d) Чорне море з Червоним. 

 
Утвердження на київському престолі династії Рюриковичів відбулося у:  

a) 882 р. 
b) 862 р. 
c) 945 р. 
d) 988 р. 

 
Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часи правління:  

a) Ярослава Осмомисла; * 
b) Данила Галицького; 
c) Василька Романовича; 
d) Романа Мстиславича. 

 
Вкажіть причини феодальної роздрібненості Київської Русі: 

a) напади кочовиків;  
b) зміцнення феодального землеволодіння; 
c) міжусобні війни; 
d) правильні усі варіанти відповіді.; 

 
Розташуйте події в хронологічній послідовності:  
1) загарбання Корсуня;  
2) битва на р. Калка;  
3) розгром печенігів;  
4) розгром Хозарського каганату.  
 
Об’єднання Галицького та Волинського князівств відбулося у:  

a) 1199 р. 
b) 1170 р. 
c) 1299 р. 
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d) 1144 р.  
 
Розгром тевтонських лицарів Добжинського ордену Данилом Галицьким 
відбувся:  

a) у 1240 р. під Дорогичином; 
b) у 1238 р. під Перемишлем; 
c) у 1242 р. під Галичем; 
d) у 1224 р. на річці Калці. 

 
Столицею Галицько-Волинського князівства при Данилі Галицькому 
став:  

a) Львів;  
b) Галич;  
c) Холм;* 
d) Дорогочином. 

 
Данило Галицький був проголошений королем у:  

a) 1242 р.;  
b) 1245 р.;  
c) 1253 р.* 
d) 1252 р. 

 
Військо Бурундая вдерлося у Галицько-Волинське князівство у:  

a) 1242 р. 
b) 1245 р. 
c) 1259 р. * 
d) 1269 р. 

 
Данило Галицький отримав корону від:  

a) московського патріарха;  
b) польського короля;  
c) Папи Римського 
d) немає правильної відповіді. 

 
ТЕМА 2. ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА 

1.  Перехід українських земель під владу Литви. Виникнення Литовсько-
Руської держави. 

2.  Польськo-литовські унії та їх значення для українських земель. 
3.  Берестейська церковна унія. Релігійне протистояння. 
4.  Виникнення козацтва. Боротьба проти турків і татар. 
 
Дайте визначення поняття „Орден єзуїтів” 

a) релігійно-національна організація українських міщан у XVI-XVIII ст.; 
b) чернечий орден др.пол. ХVІ ст., який сприяв відновленню впливу 

католицької церкви й зміцненню католицького руху серед 
православного українського населення; 
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c) чернечий орден, заснований ченцями або черницями, що живуть і 
працюють у монастирях; 

d) закрита корпоративна спілка членів, приналежних до одного або 
кількох зближених ремісничих фахів, поширені в містах Зх. Європи 
починаючи з XI–XII ст. 

 
Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстаріша 
українська науково-освітня установа, заснована князем К. Острозьким: 

a) Києво-Могилянський колегіум; 
b) Острозька академія; 
c) Львівський університет; 
d) Слов'яно-греко-латинська академія. 

 
Чернечий орден, що діяв на українських землях др.пол. ХVІ ст., сприяв 
відновленню впливу католицької церкви й зміцненню католицького 
руху серед православного українського населення, це – 

a) Орден Василіян; 
b) Орден Бенедиктинців; 
c) Орден єзуїтів; 
d) Орден домініканців. 

 
Початок книгодрукування в Україні поклав: 

a) І.Федоров; 
b) К.Острозький; 
c) Б.Хмельницький; 
d) Г.Смотрицький. 

 
Один із творів полемічної літератури – плач Матері-Церкви, звернений 
до дітей – українських православних магнатів, що відреклися від неї і 
пішли за мачухою — католицькою церквою, це –  

a) «Повчання Володимира Мономаха дітям»; 
b) «Тренос» Мелетія Смотрицького; 
c) «Історія» Геродота; 
d) «Повість минулих літ» Нестора.  

 
Національно-релігійні громадські організації православного 
українського міщанства, що діяли з ХV ст. з метою захисту соціально-
економічних та націольно-релігійних інтересів, –  

a) колегії; 
b) братства; 
c) профспілкові організації; 
d) політичні партії. 

 
Видатна літературна пам’ятка доби українського відродження, збірка 
оповідань про ченців Києво-Печерського монастиря має назву: 

a) „Слово про закон і благодать”; 
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b) ”Києво-Печерський патерик”; 
c) „Пересопницьке Євангеліє”; 
d) „Повість минулих літ”. 

 
Кревська унія 1385 р. була укладена між: 

a) Московською державою і Литвою; 
b) Литвою і Польщею;* 
c) Литвою і Угорщиною; 
d) Польщею і Московією. 

 
Литовський статут – це:  

a) збірка законів;  
b) указ короля;  
c) союз, об’єднання 2 держав; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Річ Посполита виникла після підписання:  

a) Кревської унії;  
b) Люблінської унії;*  
c) Городельської унії;  
d) Брестської унії. 

 
Греко-католицька церква в Україні з’явилася після підписання:  

a) Кревської унії;  
b) Люблінської унії;  
c) Городельської унії;  
d) Брестської унії.* 

 
Запорізьку Січ заснував:  

a) Б. Хмельницький;  
b) П. Сагайдачний;  
c) Дм. (Байда) Вишневецький; 
d) Д. Наливайко. 

 
Офіційною мовою Литовсько-руської держави була: 

a). польська; 
b). російська; 
c). латинська; 
d).давньоруська; * 

 
В якому році був коронований князь Галицьоко-Волинського князівства 
Данило Галицький? 

a). 1250 р. 
b). 1254 р. * 
c). 1258 р. 
d).1264 р. 
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Від кого князь Данило Галицький отримав корону? 
a). угорського короля; 
b). польського короля; 
c). Папи Римського; * 
d). французького короля. 

 
Яким роком датується перша письмова згадка про Львів? 

a). 1241 р. 
b). 1250 р. 
c). 1256 р. * 
d).1260 р. 

 
В якому році відбулась битва на річці Ірпінь, в результаті якої перехід 
Галичина, Поділля, Волинь і Брацлавщина увійшли до складу Великого 
Князівства Литовського? 

a). 1321 р. * 
b). 1330 р. 
c). 1335 р. 
d).1342 р. 

 
Що стало наслідком битви на річці Ірпінь? 

a). перехід українських земель Галичини, Поділля, Волині і Брацлавщини 
від васалітет Великого Князівства Литовського;* 
b). перехід українських земель Галичини, Поділля, Волині і Брацлавщини 
від владу Золотої Орди; 
c). об’єднання земель під владою Київського князя Станіслава; 
d). перехід українських земель Галичини, Поділля, Волині і Брацлавщини 
під владу королівства Польського. 

 
В якому році відбулась битва на Синіх Водах? 

a). 1312 р. 
b). 1342 р. 
c). 1362 р. * 
d).1382 р. 

 
Яким роком датується перша писемна згадка про Запорізьку Січ? 

a). 1551 р* 
b). 1555 р. 
c). 1560 р. 
d).1564 р. 

 
Запорізька Січ спочатку була розташована на:  

a) о. Мала Хортиця;  
b) о. Томаківка;  
c) о. Базавлук; 
d) немає правильної відповіді. 
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Поставте події в хронологічній послідовності:  
a) заснування Запорізької Січі;  
b) виникнення Речі Посполитої;  
c) укладення Брестської унії; 
d) закріпачення селянства. 

 
Кревська унія за своїм характером була:  

a) династичною;  
b) політичною;  
c) релігійною; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Підписання Люблінської унії відбулося в:  

a) 1596 р. 
b) 1385 р. 
c) 1569 р.* 
d) 1695 р. 

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

a) литовсько-руськими та ординськими військами;* 
b) руськими та литовськими військами;  
c) руськими та турецькими військами; 
d) литовсько-руськими і монголо-татарами. 

 
Литовські статути були прийняті в:  

a) 1529, 1566, 1588 рр.* 
b) 1529, 1566, 1599 рр. 
c) 1526, 1566, 1599 рр. 
d) 1525, 1566, 1588 рр. 

 
Основний кодекс права Великого князівства Литовського, Руського, 
Жемайтійського, це – 

a) „Руська правда”; 
b) „Правда Ярославичів”; 
c) Литовські статути; 
d) Конституція П.Орлика. 

 
Адміністративна одиниця в королівстві Польському: 

a) воєводство;* 
b) намісництво; 
c) уділ; 
d) область. 

 
Поставте в хронологічній послідовності події:  

a) укладення Городельської унії; 
b) заснування Запорізької Січі; 
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c) перший набір козаків у реєстрове військо; 
d) повстання під проводом С. Наливайка. 

 
Повстання під проводом К. Косинського відбулося у:  

a) 1594–1596 рр. 
b) 1591–1593 рр.* 
c) 1637–1638 рр. 
d) 1691–1693 рр. 

 
Першу в Україні школу вищого ступеня було засновано:  

a) в Острозі у 1578 р. 
b) у Львові в 1568 р. 
c) у Києві в 1587 р. 
d) у Тернополі в 1898 р. 

 
Державною мовою Великого Литовського князівства у XIV ст. стала:  

a) литовська; 
b) руська;* 
c) українська; 
d) польська. 

 
Унаслідок підписання Люблінської унії виникла держава:  

a) Річ Посполита;* 
b) Польща;  
c) Туреччина; 
d) Україна. 

 
В Україні перше братство виникло:  

a) у Львові у 1586 р.* 
b) у Києві у 1568 р. 
c) у Чернігові у 1615 р. 
d) у Харкові у 1586 р. 

 
Вищий орган влади в Запорізькій Січі називався:  

a) Генеральна військова канцелярія;  
b) Кіш Запорізької Січі;  
c) загальновійськова рада; * 
d) Державна дума. 

 
ТЕМА 3. ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648–1676 р. 
1.  Причини і початок визвольної війна. Перші перемоги. 
2. Зовнішня політика Б.Хмельницького. Утворення автономної козацько-

гетьманської держави. 
3.  Воєнні дії у 1649–1653 роках. 
4.  Договір 1654 року з Московською державою. Його причини і наслідки. 
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Битва під Пилявцями закінчилася поразкою:  
a) українців; 
b) поляків;* 
c) татар; 
d) литовців. 

 
За умовами якої угоди реєстр козацького війська становив 40 тис. осіб?  

a) Зборівської;* 
b) Переяславської;  
c) Білоцерківської; 
d) Збаразької. 

 
«Березневі статті» 1654 р. встановлювали козацький реєстр у:  

a) 20 тис. осіб; 
b) 40 тис. осіб; 
c) 50 тис. осіб; 
d) 60 тис. осіб.* 

 
Згідно з «Березневими статтями» 1654 р. главою України залишався: 

a) виборний гетьман;* 
b) московський цар; 
c) литовський князь; 
d) польський король. 

 
Самостійна Українська держава згідно з «Березневими статтями» 1654 р. 
мала назву:  

a) Кіш Війська Запорізького; 
b) Військо Запорізьке; 
c) Україна; 
d) Гетьманщина.* 

 
Поставте події в хронологічній послідовності: 

a) битва під Жовтими Водами; 
b) битва під Корсунем;  
c) битва під Збаражем;  
d) битва під Батогом. 

 
Поставте події в хронологічній послідовності: 

a) битва під Пилявцями; 
b) Зборівська угода; 
c) битва під Берестечком; 
d) Жванецька облога. 

 
Назвіть місця бойових дій Козацької війни 1648–1654 рр. на 
Тернопільщині: 

a) Збараж; 
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b) Зборів; 
c) Берестечко; 
d) Корсунь; 

 
Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького має 
назву: 

a) Велике повстання; 
b) Козацька війна; 
c) Визвольна війна; 
d) Вірні усі варіанти відповіді. 

 
Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького має назву: 

a) Козацько-польська війна; 
b) Українсько-польська війна; 
c) Визвольна війна; 
d) Вірні усі варіанти відповіді; 

 
Б. Хмельницький за своїм соціальним походженням був:  

a) козаком;  
b) міщанином; 
c) селянином; 
d) шляхтичем.* 

 
Битва на Жовтих Водах відбулася: 

a) у травні 1648 р.* 
b) у травні 1658 р. 
c) у квітні 1649 р. 
d) у травні 1653 р. 

 
Союзник Б. Хмельницького у битві під Жовтими Водами: 

a) Кримський хан; 
b) Польська шляхта; 
c) Польський король; 
d) Литовський князь. 

 
Як закінчилася битва війська Б.Хмельницького з польським військом 
під Жовтими Водами 6-8 травня 1648 р.? 

a) перемогою Б.Хмельницького;* 
b) поразкою Б.Хмельницького; 
c) поразкою польського війська;* 
d) поразкою війська кримського хана. 

 
Вкажіть прізвища командувачів польської армії, що потрапили в полон 
під час битви під Корсунем у травні 1648 р.: 

a) М. Каліновський;* 
b) М. Потоцький;* 
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c) Я. Кричевський; 
d) М. Станіславський. 

 
Рушійними силами Національно-визвольної війни під проводом 
Б.Хмельницького стали: 

a) козаки, селяни, міщани;* 
b) польські магнати і шляхта; 
c) православне духовенство; 
d) козацька старшина та українська шляхта. 

 
За умовами якої угоди реєстр козацького війська становив 20 тис. осіб? 

a) Зборівської; 
b) Переяславської;  
c) Білоцерківської;* 
d) Збаразької. 

 
Яка битва в час Національно-визвольної війни завершилася поразкою 
війська Б. Хмельницького та різаниною 30 тис. козаків? 

a) під Берестечком;* 
b) під Жовтими Водами; 
c) під Пилявцями; 
d) під Корсунем. 

 
Битва війська Б.Хмельницького з поляками під Берестечком 29 червня 
1651 р. завершилась: 

a) поразкою війська Б.Хмельницького та різаниною 30 тис. козаків;* 
b) перемогою козаків; 
c) поразкою поляків; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Переяславська рада відбулася: 

a) в січні 1654 р. 
b) в січні 1657 р. 
c) в січні 1653 р. 
d) в березні 1654 р. 

 
Про перехід України під зверхність московського царя засвідчила: 

a) Переяславська угода; 
b) Білоцерківська угода; 
c) Зборівський мир; 
d) Гадяцький договір. 

 
Угода між московським урядом і українською козацькою старшиною, 
яка регламентувала політичне, правове, фінансове і військове 
становище України після Переяславської ради 

a) Березневі статті;* 
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b) Зборівська угода; 
c) Переяславська угода; 
d) Білоцерківська угода. 

 
Б.Хмельницький помер: 

a) у 1657 р. 
b) у 1654 р. 
c) у 1659 р. 
d) у 1757 р. 

 
Коли Б. Хмельницький урочисто зайняв Київ? 

a). в липні 1648 р. 
b). в грудні 1648 р. * 
c).в лютому 1649 р. 
d). в березні 1649 р. 

 
Хто очолював татарські війська які брали участь у битві під Зборовом? 

a). Іслам-Гірей ІІІ; * 
b). Салямет І Герей; 
c). Мехмед IV Герей; 
d). Аділь Герай. 

 
Результатом Зборівського мирного договору стало: 

a). автономія козацької держави у Польському королівстві;  
b). незалежність Гетьманщини; 
c). приєднання Гетьманщини до кримського ханства; 
d). приєднання українських земель до Польщі. 

 
Білоцерківський мирний договір був укладений: 

a). у грудні 1649 р. 
b). у липні 1651 р. 
c).у вересні 1651 р. * 
d). у вересні 1652 р. 

 
І. Золотаренко, це –  

a). наказний гетьман Війська Запорізького; * 
b). польський посол; 
c).російський посол; 
d). міщанин. 

Кому належать слова «…все створене людськими руками, ними ж може 

знищитися»? 
a). Б. Хмельницькому; * 
b). І. Виговському; 
c).  Г. Сковороді; 
d). Т. Шевченку. 
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Який Московський цар був гарантом виконання Березневих статей? 
a). Олексій І Михайлович; * 
b). Михайло І Федорович; 
c). Федір ІІІ Олексійович; 
d). Іван IV. 

 
ТЕМА 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ГЕТЬМАНЩИНИ  

(КІНЕЦЬ XVII-XVIII СТ.). 
1. Іван Виговський і початок громадянської війни. 
2. Територіальний поділ України. Боротьба козацької старшини за владу. 
3. І. Мазепа. Спроба визволення з-під московського гніту. 
4. Посилення колоніальної політики Москви. Остаточна ліквідація 

автономного устрою України. 
5. Національний та соціальний гніт на Правобережній Україні. Гайдамацький 

рух. 
 
За період правління якого гетьмана кінця XVІІ- поч. XVІІІ ст. відбувся 
розквіт і піднесення української культури після Руїни: 

a) Б. Хмельницького; 
b) І. Виговського; 
c) І. Мазепи; 
d) Ю. Хмельницького. 

 
Український мандрівний поет і вчитель мудрості, – 

a) І. Вишенський; 
b) І. Франко; 
c) Л. Баранович; 
d) Г.Сковорода. 

 
Історична трагікомедія Ф. Прокоповича, присвячена І.Мазепі, має 
назву: 

a) «Володимир»; 
b) «Слово про закон і благодать»; 
c) «Ода на рабство»; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Історико-літературні твори другої половини XVII - сер.XVIІI ст., 
присвячені козацьким війнам: 

a) думи; 
b) історичні пісні; 
c) козацькі літописи; 
d) балади. 

 
Імовірним автором літопису Самовидця є: 

a) Р. Ракушка-Романовський; 
b) Г. Граб’янка; 
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c) С. Наливайко; 
d) П. Куліш. 

 
Період правління якого українського гетьмана увійшов в історію 
української культури під назвою «мазепинське бароко»? 

a) Б. Хмельницького; 
b) П. Тетері; 
c) І. Мазепи; 
d) П. Дорошенка. 

 
Історико-літературний твір, в якому оповідь ведеться за роками: 

a) дума; 
b) історична пісня; 
c) літопис; 
d) балада. 

 
Назвіть козацький літопис, написаний очевидцем подій від початку 
Визвольної війни – до 1702 р.: 

a) Літопис Самовидця; 
b) Історія русів; 
c) Літопис С. Величка; 
d) Літопис Г. Граб’янки. 

 
Кому з видатних українських діячів присвячена п’єса Ф. Прокоповича 
«Володимир»? 

a) І.Мазепі; 
b) Б.Хмельницькому; 
c) Володимиру Великому; 
d) Володимиру Мономаху. 

 
До найвизначніших козацьких літописів належать: 

a) Літопис Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка; 
b) Київський літопис; 
c) Галицько-Волинський літопис; 
d) Повість минулих літ. 

 
Хто є автором історичної п’єси «Володимир», присвяченої І. Мазепі? 

a) Ф. Прокопович; 
b) М. Смотрицький; 
c) В. Капніст; 
d) Т. Шевченко. 

 
Історико-літературні твори, в яких розповідається про Визвольну війну 
українського народу 1648–1654 рр.,  це – 

a) «Повість минулих літ»; 
b) Галицько-Волинський літопис; 
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c) Козацькі літописи; 
d) Немає правильної відповіді. 
 

Коли Івана Виговського було обрано Гетьманом Війська Запорізького? 
a) в липні 1656 р. 
b) в липні 1657 р. * 
c) в жовтні 1657 р. 
d) в листопаді 1657 р. 

 
Коли відбувся Кримський похід гетьмана Івана Самойловича? 

a) 1678 р. 
b) 1683 р. 
c) 1685 р. 
d) 1687 р. * 

 
В якому році цар Петро І уклав мир з Туреччиною? 

a) 1698 р. 
b) 1699 р. 
c) 1700 р. * 
d) 1701 р. 

 
Хто провадив Північну війну? 

a) Московське царство і Річ Посполита; 
b) Московське царство і Голландія; 
c) Московське царство і Швеція; * 
d) Швеція і Україна. 

 
Скільки часу тривала Північна війна? 

a) 15 років; 
b) 20 років; 
c) 21 рік*; 
d) 25 років. 

 
Коли відбулась битва під Полтавою 

a) в червні 1709 р. * 
b) в червні 1710 р. 
c) в червні 1715 р. 
d) в червні 1721 р. 

 
Хто був автором документу відомого як «Перша українська 
Конституція»? 

a) Б. Хмельницький; 
b) П. Конашевич-Сагайдачний; 
c) І. Мазепа; 
d) П. Орлик.* 
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В якому році було підписано мирний договір між Річчю Посполитою і 
Московським царством, який отримав назву «Вічний мир»? 

a) 1686 р. * 
b) 1687 р. 
c) 1688 р. 
d) 1689 р. 

 
Які держави підписали «Вічний мир»? 

a) Московське царство і Османська імперія; 
b) Османська імперія і Річ Посполита; 
c) Річ Посполита і Московське царство; * 
d) Московське царство і Прусія. 

 
Які території входили до складу української козацької держави на 
початку XVII ст.? 

a) Надніпрянщина і Сіверщина; 
b) Полісся і Східне Поділля; 
c) Лівобережна Україна; 
d) всі перераховані території. * 

 
Коли відбулось антипольське повстання під проводом С. Палія? 

a) 1648 р. 
b) 1658 р. 
c) 1700 р. 
d) 1702 р. * 

 
Які сторони підписали Гадяцький договір? 

a) Річ Посполита і Гетьманщина; * 
b) Гетьманщина і Московське царство; 
c) Московське царство і Річ Посполита; 
d) Гетьманщина і Османська імперія. 

 
Хто з гетьманів підписав Гадяцький договір? 

a) Б. Хмельницький; 
b) І. Виговський; * 
c) І. Самойлович; 
d) І. Мазепа. 

 
Вкажіть ім’я швецького короля, з яким Іван Мазепа уклав таємну Угоду 
про співпрацю 

a) Карл XI; 
b) Карл XII; * 
c) Фредерік І Гессенський; 
d) Адольф Фредерік. 
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Коли відбулася каральна експедиція російських військ на Україну під 
керівництвом П. Яковлєва, яка завершилася зруйнуванням Запорозької 
Січі? 

a) травень 1709 р. * 
b) липень 1709 р. 
c) травень 1710 р. 
d) вересень 1710 р. 

 
В якому році помер гетьман І. Мазепа? 

a) 1709 р. * 
b) 1710 р. 
c) 1714 р. 
d) 1718 р. 

 
Хто остаточно зруйнував Запорізьку Січ? 

a) Петро І; 
b) Катерина ІІ; * 
c) Петро ІІІ; 
d) Павло І. 

 
Проти кого були спрямовані гайдамацькі повстання? 

a) Речі Посполитої; * 
b) Московського царства; 
c) Османської імперії; 
d) українського народу. 

 
Назвіть територію, де відбувались повстання гайдамаків 

a) на Правобережній Україні;* 
b) на Лівобережній Україні; 
c) на Слобожанщині; 
d) у Криму. 
 

МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 5. УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ 

ІМПЕРІЙ У XIX СТОЛІТТІ 
1. Соціально-економічний розвиток українських земель. Реформи 1860-х 

років у Росії. 
2. Культурно-національне відродження у Наддніпрянській Україні. 
3. Входження Галичини і Буковини до Австрійської імперії. Реформи 
Габсбургів. 
4. Активізація національно-політичного руху в Західній Україні. 

 
Колискою українського культурного відродження на початку ХІХ ст. 
вважається:  

a) Слобідська Україна;*  
b) Наддніпрянщина; 
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c) Правобережжя; 
d) Галичина. 

 
Основна мета діяльності гуртка «Руська трійця»:  

a) культурно-просвітницька діяльність;* 
b) видання української літератури; 
c) відкриття шкіл; 
d) заснування українських бібліотек. 

 
«Весною народів» називають:  

a) європейську революцію 1848–1849 рр.;*  
b) український національно-визвольний рух першої половини ХІХ ст.;  
c) український національно-визвольний рух середини ХІХ ст. 
d) культурно-просвітницьку діяльність «Руської трійці». 

 
В якому році і в результаті яких історичних подій Галичина увійшла до 
складу імперії Габсбургів? 

a) 1939 р., в період Другої світової війни; 
b) 1914 р., під час Першої світової війни; 
c) 1772 р., внаслідок першого поділу Польщі;* 
d) 1793 р., внаслідок друого поділу Польщі. 

Яку назву мали українські землі у складі Австрійської імперії? 
a) Гетьманщина? 
b) Колорівство Галіції і Лодомерії?* 
c) Слобожанщина? 
d) Наддніпрянщина. 

 
Українська національно-демократична партія (УНДП) була створена у 
Львові у: 

a) 1999 р. 
b) 1890 р. 
c) 1899 р.* 
d) немає правильної відповіді. 

 
Революційна українська партія (РУП), до складу якої входили 
Д. Антонович, Л. Матусевич, М. Русов та ін., була заснована у: 

a) Києві; 
b) Харкові;* 
c) Львові; 
d) Миколаєві. 

 
Революційна українська партія (РУП), до складу якої входили 
Д.Антонович, Л.Матусевич, М.Русов та ін., була заснована у Харкові у: 

a) 1899 р. 
b) 1900 р.* 
c) 1907 р. 
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d) немає правильної відповіді. 
 
Кріпосне право в Галичині було скасовано:  

a) у ході революції; * 
b) шляхом реформ;  
c) указом імператора; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Кріпосне право в Галичині було скасовано:  

a) у 1861 р. 
b) у 1866 р. 
c) у 1848 р.* 
d) у 1748 р. 

 
Кріпосне право на українських землях у складі Російської імперії було 
скасовано:  

a) у 1861 р.* 
b) у 1866 р. 
c) у 1848 р. 
d) у 1748 р. 

 
Ким і коли був підписаний Маніфест про визволення селян від 
кріпацтва: 

a) Миколою І, 19 лютого 1861 р. 
b) Петром І, 1776 р. 
c) Катериною ІІ, 1775 р. 
d) Олександром ІІ, 19 лютого 1861 р.* 

 
Прибічники москвофільства прагнули до:  

a) возз’єднання Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття з 
Польщею;  

b) возз’єднання Східної Галичини з Наддніпрянщиною;  
c) до об'єднання Східної України з Москвою; 
d) до об'єднання Західної України з Росією.* 

 
Вкажіть рік та місце заснування Революційної українська партії (РУП), 
до складу якої входили Д. Антонович, Л. Матусевич, М. Русов та ін.: 

a) 1899 р., Львів; 
b) 1890 р., Львів; 
c) 1900 р., Харків;* 
d) 1900 р., Київ. 

 
Українська національно-демократична партія (УНДП), засновниками 
якої були І.Франко, М.Грушевський, В.Охримович та ін. була створена 
у: 

a) Києві; 



 29 

b) Харкові; 
c) Львові;* 
d) Каневі. 

 
Вкажіть рік та місце заснування Української національно-
демократичної партії (УНДП), лідерами якої були І.Франко, 
М.Грушевський, В.Охримович та ін.: 

a) 1899 р., Львів;* 
b) 1900 р., Харків; 
c) 1899 р., Тернопіль; 
d) 1900 р., Київ. 

 
Таємна організація, утворена у Києві у 1845 р. з ініціативи 
М. Костомарова: 

a) Кирило-Мефодіївське товариство;* 
b) «Руська трійця»; 
c) «Народна рада»; 
d) «Гурток хлопоманів». 

 
Автором програмного документу кирило-мефодіївців «Закон Божий. 
Книга буття українського народу» є: 

a) М. Драгоманов; 
b) М. Костомаров;* 
c) Т. Шевченко; 
d) П. Куліш. 

 
Вкажіть назву одного з програмних творів Кирило-Мефодіївського 
товариства: 

a) «Русалка дністрова»; 
b) «Закон Божий. Книга буття українського народу»;* 
c) «Апостол»; 
d) немає правильної відповіді. 

 
Програма діяльності Кирило-Мефодіївського товариства була 
викладена в документі:  

a) «Любов до істини»;  
b) «Книга буття українського народу»;*  
c) «Руська Правда»;  
d) «Русалка Дністрова».  

 
Головна мета Кирило-Мефодіївського товариства:  

a) досягнення автономії України з демократичним устроєм; 
b) досягнення повної незалежності України з елементами авторитарного 

устрою; 
c) створення демократичної конфедерації слов'янських народів, 

очолюваної Україною, на принципах рівності і суверенності;*  
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d) немає правильної відповіді. 
 
Таємний гурток, утворений наприкінці 1850-х рр. на Правобережжі, 
члени якого прагнули виховати патріотичні почуття, пробудити 
національну самосвідомість та зблизитися з народом, ідеологом якого 
був В. Антонович, – 

a) „Руська трійця”; 
b) „Кирило-Мефодіївське товариство”; 
c) „Основа”; 
d) гурток хлопоманів (українофілів).* 

 
Засновниками «Руської трійці» були: 

a) Я.Головацький, І.Вагилевич, М. Шашкевич;* 
b) Т. Шевченко, І.Франко, П.Куліш; 
c) В.Антонович, М. Драгоманов, Т. Рильський; 
d) Т. Шевченко, І.Франко, В. Костомаров. 

 
„Братство тарасівців” було започатковане молодими свідомими 
українцями (м. Харків) у: 

a) 1991 р. 
b) 1891 р.* 
c) 1900 р. 
d) 1910 р. 

 
Перша таємна організація молодих українців у Наддніпрянщині, 
членами якої були І. Липа, Б. Грінченко, М. Міхновський: 

a) Братство тарасівців*; 
b) Кирило-Мефодіївське товариство; 
c) Київська громада; 
d) Гурток хлопоманів. 

 
Програмним документом „Братства тарасівців” була брошура під 
назвою: 

a) «Русалка дністрова»; 
b) «Символ віри молодих українців»;* 
c) «Закон Божий. Книга буття українського народу»; 
d) «Заповіт». 

 
Перша таємна організація молодих українців у Наддніпрянській 
Україні, створена у 1891 р. 

a) „Братство тарасівців”*; 
b) Москофіли; 
c) Народовці; 
d) Кирило-Мефодіївське товариство. 
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Учасники загальноукраїнського національного руху називали 
«українським П’ємонтом»:  

a) Східну Галичину;  
b) Київ; 
c) Буковину; 
d) Слобідську Україну*. 

 
Назвіть декабристські організації, що діяли в Україні у 1820-х рр.: 

a) „Південне товариство”, „Товариство об’єднаних слов’ян”;* 
b) „Братство тарасівців”, „Руська трійця”; 
c) „Кирило-мефодіївське товариство”; 
d) Київська громада, Гурток хлопоманів. 

 
В якому році вперше вийшов друком „Кобзар” Т.Шевченка: 

a) 1861 р. 
b) 1860 р. 
c) 1840 р.* 
d) 1814 р. 

 
Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров, В.Білозерський входили до: 

a) Кирило-Мефодіївського товариства;* 
b) „Руської трійці”; 
c) „Південного товариства”; 
d) „Товариства об’єднаних слов’ян”. 

 
М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький належали до: 

a) Кирило-Мефодіївського товариства; 
b) „Руської трійці”;* 
c) „Південного товариства”; 
d) „Братства тарасівців”. 

 
Які реформи були проведені в Російській імперії у 1860-х рр.? 

a) аграрна, земська;* 
b) самоврядування;* 
c) судова, військова;* 
d) немає правильної відповіді. 

 
Назвіть реформи, які були проведені в Російській імперії у 1860-х рр.? 

a) аграрна, земська; 
b) самоврядування; 
c) судова, військова; 
d) правильні усі варіанти.* 

 
В Російській імперії у 1860-х рр. були проведені реформи: 

a) самоврядування;* 
b) судова, військова;* 
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c) аграрна, земська;* 
d) освітня. 

 
Основними цілями Кирило-Мефодіївського товариства були: 

a) ліквідація самодержавства і кріпосного права; 
b) національне визволення України; 
c) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських 

народів з центром у Києві; 
d) правильні усі варіанти відповіді*. 

 
Вкажіть, які цілі ставило Кирило-Мефодіївське товариство: 

a) ліквідація самодержавства і кріпосного права;* 
b) національне визволення України;* 
c) утворення на демократичних принципах федерації слов’янських 

народів з центром у Києві.* 
 
Який документ суворо забороняв ввезення в межі Російської імперії, без 
спеціального дозволу, книги, видані української мовою: 

a) Валуєвський циркуляр; 
b) Емський указ;* 
c) Указ Олександра ІІ. 

   
Документ, який забороняв видання українських національних, 
релігійних та педагогічних публікацій: 

a) Емський указ; 
b) Указ російського царя; 
c) Валуєвський циркуляр.* 

 
За правлінняя яких австрійських імператорів були проведені реформи 
„освіченого абсолютизму”: 

a) Марії-Терези;* 
b) Йосип ІІ;* 
c) Фердинанд ІІ; 
d) Вільгельм. 

 
Реформи Габсбургів: 

a) аграрна;* 
b) освітня;* 
c) церковна;* 
d) адміністративна. 

 
Аграрна реформа Йосипа ІІ передбачала: 

a) звільнення селян з особистої залежності від поміщиків; 
b) визначення розмірів панщини – до 30 днів на рік; 
c) заборону збільшувати поміщицькі землеволодіння за рахунок 

„прирізки” селянських земель; 
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d) правильні усі варіанти.* 
 
Церковна реформа Габсбургів передбачала: 

a) зрівняння прав католицької, протестантської і греко-католицької 
церков;* 

b) унію католицької та протестантської церков; 
c) союз католицької і православної церков. 

 
Освітня реформа Габсбургів передбачала: 

a) ліквідація ордену єзуїтів і його домінування у навчальних закладах; 
b) відкриття греко-католицьких семінарій для навчання українського 

духовенства; 
c) запровадження системи початкових та середніх шкіл. 

 
ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДУ В 1917-1921 РОКАХ 
1.   Ріст національно-визвольних сил у роки Першої світової війни. 
2.  Діяльність Центральної Ради. Гетьман П. Скоропадський. 
3.  Політика Директорії. ЗУНР. 
4.  Більшовицька агресія. Причини та уроки поразки національної революції. 
 
До складу яких країн входили українські землі на передодні Першої 
світової війни?  

a) Польщі і Росії; 
b) Польщі і Австро-Угорщини; 
c) Австро-Угорщини і Росії; * 
d) Австро-Угорщини і Німеччини. 

 
Стимулом до розв’язання першої світової війни стало: 

a) вбивство ерцгерцога Франца-Фердинанда; * 
b) Революція в царській Росії; 
c) Балканська криза; 
d) Марокканська криза. 

 
В яких роках тривала Перша світова війна? 

a) 1914–1918 рр. * 
b) 1914–1919 рр. 
c) 1914–1921 рр. 
d) 1917–1921 рр. 

 
Товариство українських поступовців (ТУП) було створено у: 

a) 1908 р. * 
b) 1914 р.  
c) 1917 р. 
d) 1921 р. 
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Головним завданням Спілки Визволення України стало: 
a) створення незалежної Української держави; 
b) приєднання західноукраїнських земель до Росії; 
c) відділення України від Росії і створення самостійної монархії під 

протекторатом Австро-Угорщини та Німеччини;* 
d) входження всіх українських земель до складу Польсько-української 

держави. 
 
Симон Петлюра, це – 

a) Голова Директорії УНР; 
b) член КПУ; 
c) один із організаторів українських збройних сил 1917 р. 
d) правильна відповідь а) і с). 

 
Михайло Грушевський, це – 

a) голова Центральної Ради УНР; 
b) дійсний член чеської АН; 
c) голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові; 
d) правильні всі варіанти відповіді. 

 
Політична партія Комуністична партія Західної України (КПЗУ) була 
заснована у: 

a) 1918 р. 
b) 1919 р.* 
c) 1920 р. 
d) 1921 р. 

 
4 березня 1917 р. Надніпрянській Україні створений революційний 
парламент України, який керував українським національним рухом, він 
мав назву: 

a) Центральна рада*; 
b) Тимчасовий уряд; 
c) Верховна рада; 
d) Директорія. 

 
Головою Центральної ради у березні 1917 року було обрано: 

a) М.Грушевського*; 
b) В.Винниченка; 
c) С.Єфремова; 
d) П.Скоропадського. 
 

Революційний парламент України, створений у березні 1917 р. мав 
назву: 

a) Директорія; 
b) Центральна рада;* 
c) Установчі збори; 
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d) Верховна рада; 
 
Український театр-студія, заснований Лесем Курбасом у 1922 р. в Києві 
мав назву: 

a) „Березіль”; 
b) „Руська бесіда”; 
c) „Національний театр”; 
d) Театр М.Садовського. 

 
Засновником українського театру-студії під назвою „Березіль” у 1922 
році в Києві був: 

a) Л.Курбас; 
b) Г.Юра; 
c) А.Бучма; 
d) М.Садовський. 

 
Політика залучення представників корінного населення радянських 
республік до місцевого керівництва та надання офіційного (а інколи – й 
панівного) статусу національним мовам, це – 

a) коренізація*; 
b) націоналізація; 
c) русифікація; 
d) політизація. 

 
Українська Центральна рада (УЦР) діяла в період: 

a) березень 1917 р. – квітень 1918 р.;* 
b) травень 1917 р. – лютий 1919 р.; 
c) жовтень 1918 р. – квітень 1920 р.; 
d) листопад 1919 р. червень 1921 р. 

 
Законодавчі акти, які проголошувала Українська Центральна рада 
(УЦР) мали назву: 

a) закони; 
b) укази; 
c) постанови; 
d) універсали. 

 
Скільки універсалів проголосила Українська Центральна рада (УЦР) 
протягом своєї діяльності? 

a) 3; 
b) 4; 
c) 8; 
d) 12. 

 
Процес винищення радянськими каральними органами української 
творчої інтелігенції у 1930-х роках має назву: 
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a) Розстріляне відродження*; 
b) Геноцид; 
c) Голокост; 
d) Денаціоналізація. 

 
Яким універсалом проголошувалась самостійність і незалежність 
України? 

a) І Універсалом; 
b) ІІ Універсалом; 
c) ІІІ Універсалом; 
d) ІV Універсалом.* 

 
ІV Універсал було проголошено: 

a) 22 січня 1917 р. 
b) 15 листопада1917 р. 
c) 22 січня 1918 р.* 
d) 4 лютого 1918 р. 

 
Коли була ухвалена конституція УНР? 

a) 29 квітня 1918 р.* 
b) 29 квітня 1919 р. 
c) 24 серпня 1918 р. 
d) 1 грудня 1918 р. 

 
Який Універсал Центральної ради проголошував автономію України у 
складі Росії і визначав головним джерелом влади український народ? 

a) І;* 
b) ІІ; 
c) ІІІ; 
d) ІV. 

Який Універсал Центральної ради був кроком назад, проголошував, що 
остаточно форму автономії України буде вирішено Установчими 
зборами Росії? 

a) І; 
b) ІІ; * 
c) ІІІ; 
d) ІV. 

 
Вкажіть, який Універсал Центральної ради проголосив Українську 
Народну Республіку. 

a) І; 
b) ІІ;  
c) ІІІ; * 
d) ІV. 
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Вкажіть, який Універсал Центральної ради декларував незалежність 
УНР. 

a) І; 
b) ІІ;  
c) ІІІ;  
d) ІV. * 

 
Хто такий Скоропадський Павло Петрович? 

a) Гетьман часів Запорізької Січі; 
b) Гетьман Україннської Держави у 1918 р;* 
c) голова Ради Народних Комісарів УРСР; 
d) письменник. 

 
Коли відбувся переворот гетьмана П. Скоропадського? 

a) 16 лютого 1918 р.; 
b) 5 березня 1918 р.; 
c) 29 квітня 1918 р.;* 
d) 5 травня 1918 р. 

 
Коли гетьман П. Скоропадський підписав перемир’я із радянською 
Росією? 

a) 12 червня 1917 р.; 
b) 7 липня 1918 р.; 
c) 12 червня 1918 р.;* 
d) 15 липня 1918 р. 

 
Коли було повалено Гетьманат П. Скоропадського 

a) 1 грудня 1918 р.; 
b) 14 грудня 1918 р.;* 
c) 14 грудня 1919 р.; 
d) 1 грудня 1917 р. 

 
Хто був першим головою Директорії УНР? 

a) С. Петлюра; 
b) В. Винниченко;* 
c) М. Грушевський; 
d) Є. Петрушевич. 

 
Директорія, це – 

a) наказ про створення УНР; 
b) законодавчий орган УРСР; 
c) верховний виконавчий орган Гетьманату П. Скоропадського; 
d) тимчасовий верховний орган УНР.* 

 
Коли створено Легіон Українських Січових Стрільців: 

a) у серпні 1915 р.; 
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b) у липні 1918 р; 
c) у серпні 1914 р;* 
d) у вересні 1939 р. 

 
До армії якої держави належав Легіон УСС? 

a) Австро-Угорщини;* 
b) Німеччини; 
c) Польщі; 
d) Росії. 

 
В якому році було проголошено Західноукраїнську народну республіку? 

a) 1917 р; 
b) 1918 р.;* 
c) 1919 р.; 
d) 1920 р. 

 
Яке місто стало столицею ЗУНР ? 

a) Івано-Франківськ; 
b) Тернопіль; 
c) Львів;* 
d) Перемишль. 

 
Що таке Акт Злуки? 

a) урочисте проголошення універсалу про об’єднання УНР і ЗУНР у 
соборну Україну;* 

b) договір про входження УНР до складу Росії; 
c) договір про входження ЗУНР до складу Польщі; 
d) договір про входження ЗУНР до складу УНР. 

 
Коли було проголошено Акт Злуки? 

a) 1 листопада 1918 р.; 
b) 1 грудня 1918 р.; 
c) 1 січня 1919 р.; 
d) 22 січня 1919 р. 

 
День Соборності України відзначають: 

a) 9 січня; 
b) 22 січня; 
c) 23 лютого; 
d) 8 березня. 

 
Коли відбулась Більшовицька (Жовтнева) революція?  

a) у 1916 р.; 
b) у 1917 р.;* 
c) у 1918 р.; 
d) у 1919 р. 
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Першим Головою уряду більшовиків – Ради Народних Комісарів став: 
a) Л. Троцький; 
b) Й. Сталін; 
c) О. Керенський; 
d) В. Ульянов.* 

 
Вкажіть справжнє прізвище Й. Сталіна: 

a) О. Керенський; 
b) В. Ульянов; 
c) Й. Джугашвілі;* 
d) Л. Каменєв. 

 
Важіть справжнє прізвище В. Леніна: 

a) В. Ульянов; 
b) Л. Троцький; 
c) В. Ульянович; 
d) Г. Зінов’єв. 

 
Бій під Крутами, це –  

a) бій нашвидкуруч сформованого із студентів і курсантів підрозділу 
армії УНР із загонами червоногвардійців під проводом М. Муравйова;* 

b) сутичка Легіону УСС і більшовицьких військ; 
c) бій між військами Центральної ради і військами гетьмана 

П. Скоропадського; 
 
Коли відбувся бій під Крутами? 

a) 29 січня 1917 р. 
b) 22 січня 1918 р. 
c) 29 січня 1918 р.* 
d) 1 лютого 1918 р. 

 
Листопадовий чин, це – 

a) збройне повстання організоване з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. у 
Королівстві Галичини і Волині коронній землі Австро-Угорської 
імперії з метою встановлення ЗУНР;* 

b) збройне повстання в Києві проти влади УНР; 
c) збройний переворот у Санкт-Петербурзі і повалення тимчасового уряду 

Росії; 
d) повстання анархістів під проводом Н. Махно. 

 
Листопадова революція в Західній Україні, це – 

a) збройне повстання організоване з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. у 
Королівстві Галичини і Волині коронній землі Австро-Угорської 
імперії з метою встановлення ЗУНР;* 

b) збройне повстання в Києві проти влади УНР; 
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c) збройний переворот у Санкт-Петербурзі і повалення тимчасового уряду 
Росії; 

d) повстання анархістів під проводом Н. Махно. 
 

ТЕМА 7. УКРАЇНА У 1940–1950-х РОКАХ 
1. Радянсько-німецький альянс 1939 р. Приєднання Західної України до 
УРСР. 
2. Німецький окупаційний режим. Рух Опору. 
3. Післявоєнна відбудова. Нова хвиля масових репресій. 
4. Десталінізація. Спроби економічних реформ. 
 
Таємна угода про ненапад між гітлерівською Німеччиною і Радянським 
Союзом називається: 

a) договором Гітлера – Сталіна; 
b) пактом Молотова – Ріббентропа;* 
c) таємним союзом Німеччини – СРСР; 
d) планом Барбаросса. 

 
Документ укладений 30 вересня 1938 р. між Німеччиною, 
Великобританією, Францією та Італією називається: 

a) Мюнхенська угода;* 
b) Берлінський пакт; 
c) Союзний договір; 
d) пактом Молотова – Ріббентропа. 

 
Відповідно до Мюнхенської угоди Німеччина отримала: 

a) Частину території Польщі; 
b) Закарпаття; 
c) Судетську область в Чехословаччині;* 
d) частину Румунії. 

 
Друга Світова війна розпочалась: 

a) 1 вересня 1939 р. 
b) 1 листопада 1940 р. 
c) 22 червня 1941 р. 
d) 1 вересні 1941 р. 

 
Друга світова війна розпочалася нападом: 

a) СРСР на Польщу; 
b) Німеччини на Францію; 
c) Німеччини на Польщу;* 
d) Польщі на СРСР. 

 
СРСР напав на Польщу: 

a) 1 вересня 1939 р. 
b) 17 вересня 1939 р.* 
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c) 22 червня 1941 р. 
d) 22 липня 1941 р. 

 
У жовтні 1939 р. після приєднання західноукраїнських земель до УРСР 
було створено наступні області: 

a) Львівська, Дрогобицька, Волинська; Тернопільська; 
b) Станіславська, Рівненська, Ізмаїльська, Чернівецька; 
c) правильна відповідь а) і в);* 
d) жодна з перелічених. 

 
План нападу Німеччини на СРСР мав назву: 

a) план «Барбаросса»;* 
b) план «Айзенгаммер»; 
c) план «Ост»; 
d) операція «Україна». 

 
Як називалася адміністративно-територіальна одиниця, яка знаходилась 
на землях західної України під час Другої світової війни? 

a) райсхкомісаріат «Україна»; 
b) дистрикт «Галичина»;* 
c) штадтгауптманшафт Лемберг; 
d) Королівство Галіції і Лодомерії. 

 
Хто був головою адміністрації райскомісаріату «Україна»? 

a) Альфред Розенберг; 
b) Павль Дарґель ; 
c) Еріх Кох;* 
d) Герман Герінг. 

 
Концентраційний табір (концтабір), це –  

a) місце утримання та повної  ізоляції і людей, які оголошувалися 
ворогами режиму. 

b) табір для біженців і людей, які тікали від війни; 
c) бомбосховище, де ховалися під час воєнних дій; 
d) тимчасове добровільне поселення. 

 
Остарбайтер, це – 

a) східний робітник; 
b) гітлерівець; 
c) комуніст; 
d) сепаратист. 

 
Колабораціонізм у роки Другої світової війни, це –  

a) співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах 
ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників; 

b) визвольний рух проти фашистських загарбників; 



 42 

c) опозиція до правлячої еліти; 
d) табір для біженців і людей, які тікали від війни. 

 
Рух опору, це – 

a) визвольний рух проти фашистських загарбників;* 
b) опозиція до правлячої еліти; 
c) співпраця населення або громадян держави з ворогом; 
d) громадський протестний рух. 

 
Маніфест про воз’єднання Закарпатської України з УРСР і вихід зі 
складу Чехословаччини був проголошений: 

a) у вересні 1939 р.; 
b) у жовтні 1940 р.; 
c) у червні 1941 р; 
d) у листопаді 1944 р.* 

 
Операція «Вісла» розпочалась: 

a) у лютому 1947 р.; 
b) у березні 1947 р.;* 
c) у квітні 1947 р.; 
d) у серпні 1947 р. 

 
Операція «Вісла», це – 

a) примусове виселення українців з їх етнічних території Лемківщини, 
Надсяння, Підляшшя і Холмщини та поселення їх на територіях у 
західній і північній частині Польської держави;* 

b) примусове виселення українців з їх етнічних території Лемківщини, 
Надсяння, Підляшшя і Холмщини та поселення їх на територіях східної 
України; 

c) примусове переселення поляків із західної у східну частину Польської 
держави; 

d) примусове виселення українців з їх етнічних території Лемківщини, 
Надсяння, Підляшшя і Холмщини та виселення їх до Сибіру. 

 
Українська повстанська армія (УПА) діяла в роках: 

a) 1942–1945 рр. 
b) 1942–1947 рр. 
c) 1942–1954 рр.* 
d) 1945–1954 рр. 

 
Після Другої світової війни кордон між Польщею і СРСР 
встановлювався по: 

a) лінії Керзона; 
b) лінії Маннергейма; 
c) «сокальському кордоні» 
d) лінії Зікфріда. 
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Депортація кримсько-татарського народу розпочалась: 

a) навесні 1944 р.* 
b) влітку 1944 р. 
c) влітку 1945 р. 
d) не відбувалась. 

 
Кримських Татар виселили:  

a) до Сибіру; 
b) на Кавказ; 
c) до Узбекистану;* 
d) в Монголію. 

 
У Ялтинській конференції в лютому 1945 р. брали участь: 

a) Франція, Великобританія, СРСР; 
b) СРСР, Франція, США; 
c) СРСР, Великобританія, США;* 
d) Німеччина, СРСР, Великобританія, США. 

 
Карткова система, введена в роки Другої світової війни, була скасована: 

a) в листопаді 1946 р.; 
b) в лютому 1947 р.; 
c) в грудні 1947 р.;* 
d) в грудні 1991 р. 

 
Третій голод в Україні відбувся в: 

a) 1945 –1946 рр.; 
b) 1946–1947 рр.;* 
c) 1947–1948 рр.; 
d) 1921–1922 рр. 

 
Скасування Брестської унії і Ліквідація Української греко-католицької 
церкви на території Західної  України відбулось: 

a) у березні 1945 р.; 
b) у березні 1946 р.;* 
c) у вересні 1949 р.; 
d) у вересні 1947 р. 

 
Репресії проти української інтелігенції у повоєнній період розпочав 
Перший секретар ЦК КП(б)У: 

a) Л. Каганович;* 
b) М. Хрущов; 
c) Л. Мельников; 
d) Л. Берія. 

 
Перший у світі суцільнозварний міст у Києві носить назву: 
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a) ак. Патона;* 
b) ак. Амосова; 
c) ак. Сахарова; 
d) інж. Сікорського. 

 
Процес десталінізації та розвінчання культу особи розпочав: 

a) М. Хрущов; 
b) Л. Берія; 
c) Г. Маленков; 
d) Ю. Андропов. 

 
Організація Об’єднаних Націй була заснована: 

a) 1944 р. 
b) 1945 р.* 
c) 1946 р. 
d) 1947 р. 

 
Продовжіть твердження: Україна –  

a) не є членом ООН; 
b) приєдналась до ООН після здобуття незалежності; 
c) була країною співзасновницею ООН як УРСР;* 
d) відмовилася від членства в ООН. 

 
ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ  

В УКРАЇНІ (1960–1990-ТІ РОКИ) 
1. Наростання кризових явищ в економіці. Національна та соціальна політика 

радянської влади (1964–1985 рр.). 
2. Активізація громадсько-політичного й національного життя у другій 

половині 1980-х років. 
3. Проголошення незалежності України. Труднощі державотворчого процесу. 
4. Економічна криза: причини, шляхи подолання. 
 
Період 1964–1985 рр. називають: 

a) роки «застою»;* 
b) роки розвитку; 
c) роки безвладдя; 
d) прогресивного соціалізму. 

 
Головою ЦК КПРС після відставки М. Хрущова став: 

a) Л. Брежнєв;* 
b) М. Суслов; 
c) Г.Шелепін; 
d) Ю. Андропов. 

 
Організація Світовий Конґрес Вільних Українців (СКВУ) була 
заснована: 
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a) 1955 р. 
b) 1960 р. 
c) 1967 р.* 
d) 1991 р. 

 
Організація Світовий Конґрес Вільних Українців (СКВУ) діяла в місті: 

a) Торонто; 
b) Нью-Йорку;* 
c) Чікаго; 
d) Сіднеї. 

 
Українська Гельсінська спілка (УГС) створена на основі Української 
Гельсінської групи (УГГ) в: 

a) 1987 р. 
b) 1988 р.* 
c) 1989 р. 
d) 1991 р. 

 
Українська Гельсінська спілка (УГС) створена на основі Української 
Гельсінської групи (УГГ) в місті: 

a) Львів;* 
b) Київ; 
c) Харків; 
d) Донецьк. 

 
Нова конституція УРСР була прийнята: 

a) 20 квітня 1976 р. 
b) 20 квітня 1978 р.* 
c) 20 квітня 1980 р. 
d) 26 червня 1996 р. 

 
М. Горбачов став Генеральним ЦК КПРС у: 

a) березні 1985 р.* 
b) березні 1986 р. 
c) березні 1987 р. 
d) березні 1989 р. 

 
Вибух на території Чорнобильської АЕС відбувся: 

a) 26 квітня 1984 р. 
b) 26 квітня 1985 р. 
c) 26 квітня 1986 р.* 
d) 26 червня 1986 р. 

 
Політичні і економічні реформи, які проводились в СРСР у 1985–1991рр. 
носили назву: 

a) перебудова;* 
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b) індустріалізація; 
c) колективізація; 
d) розвиток соціалізму. 

 
Перші вибори народних депутатів УРСР на багатопартійній основі 
відбулись: 

a) навесні 1989 р. 
b) березень 1990 р.* 
c) восени 1990 р. 
d) навесні 1991 р. 

 
Гласність, це –  

a) політичний термін, що означає відкриту політику держави у діяльності 
державних установ і свободи інформації; 

b) політичний термін, що означає можливість безкоштовного доступу до 
ЗМІ; 

c) політичний термін, що означає волю народу. 
 
«Декларація про державний суверенітет України» прийнята: 

a) 16 липня 1990 р.* 
b) 1 грудня 1990 р. 
c) 24 серпня 1991 р. 
d) 26 червня 1996 р. 

 
Спроба державного перевороту у СРСР відбулась: 

a) 19 серпня 1990 р. 
b) 19 серпня 1991 р.* 
c) 24 серпня 1991 р. 
d) 1 грудня 1991 р. 

 
Спроба державного перевороту у СРСР відбулась у місті: 

a) Києві; 
b) Мінську; 
c) Ленінграді (Санкт-Пететербурзі); 
d) Москві.* 

 
Акт проголошення незалежності України прийнято: 

a) 24 серпня 1991 р.* 
b) 24 серпня 1990 р. 
c) 14 жовтня 1991 р. 
d) 1 грудня 1991 р. 

 
Всеукраїнський референдум на підтвердження акту проголошення 
незалежності України відбувся: 

a) 14 жовтня 1991 р. 
b) 1 листопада 1991 р. 
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c) 1 грудня 1991 р.* 
d) 21 грудня 1991 р. 

 
День Незалежності України відзначається: 

a) 24 серпня; 
b) 28 червня; 
c) 14 жовтня; 
d) 1 грудня. 

 
Першим Президентом незалежної України 1 грудня 1991 р. було обрано: 

a) В. Чорновола; 
b) Л. Кравчука; 
c) М. Грушевського; 
d) Л. Кучму. 

 
Перші вибори президента України відбулись: 

a) 14 жовтня 1991 р. 
b) 1 листопада 1991 р. 
c) 1 грудня 1991 р.* 
d) 21 грудня 1991 р. 

 
Скільки кандидатів у президенти приймало участь у перших виборах 
президента України: 

a) 2; 
b) 4: 
c) 6;* 
d) 8. 

 
Переговори щодо створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
відбулись: 

a) в Білорусії;* 
b) в Україні; 
c) в Російській Федерації; 
d) в Таджикистані. 

 
Хто був першим головою Народного Руху України за перебудову: 

a) І. Драч;* 
b) В. Чорновіл; 
c) М. Горинь; 
d) В. Черняк. 

 
Коли відбувся І установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову?  

a) у вересні 1988 р. 
b) у липні 1991 р. 
c) у вересні 1989 р.* 
d) у жовтні 1992 р. 
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Хто став  головою Народного Руху України з 1992 р.  
a) Л.Кравчук; 
b) Л. Кучма; 
c) В. Чорновіл;* 
d) В. Ющенко. 

 
«Живий ланцюг», це –  

a) громадський захід організований КПУ(б) для піднесення патріотизму в 
УРСР; 

b) громадський протест проти політики КПУ(б) студентської молоді; 
c) громадський захід, організований РУХом у день злуки ЗУНР і УНР 

21 січня 1990 р. близько 3 млн. людей, взявшись за руки, з’єднали 
Івано-Франківськ–Львів–Київ живим ланцюгом.* 

 
Коли відбулась «Революція на граніті»? 

a) 2-17 жовтня 1918 р. 
b) 2-17 жовтня 1990 р. 
c) листопаді-грудні 2004  р. 
d) листопаді 2013 – лютому 2014 р. 

 
Коли проходила остання антиалкогольна компанія в СРСР? 

a) в 1970-х рр. 
b) 1980–1985 рр. 
c) 1985–1990 рр.* 
d) 1987–1990 рр. 

 
Коли Верховною Радою УРСР було внесено зміни до Конституції і 
введена посада Президента УРСР? 

a) 5 липня 1988 р. 
b) 5 липня 1989 р. 
c) 5 липня 1990 р. 
d) 5 липня 1991 р.* 

 
Як називалась опозиція у Верховній Раді УРСР? 

a) Чорна Рада; 
b) Мала Рада; 
c) Народна Рада;* 
d) Державна Рада.  

 


