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Київська Русь.
Галицько-Волинське князівство
(кінець ІХ – перша половина XIVст.)
1. Економічними передумовами формування східнослов’янської держави
були:
а) розвиток продуктивних сил;
б) розширення посівних площ;
в) розвиток ремесел;
г) зростання міст;
д) пожвавлення торгівлі;
е) східнослов’янські племена знаходили нових данників серед
неслав’янських народів;
є) виробництво додаткового продукту для обміну чи торгівлі.
2. Соціально-політичними умовами державотворного процесу східних
слов’ян є:
а) розпад патріархальних зв’язків;
б) розклад родообщинного ладу;
в) перехід до сусідської, територіальної общини;
г) формування елементів феодальної системи;
д) перетворення землевласників на феодалів;
е) трансформування вільних общинників у феодально-залежну верству;
є) активізація внутрішнього обміну;
ж) розширення зовнішньої торгівлі;
з) зростання ролі військової дружини;
ж) складання великих союзів слов’янських племен.
3. За свідченнями арабських авторів у VІІІ-ІХ ст. існували осередки
слов’янської державності:
а) Куявія (земля полян з Києвом);
б) Славія (Новгородська земля);
в) Артанія (Постово-Суздальське земля, а можливо Причорноморська і
Приазовська Русь);
г) Хазарський каганат.
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4. Заповніть прогалини у тексті.
а) датою заснування Києва
вважають................................................

1. а) 988 р.; б) 380 р.; в) 482 р.;
г) 535 р.; д) 607 р.

б) спочатку Київ був центром
......................................................землі

2. а) древлянської;
б) тіверської;
в) полянської;
г) сіверської

в) заснування Києва пов’язують з
іменем князя...........................................

3. а) Атея; б) Божа; в) Кия;
г) Аскольда; д) Діра.

5. Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована
Київська Русь відбулося у:
а) 866 р.;
б) 882 р.;

в) 907 р.

6. Перші князі – Рюриковичі підпорядкували своїй владі:
а) Олег;
1) тиверців і уличів;
б) Ігор;
2) полян, сіверян;
в) Святослав;
г) Володимир Великий;

3) в'ятичів;
4) радимичів; в'ятичів, полочан,
волинян та бужан.

Встановіть відповідність.
7. Визначте головних представників української політичної еліти періода
Київської Русі та Галицько-Волинської держави:
а) княжі родини;
б) боярство;
в) дружинники;
г) шляхта.
8. Великий князь у Київській Русі вирішував питання:
а) політичного керівництва державою;
б) керівництва руськими військами;
в) призначення чиновників;
г) розробляв закони;
д) керівництво радою старійшин;
е) представництво держави в міжнародних зв’язках.
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9. Встановіть відповідність характерних типів політичного лідерства
представникам руських князів:
1. Природжені лідери
а) Олег; б) Ольга; в) Святослав;
2. Великі реформатори
г) Владимир Великий;
3. Славетні воїни
д) Ярослав Мудрий;
4. Можновладці
ж) Владимир Мономах;
5. Політичні діячи
з) Роман Мстиславович
и) Данило Галицький

10. Назвіть зовнішньополітичні орієнтири перших князів Київської Русі.
11. Впишіть дати правління перших князів. Доберіть з наведеного переліку
положення, що відповідають правлінню того чи іншого князя. За
браком відомостей поставте риску.
Заповніть таблицю.
1.
1. Князі та часи їх князювання

2. Зовнішня політики

1. Аскольд і Дір (.................................)
2. Олег (................................................)
3. Ігор (.................................................)
4. Ольга (..............................................)
5. Святослав (.......................................)
2.

а) боротьба з печенігами;
в) боротьба з дунайськими болгарами;
г) підписання угод з Візантією;

б) походи на Візантію;
д) війни з хозарами;

е) дружня подорож до Константинополя;
ж) встановлення зв’язків з німецьким імператором Оттоном І;
з) походи проти ясів та касогів
12. Визначте відповідність:
а) 980-1015 рр.;
1. Правління у Києві Ярослава Володимировича.
б) 1019-1054 рр.;
2. Правління у Києві Володимира
Всеволодовича.
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в) 1113-1125 рр.;

3. Правління у Києві Володимира
Святославовича.

г) 11-25-1132 рр.;

4. Правління у Києві Мстислава
Володимировича.
5. Правління у Галичині Ярослава Осмомисла.

д) 1153-1187 рр.;

13. Доберіть з наведеного переліку положення, що відповідають діям того
чи іншого князя в укріпленні геополітичного становища Київської Русі.
Заповніть таблицю.
1.
1. Князь

2. Зовнішня політики

Володимир Великий
Ярослав Мудрий
Володимир Мономах
2.

а) використовував "шлюбну дипломатію";
б) воював з Польщею, здобув Перемишль та Червенські міста;
в) воював з волзькими болгарами, ятвягами, хорватами та в’ятичами;
г) війни з печенігами;
д) війни з половцями;
е) остаточно переміг печенегів.

14. У 957 р. з дипломатичною місією до Константинополя побував(ла) і
був(була) прийнятий імператором:
а) князь Ігор Старий;
б) княгиня Ольга;
в) князь Святослав.
15. Запровадив(ла) "устави" й "уроки", упорядкував(ла) виплати піданних
князям:
а) Ігор;
б) Ольга; в) Святослав.
16. Битва з печенігами під Києвом 1036 р. завершилася тим, що:
а) Ярослав Мудрий переміг печенігів і захистив Русь від їхніх нападів;
б) Ярослав Мудрий зазнав поразки. Печеніги пограбували Київ;
в) Ярослав Мудрий домігся миру, виплативши печенігам певну данину.

9
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

17. Які дії Володимира Мономаха як політичного лідера, особистості
дозволили тимчасово затримати процес роздроблення Київської Русі:
а) об’єднав сили князів Русі в боротьбі против ворогів;
б) особисто пильнував усіх справ, не довіряючи їх урядовцям і слугам;
в) відновив єдиновладну монархію часів Мудрого;
д) зовнішні відносини будував дипломатичними шляхами, через
укладення династичних шлюбів.
18. Доповніть речення словом у дужках.
Рада бояр, що існувала в давньоруських князівствах, була...........................
(законодавчим, виконавчим, судовим, дорадчим) органам при князеві.
19. Дружина – це:
а) група професійних воїнів, серед яких провід тримали друзі та
дорадники князя;
б) під орудою князя група ополченців-общинників, що взялися за зброю
на час війни.
20. Традицією Русі у ХІІ – на початку ХІІІ ст. було укладення "ряду" –
договору з князем, що вступав на престол. Такий "ряд" із князем могли
укладати:
а) дружина;

б) рада бояр;

в) міське віче.

21. Віче у Київської Русі виконувало функції:
а) міського апарата управління;
б) обговорення кандидатів на князівський престол;
в) прийняття рішень про укладення договорів;
г) проводило розподіл посад;
д) прийняття рішення про військові походи.
22. У системі державної влади Київської Русі виконували соцькі, десяцькі,
тіуни, вірники:
а) військово-адміністративні функції;
б) судові функції;
в) збирали податки;
г) керували ополченням під час війни.
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23. З переліку доберіть положення, що стосуються язичництва або
християнства.
1. Язичництво

2. Християнство

1. Віра в Бога єдиного Іісуса Христа. 2. Поклоніння ідолам. 3.
Дотримання заповітів Святого Писання. 4. Існування капища – місця
вшанування богів. 5. Храм – місце відправлення релігійного культу. 6. Кожну
галузь людського життя опікує окремий Бог. 7. Віра в Страшний суд. 8.
Дотримання постів. 9. Визнання Мухаммеда "посланцем аллаха".
24. Запровадження християнства мало таке значення:
а) зміцнило центральну владу;
б) сприяло розвиткові торгівлі;
в) сприяло розвиткові взаємин і порозуміння з країнами Європи;
г) погіршило становище більшості населення країни;
д) влада отримала міцну ідеологічну підтримку;
е) сприяло гуманізації моралі;
ж) призвело до розвитку стосунків Київської Русі з іншими країнами.
25. Найпершою із християнських храмів у Києві була збудована церква:
а) св. Іллі; б) Пресвятої Богородиці; в) св. Софії.
26. Визначте основні риси "Руської правди":
а) захист інтересів панівної верстви;
б) закріплення соціальної нерівності;
в) створення умови для пригноблення залежного населення;
г) заміна кревної помсти грошовим штрафом;
д) утвердження нерівноправного становища жінки у суспільстві;
е) відсутність смертної кари;
є) вигнання – як міра покарання;
ж) визнання цінності людської гідності.
27. Названі товари поділіть на дві групи: ті, що ввозили, та ті, що
вивозили.
1. Ввозилися до Русі

2. Вивозилися з Русі
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а) шкіри та хутра; б) металеві та скляні вироби; в) зброя; г) прянощі;
д) збіжжя; е) сіль; ж) прикраси.
28. Визначіть основні форми земельної власності ХІ-40-вих рр. ХІІІ ст.:
а) державної власності;
б) отчинної власності;
в) боярська;
г) умовна форма земельної власності;
д) приватна власність.
29. Отчина – це:
а) величезне земельне володіння, яке мали право передавати у спадщину
від батька до сина;
б) земельне володіння, яке отримували дружинники за службу без права
передачи у спадок;
в) земельне володіння церкви;
г) земельний наділ селянина, за який необхідно було сплачувати оброк.
30. Людей, які спадково володіли значною кількістю землі, отриманої за
державну службу, на Русі називали:
а) князями; б) боярами; в) гриднями; г) смердами.
31. Князівське та боярське землеволодіння на Русі почало формуватись у:
а) ІХ ст.; б) Х ст.; в) ХІ-ХІІ ст.; г) ХІІІ-ХIV ст.
32. Основними джерелами державних прибутків були:
а) мито і віри (штрафи);
б) здобич, захоплена у військових походах;
в) полюддя, а пізніше – податки.
33. Гривна, кун, ногати, різани, вервечці – це у часи Київської Русі назви
одиниць:
а) грошових; б) виміру ваги; в) виміру довжини.
34. Золоті гривни з іменем князя і головою чоловіка, навколо якої
звивається змія, виготовлялися за князя:
а) Святослава Ігоровича;
б) Володимира Всеволодовича;
в) Олега Святославича.
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35. Соціальні відносини в Київської Русі ІХ-ХІ ст. з точки зору сучасних
істориків доцільно характеризувати як:
а) багатоукладні;
б) родові;
в) феодальні.
36. Виберіть факти, які підтверджують наявність феодальних стосунків у
древнеруському суспільстві:
а) виникнення держави з центром у Києві;
б) існування постійного війська – дружини;
в) значна кількість боярських отчин та князівських господарств;
г) розвиток міст як адміністративних і ремісничих центрів;
д) розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі;
е) зростання залежності сільських господарств від землевласників.
37. У Київській Русі була відсутня розгалужена система сюзеренітету –
васалітету. Назвіть положення, які підтверджують цією тезу:
а) руський васалітет до ХІІІ ст. базувався на одержанні права збирати
данину;
б) великий князь роздавав землі як глава держави;
в) удільні князі не мали права роздавати землі;
г) земельні володіння бояр, перебуваючи в їхній власності, залишалися
поза системою сюзеренітету – васалітету;
д) бояри залежали від удільних князів;
е) удільні князі залежали від великого князя.
38. До слів першого стовпчика доберіть необхідне тлумачення з другого.
1. Смерди
а) залежний селянин, який працював за грошову
позичку;
2. Закупи
б) колишні селяни, слуги господарського двору;
3. Рядовичи
4. Холопи
5. Челядь
6. Люди

в) залежні селяни, без власного господаря;
г) вільні селяни-общинники;
д) залежні селяни.
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39. З’їзд князів у Любечі 1097 р.:
а) припинив усобиці між князями – нащадками Ярослава;
б) забезпечив зосередження влади в Руської землі у руках великого князя
Київського;
в) закріпив поділ Русі на удільні князівства, які стали власністю окремих
родин нащадків Ярослава.
40. Наслідком Любецького з’їзду 1097 р. було:
а) перетворення Русі в централізовану державу із необмеженою владою
Київського князя;
б) визнання частиною політичної еліти Русі можливості роздроблення
держави на окремі сімейні уділи – вотчини;
в) остаточне розв’язання питання про право успадкування Київського
престолу і припинення усобиць у країні.
41. Формою правління Київської Русі у ХІІ-ХІІІ ст. була:
а) "монархія федеративна;
б) "колективний сюзеренітет";
в) "конфедерація".
42. З переліку тверджень доберіть ті, які можна вважати причинами
політичної роздробленості Київської Русі:
а) відсутність сильної зовнішньої загрози;
б) постійний військовий стан вимагав утримання війська в кожному
володінні;
в) порядок передання влади у спадок, визначений Ярославом Мудрим;
г) натуральний характер господарства давав можливість самостійного
існування окремих земель;
д) досягнення державою величезних розмірів робить неможливим
здійснення нею нормального керівництва.
43. Основною тенденцією політичного розвитку Київської Русі наприкінці
ХІ – у ХІІ ст. було:
а) ослаблення влади великого Київського князя;
б) зростання політичної самостійності удільних князів;
в) зростання ролі боярської ради при великому Київському князеві;
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г) зростання міського Київського віча в політичному житті Русі;
д) посилення централізації управління;
е) зосередження абсолютної влади в руках великого Київського князя.
44. У Київському літописі під 1187 роком уперше вживається слово
"Україна". Від якого слова воно походить?
а) "Край" у значенні "територія, віддалена від центру";
б) "Край" у значенні "країна, земля";
в) "Украяти", тобто відняти від чогось цілого.
45. Єдине Галицько-Волинське князівство було створено в:
а) 1199 р.;
б) 1202 р.;
в) 1205 р.
Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’єднав:
а) Ярослав Осмомися; б) Роман Мстиславич; в) Мстислав Удатний.
46. Серед наведених тверджень про результати політичної діяльності князя
Галицько-Волинської землі Романа Мстиславича виберіть правильні:
а) здолав боярську опозицію;
б) зміцнив князівську владу;
в) звільнив від боргів та повинностей залежні категорії населення;
г) приєднав до створеного ним князівства Київську та Переяславську
землі;
д) забезпечив міжнародний авторитет свого князівства;
е) захопив (ненадовго) Литовське князівство;
є) прийняв королівську корону від папи Римського.
47. Столицею своєї держави Данило Галицький обрав місто:
а) Галич;
б) Холм;
в) Львів.
48. Князя Данила Галицького було короновано в Дорогочині в:
а) 1245 р.;
б) 1253 р.;
в) 1258 р.
49. Виберіть правильні твердження про результати внутрішньої політики
Данила Галицького:
а) досяг згоди з боярами;
б) здолав боярську опозицію;
в) зміцнив князівську владу;
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г) захистив від боярської сваволі галицьких селян і міщан;
д) запровадив нові повинності;
е) збільшив залежність селян від великих землевласників;
є) розбудував існуючі і заснував нові міста;
ж) правив своєю державою спільно з братом Васильком;
з) посадив свого воєводу в Київ;
и) прийняв королівську корону від папи Римського;
і) створив окрему Галицьку метрополію.
50. Виберіть правильні твердження про результати зовнішньополітичної
діяльності Данила Галицького:
а) забезпечив свої права на Галицьку та Волинську землі;
б) досяг порозуміння з монголо-татарами;
в) приєднав до своєї держави Австрію та Угорщину;
г) розбив рицарів-хрестоносців під Дорогочиним;
д) брав участь у хрестовому поході на монголо-татар;
е) підтримував стосунки з Володимиро-Суздальськими князями з наміром
укласти союз проти татар.
51. Залежність Галицько-Волинської держави від татар виявлялося:
а) в отриманні "ярлика на княжіння";
б) у виплаті щорічної данини;
в) у наданні військової допомоги татарам.
52. Встановіть відповідність.
а) 1199-1205 рр.
б) 1205-1264 рр.
в) 1205-1269 рр.
г) 1264-1301 рр.
д) 1301-1308 (1315 ) рр.

1. Правління Данила Галицького;
2. Правління князя Льва Даниловича;
3. Правління князя Юрія І;
4. Правління князя Василька Романовича;
5. Правління князя Романа Мстиславича.

53. Князь Болеслав Тройденович посів галицький стіл під іменем:
а) Юрія І;
б) Юрія ІІ;
в) Андрія ІІ.
54. Галицько-Волинська держава перестала існувати в:
а) 1349 р.;
б) 1389 р.;
в) 1439 р.
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55. Історичне значення Галицько-Волинського князівства полягає в цим,
що воно:
а) стало осередком української державності;
б) змогло зберегти територіальну єдність;
в) використало західні зразки в організації держави, війська;
г) розвивалось на основі синтезу давньоруських традицій та західної
культури;
д) успадкувало політичну традицію Київської Русі;
е) за своїм політичним становищем, територією, економічною,
військовою могутністю, рівнем культури було однією з найбільших держав.
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Україна середньовічна
(ХІV ст. – перша половина ХVІІ ст.)
1. Позначте на контурній карті українські землі відповідними номерами (112), які були загарбані сусідніми державами в ХІV-ХV ст.

2. Доберіть слова з першого, другого та третього стовпчиків таким чином,
щоб утворити логічні ланцюжки.
1. Українські землі

2. До якої країни
відійшли

3. Час увіходження

1. Закарпаття

1. Молдавське князівство 1. ХІІ-ХІІІ ст.

2. Буковина й Покуття

2. Московська держава

2. Друга половина ХІV
ст.

3. Північне Приазов’я та
Півніно-Східне

3. Кримське ханство

3. Друга половина ХV ст.

4. Угорське королівство

4. Кінець ХV-поч. ХVІ
ст.

Причорномор’я
4. Чернігово-Сіверська
земля

3. Польща остаточно приєднала Галичину і частину Волині (Холмщину) до
своїх володінь у:
а) 1349 р.;
б) 1340 р.;
в) 1387 р.;
д) 1366 р.
4. Остаточне приєднання до Великого князівства Литовського Київщини,
Переяславщини, Волині і Поділля відбулося у:
а) 1358 р.;
б) 1393 р.;
в) 1362 р.
5. Поставте проти назви кожної країни (1-7) номери захоплених нею земель
у XIV-XV ст.
1. Литва
2. Польща

1. Закарпаття
2. Галичина
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3. Росія
4. Угорщина

3. Зах. Волинь
4. Сх. Волинь

5. Молдова
6. Кримське ханство
7. Туреччина

5.
6.
7.
8.
9.

Полісся
Чернігово-Сіверщина
Київщина
Півн. Буковина
Придунав’я

10. Подніпров’я
11. Північне Причорномор’я
12. Приазов’я
Виберіть серед наведених суджень причини втрати ГалицькоВолинською землею своєї незалежності:
а) перешкоджало консолідації суспільства поглиблення соціального
розшарування суспільства;
б) перестала існувати князівська династія, здатна організувати захист

6.

власної землі.
7. Польща і Литва – держави різного рівня розвитку феодалізму.
Незважаючи на протиріччя, вони мали спільні інтереси щодо України,
які полягали у:
а) оволодінні багатими українськими землями;
б) зміцненні свого військового потенціалу;
в) укріпленні своїх кордонів;
г) захисті братів-славян від монголо-татар.
8. Визначте характерні риси політики нових господарів (литовців, поляків)
на українських землях:
а) тиск феодалів на селянську общину;
б) привласнення общинних земель;
в) закабалення селян;
г) прикріплення селян до землі;
д) призначення своїх старост і намісників;
е) обмеження громадських судів;
є) звільнення від сплати данини;
ж) збереження місцевих звичаїв.
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9.

Політику князівства
Литовського на
характеризовали:
а) збереження місцевих звичаїв;
б) уживання руської мови як офіційної;
в) заборона українцям займати керівні посади;
г) переслідування руської мови;
д) дозвіл місцевій знаті займати високі посади;

українських

землях

е) поширення православ’я;
є) уживання руського законодавства в судожнайві;
ж) права української держави утримувати свої військові частини;
з) звільнення від сплати данини.
10. З наведеного переліку доберіть положення, які характеризують
політику Польщі на українських землях наприкінці XIV – початку XV
ст.:
а) збереження назви Галичини – Королівство Русі;
б) введення нової назви Галичини – Младопольща;
в) вживання у діловодстві разом з латинською української мови;
г) надання ряду міст Магдебурзького права;
д) роздавання українських земель іноземцям;
е) запровадження католицтва;
є) відновлення Галицької православної метрополії;
ж) надання пільг галицьким боярам;
з) повна заборона української мови.
11. Визначте чинники, які зумовили заключення Люблінської унії:
а) тривалий досвід Литовсько-польських союзів XIV-XV ст. (Кревської,
Городельської унії);
б) Московська загроза. Литва була у стані перманентної війни з
Московським царством;
в) династичні зв’язки;
г) прагнення української шляхти здобути права, якими користувались
польські шляхтичі (не сплачувати деякі податки та ін.);
12. Люблінська унія проголошувала:
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а) збереження окремої держави Великого Князівства Литовського під
протекторатом Польщі;
б) Утворення Речі Посполитої та втрата Литвою незалежності;
в) прийняття Литвою католицької віри.
13. Українські землі у складі Речі Посполитої:
а) отримали автономію;
б) виключені до складу шести воєводств;
в) підпорядкувалися безпосередньо королю;
г) отримали магдебурзьке право.
14. Українські території у складі Речі Посполитої управлялися:
а) старостою, який обирався українською шляхтою;
б) воєводою, котрий призначався з числа магнатів;
в) бургомістром, призначеним королем;
г) обраним старшиною гетьманом.
15. Найменшою адміністративно-територіальною одиницею в українських
землях з середини XVI ст. були:
а) староста, на чолі старостами, призначеними королем;
б) паланка на чолі з отаманами, які обирались;
в) воєводства, на чолі з воєводою.
16. Найвищі посадові особи на українських землях у складі Речи
Посполитої існували за рахунок:
а) королівської платні;
б) платні магнатів;
в) "кормління" з підлеглої території.
17. Назвіть причини Берестейської унії (1596 р.):
а) ініціатива частини українського православного духовенства;
б) українське духовенство за допомогою унії хотіло здобути рівні права з
польськими;
в) пануюча верства, що прагнула тісніше зв’язати Україну й Білорусь з
Польщею;
г) нейтралізація впливу Московщини.
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18. З наведеного переліку доберіть ті положення, що характеризують
уніатську церков:
а) зверхність римського папи;
б) зверхність константинопольського патріарха;
в) допомога католицької церкви;
г) богослужіння латинською мовою;
д) богослужіння старослов'янською мовою;
е) користування старим (юліанським) календарем;
є) західний церковний обряд;
и) східний церковний обряд.
19. Утиски православної церкви полягали у:
а) сплаті податків православними духовенствами;
б) обмеженні проведення літургії;
в) позбавленні права будувати і ремонтувати храми;
г) обов’язковому веденні богослужіння латинською мовою;
д) забороні відвідувати православні храми населенням;
е) скасування Галицької літургії;
ж) насадженні католицької віри.
20. Заповніть таблицю "Основні етапи об’єднання Литви та Польщі".
Етапи

Дата

Наслідки для України

21. Кревську унію було укладено між:
а) Польщею та ВКЛ;
б) Польщею та Речу Посполитою;
в) Литвою та Польщею.
22. Між ким і коли була укладена Люблінська унія?
а) між Польщею і Литвою у 1385 р.;
б) між Польщею і Литвою у 1415 р.;
в) між Польщею і Литвою у 1569 р.;
г) між Польщею, Литвою і Україною у 1596 р.
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23. Назвіть сили, які виступили на захист православної віри:
а) простий люд;
б) окремі представники української шляхти;
в) міщани (Львова, Києва та ін.);
г) запорізьке козацтво.
24. Наслідками Берестейської унії були:
а) розкол суспільства на релігійні конфесії;
б) розділ пізніше українських земель на лівобережні і правобережні;
в) окатоличення українців;
г) посилення феодального та національного гніту.
25. Найдавнішим в Україні братством вважають:
а) Київське;
б) Луцьке;
в) Острозьке;
Перше братство виникло в:
а) 1345 р.;
б) 1453 р.;

в) 1557 р.;

г) Львівське.
г) 1380 р.

26. Братство в українських землях ставили за мету:
а) допомогу єдиновірцям;
б) захист прав українського населення;
в) сприяння освіті;
г) боротьбу за автономію України.
27. Рух в Україні проти унії очолив:
а) Іван Сірко;
б) Константин Острозький;
в) Єремія Вишневецький.
28. Визначте становище князівських родів в українському суспільстві
другої половини XIV – першої половини XVII ст.:
а) втратили здатність на державному рівні вирішувати долю батьківщини;
б) займали місце верхівки привілейованого стана суспільства – шляхти;
в) мали авторитет на рівні місцевого врядування;
г) діяло княже право з власними податками і судом;
д) мали свою митну систему та військо;
е) зберігали звичний для України спосіб життя.
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29. Причинами виникнення українського козацтва були:
а) переселенська політика Польщі та Великого князівства Литовського;
б) "уходництво" селян і міщан у вільні стіни з метою господарського
освоєння;
в) прагнення захистити українські землі від жорстоких кочовиків;
г) посилення експлуатації селянства;
д) релігійне та національне гноблення;
е) організаційна діяльність братств.
30. Козаками ставали переважно:
а) магнати;
б) шляхта;
г) селяни;
д) міщани.
31. Козаки поєднувалися у:
а) ватаги;
б) общини;

в) ченці;

в) коки;

г) слободи.

32. Демократичність устрою Січі полягала в:
а) виборності військової адміністрації;
б) виборності місцевої влади;
в) участі козаків в Січових радах;
г) кандидатури старшини обговорювали і обирали більшістю голосів.
33. Визначіть керівну структуру війська Запорізького за значенням:
а) військовий писар;
б) військовий осавул;
в) військовий обозний;
г) військовий пушкар;
д) військовий тлумач;
е) військовий суддя;
є) військовий контагій;
ж) кошовий отаман.
34. Чия це біографія?
Походив з міщан м. Гусятина на Поділлі. Навчався в Острозькій колегії.
Був на Січі, ходив у походи проти татар та турків. Брав участь у придушенні
повстання К.Косинського, очолив успішний похід "охочих" в Молдову та
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Семигороддя. Став одним із керівників козацько-селянського повстання, що
охопило значну частину України і Білорусь. Страчений у Варшаві:
а) К.Острозький;

б) С.Наливайко;

в) І.Підкова.

35. Заповніть прогалини у тексті.
Першим достовірно відомим козацьким гетьманом уважають
(1)............................... . У свій час він був старостою (2).........................................
.На початку 50-х років XVI ст. ним було (3)............................................................ .
Протягом 50-х – поч. 60-х рр. під його керівництвом було здійснено походи на
(4) ............................................... . У 1563 р. під час походу він (5) ...........................
.............................. . І усній народній творчості його називають (6)
......................... ............................................ .
1. а) Івана Підкову; б) Петра Сагайдачного; в) Криштофа Косинського;
г) Дмитра Вишневецького.
2. а) Київського повіту; б) Черкаського повіту; в) Канівського повіту;
г) Львівського повіту.
3. а) засновано Січ на острові Хортиця; б) засновано місто Азов;
в) створено реєстрове козацтво; г) укладено угоду з татарами.
4. а) Очаків; б) Крим; в) Молдову; г) Царгород.
5. а) патронів у полон і був скинутий з вежі на гак; б) схоплений за
наказом короля і страчений у Львові; в) потрапив у засідку і загинув;
г) захопив Бахчисарай і проголосив себе Кримським ханом.
6. а) козаком Мамаєм; б) Красним Сонечком; в) Байдою; г) Підковою.
36. Державотворчі традиції Запорізької Січі виявилися у:
а) своєрідному військово-адміністративному устрої;
б) використанню давніх вікових традицій;
в) козацьким республіканським устрої;
г) продовженні патріархальних традицій Київської Русі.
37. З наведеного переліку доберіть ті факти, що стосуються біографії
П.Конашевича-Сагайдачного:
а) шляхтич з Галичини;
б) міщанин з Черкас;
в) навчався у Празькому університеті;
г) навчався в Острозькій академії;
д) виступав у союзі з Москвою проти Речі Посполитої;
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е) допоміг Речі Посполитій у боротьбі з Московською державою;
ж) сприяв наведенню порядку в козацькому війську;
з) вів переговори з Москвою про спільні дії проти татар.
38. Із наведених у дужках варіантів відповіді виберіть правильний:
Навіть польські хроністи та історики визнавали, що в (1616, 1620, 1621)
році в битві з турецькою армією і татарами під (Цецорою, Хатином, Кофою)
40-тисячне козацьке військо під орудою П.Сагайдачного зробило вирішальний
внесок у перемогу.
39. Розмістіть події в хронологічній послідовності:
а) виникнення козацького реєстру;
б) повстання під проводом К.Косинського;
в) похід на Молдову І.Підкови;
г) похід козаків у Московію під проводом П.Сагайдачного;
д) повстання під проводом С.Наливайка, Г.Лободи та М.Шаули;
е) морський похід запоріжців на Увору під проводом П.Сагайдачного.
40. Встановіть відповідність:
а) повстання Марка Жмайла;
б) повстання П.Бута (Павлюка), Д.Гуні та
Я.Острянина;
в) руйнування Кодака кошовим І.Сулимою;
г) повстання Т.Федоровича (Трясила);
д) Хотинська війна;

1. 1620-1621 рр.
2. 1625 р.
3. 1630 р.
4. 1635 р.
5. 1637-1638 рр.

41. Хортиця, збудована на Дніпрі французьким інженером Г. де Бопланом,
була названа:
а) Кодак;
б) Трахтемирів;
в) Харків.
42. "Ординація Війська Запорозького реєстрового" (1638 р.):
а) збільшила кількість реєстрових до восьми тисяч і підтвердила право
козаків на самоврядування та платню за службу;
б) зафіксувала реєстр у шість тисяч і ліквідувала право козаків на
самоврядування. Очолювати реєстрових повинні були призначувані владою
комісари;
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в) зменшила реєстр до трьох тисяч і обмежила територію проживання
козаків, але зберігала їхнє право на самоврядування і вибори старшини (крім
гетьмана).
43. З переліку доберіть положення, що відповідають основним аспектам
ролі козацтва в українській історії:
а) відіграло вирішальну роль у господарському освоєнні півдня України;
б) в конкретній історичній ситуації українських земель козацькому стану
доводилося створювати військові сили;
в) Запорізька Січ стала ядром боротьби за національне визволення;
г) козацтво створило окремий соціальний стан українського суспільства;
д) виконало функцію носія української державності.
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Козацький стан української державності
1. Щодо визначення сутності подій в Україні у середині XVII ст.,
пов’язаних з боротьбою за національну незалежність, існують різні
точки зору.
Запропонуйте власний варіант, указав номер правильної відповіді.
Визвольна й антифеодальна війна
Революція
1) так

2) ні.

2. Розкрийте поняття:
1) Революція – це ............................................................... .
2) Визвольна війна ............................................................. .
3. Вкажіть термін, який відповідає цьому визначенню:
Особа, яка займає перші позиції в політичних структурах і здобула віру
народу в свої особисті якості, талант та месіанську роль для суспільства.
(......................................................................................)
4. Причини соціального вибуху в українських землях в середині XVII ст.:
а) слабкість королівської влади Речі Посполитої;
б) українські землі проголошувались такими, що раніше належали
Польщі і тепер "законно" повертались до її складу;
в) політика усунення українців від участі в міському самоуправлінні;
г) свавілля польської;
д) зростання ролі козацтва і Запорізької Січі;
е) скасування польським сеймом (1638 р.) частини польських привілеїв
українського населення;
ж) насадження уніатства та католицтва;
з) протиріччя між двома типами господарства: фільварково-панщинним
та фермерським;
и) посилення гноблення закріпачених селян;
і) природна войовничість українців.
5. Соціальною базою Визвольної війни були:
а) селяни, козаки, міщани;
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б) селяни, козаки, частина міщан, українська шляхта;
в) селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;
г) селяни, козаки, міщани, духовенство.
6. Яку мету у ході Визвольної війни ставили представники таких
соціальних груп?
Встановіть відповідність.
1. Міська біднота та основна частина
а) усунути національно-релігійне
міського поспільства;
2. Міський патриціат;
3. Селяни;
4. Козацькі низи;
5. Заможне козацтво;

гноблення;
б) розширити станові привілеї;
в) ліквідувати національно-релігійне
гноблення.

6. Українська шляхта.

7. Назвіть роки гетьмування Б.Хмельницького:
а) 1622-1624 рр.;
б) 1648-1654 рр.;
в) 1648-1657 рр.
8. В якому році розпочалася Визвольна війна українського народу під
керівництвом Б.Хмельницького проти польського панування?
а) 1637 р.;
б) 1646 р.;
в) 1648 р.;
г) 1652 р.
9. Соратниками Богдана Хмельницького у Визвольній війні українського
народу були:
а) Єремія Вишневецький; б) Максим Кривонос; в) Михайло Кричевський;
г) Филон Джеджалій; д) Іван Богун; е) Данило Негай; є) Адам Кисіль; ж) Семен
Височан; з) Григорій Лісницький; и) Кіндрат Бурляй; і) Станіслав
Мрозовицький (Морозенко) й) Микола Потоцький.
10. Епіцентром повстання під проводом Богдана Хмельницького на
початку 1648 р. став(ла):
а) хутір Суботів на Чигиринцині;
б) Київ;
в) Запорізька Січ.
11. Геополітику козаків в боротьбі проти польсько-шляхетської сваволі в
Україні у 1648 р. визначали:
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а) промосковська орієнтація;
б) промолдовська орієнтація;
в) протатарська орієнтація.
12. Встановіть відповідність:
а) битва на Жовтих Водах;
б) битва під Корсунем;
в) битва під Пилявуями;
г) облога м. Львова;
д) битва під Зборовим;
е) вступ військ Б.Хмельницького
у Київ.

1. 2-6 травня 1648 р.
2. 15-16 травня 1648 р.
3. 11-13 вересня 1648 р.
4. 26 вересня – 26 жовтня 1648 р.
5. 23 грудня 1648 р.
6. 5-6 серпня 1649 р.

13. Знайдіть у тексті історичні неточності:
Зборівська угода Богдана Хмельницького з польським королем
Владиславом IV, укладена в 1648 р., передбачала перехід під владу гетьмана
трьох воєводств: Подільського, Чернігівського, Брауловського, амністію
козакам-учасникам повстання, можливість польській шляхті повернутись у свої
маєтності, козацький реєстр у 20 тисяч та повне поновлення прав і привілеїв
Руської православної церкви в Речі Посполитій.
14. Зборівська угода забезпечила умови для формування суверенітету
Української держави, бо:
а) була договором про мир, який давав змогу розпочати державне
будівництво;
б) визнавала за гетьманом право на владу на певній території та окремі
збройні сили;
в) визнавала за гетьманом право на окремі збройні сили та;
г) визнавала за гетьманом право на використання прибутків з колишніх
шляхетських фільварків.
15. Знайдіть помилки в тексті.
Білоцерковний мирний договір, укладений 1652 р., обмежував
гетьманську владу лише Чернігівським воєводством, забороняв гетьману
вступати в зовнішні віднішні зносини, особливо з татарами, скорочував реєстр
до 40 тисяч осіб.
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16. Встановіть відповідність:
а) вересень 1651 р.;

1. Облога Жванця.

б) травень 1652 р.;
в) вересень-грудень 1653 р.;
г) грудень 1653 р.;
д) січень 1654 р.

2. Мирний договір польським
королем на засадах Зборівської
угоди.
3. Білоцерківський мирний договір.
4. Битва під г. Батіг.
5. Переяславська Рада.

17. Вкажіть наслідки битви під Батогом:
а) розгром 20-тисячної польської армії;
б) зміцнення оточеної армії ворога;
в) масове антипольське повстання населення України;
г) відновлюється влада гетьмансько-старшинської адміністрації.
18. Зміна геополітичної орієнтації української держави в 1654 р. була
викликана:
а) важке становище економіки;
б) значне знелюднення в результаті воєнних дій;
в) довготривалість боротьби.
19.

"Березневі статті"
затверджені:
а) у Переяславлі;

Богдана

Хмельницького були

б) у Києві;

узгоджені

й

в) у Москві.

20. Доберіть положення, котрі відповідають змісту "Березневих статтей":
а) зберігала республіканську форму приавління;
б) дозволяла гетьманське правління в межах Київського воєводства;
в) зберігала територіально-адміністративний поділ;
г) зберігала незалежність у проведенні внутрішньої політики;
д) зберігала права Київського метрополіта;
е) забороняла дипломатичні зносини з Варшавою та Стамбулом;
ж) підтверджувала давні привілеї;
з) обмежувався суверенітет збором податків з українського населення під
контролем російської сторони;
и) впроваджувала нову систему соціально-економічних відносин.
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21. Ваша точка зору щодо історико-юридичної оцінки договору 1654 р.:
а) "персональна унія" (незалежні держави, що мають власні уряди, але
визнають владу одного монарха);
б) васальна залежність України від Росії;
в) автономія України у складі Росії;
г) конференція двох держав, спрямована проти зовнішнього ворога;
д) військовий союз між Україною і Росією;
е) возз'єднання українського і російського народів.
22. Значення Переяславсько-Московського договору полягає:
а) в міжнародному плані він засвідчив юридичну форму відокремлення й
незалежності Козацької України від Речі Посполитої;
б) служив правовим визначенням Росією внутрішньополітичної
суверенності Української держави.
23. Союзниками Богдана Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої
у 1656-1657 рр. були:
а) московський укр. і кримський хан;
б) кримський хан;
в) семигородський князь і шведський король.
24. Встановіть відповідність:
а) березень 1654 р.;
1. Облога поляками козацької фортеці Буші.
б) жовтень 1654 р.;
2. Битва під Охматовим та Городком, облога
в) 1655 р.;
Львова.
г) жовтень 1656 р.;
д) січень 1657 р.;
е) липень 1657 р.

3. Віленське перемир’я московітів з поляками.
4. Укладення "Статей Богдана Хмельницького".
5. Створення українцями союзу зі шведами та
трансильванами (Семигороддям).
6. Смерть Богдана Хмельницького.

25. Територія держави Війська Запорізького в часи Б.Хмельницького
майже постійно охоплювала:
а) Київське, Брацлавське, Волинське і частину Руського воєводства;
б) Чернігівське, Брацлавське, Волинське та частину Руського воєводства,
а також межові землі Білої Русі;
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в)

Чернігівське,

Київське,

Волинське

та

частину

Брацлавського

воєводства, а також межові землі Білої Русі;
г)

Чернігівське,

Київське,

Брацлавське

та

частину

Волинського

воєводства, а також межові землі Білої Русі.
26. Із наведених варіантів відповіді виберіть правильний.
1. Територія гетьманської України поділялась на:
а) воєводства;

д) сотні;

б) староства;
в) полки;

е) курені;
є) волості.

г) паланки;
2. В межах їх адміністративна, військова і судова влада належала:
а) воєводі;
г) сотнику;

б) старості;
д) курінним отаманам;

в) полковнику;

е) міським та волосним отаманом.
27. За формою правління держава Війська Запорізького була:
а) становою монархією, спадковий володар якої – гетьман, а дорадчий
орган влади – рада козацької старшини;
б) становою республікою, повновладним головою якої вважався
виборний гетьман, а найвищим органом влади – загальнокозацькі збори;
в) абсолютною монархією, вся влада в якій зосереджувалася в руках
гетьмана, що передавав її у спадок.
28. Столицею держави Війська Запорізького в часи Визвольної війни було
місто:
а) Київ;
29.

Продовжить

б) Чигирин;
перелік

основних

в) Переяслав.
органів

влади

та

управління

Української держави часів Визвольної війни:
Загальнокозацькі збори, гетьман, ...................................................................
30. У руках гетьмана Війська Запорізького зосереджувались функції:
а) адміністративне управління;
б) видання законів;
в) військове командування;
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г) судова влада;
д) розпорядження державною казною і майном.
31. В умовах Гетьманщини особливе місце відводилось козацькій раді, в
якій брала участь старшина:
а) палинкова;
б) сотенна;
в) полкова;
г) військове;
д) кошова.
32. Збройні сили Української держави часів Визвольної війни складались
з:
а) козацьких полків;
б) військових загонів шляхтичів;
в) артилерії та інших допоміжних частин;
г) загонів найманців;
д) стрільців;
е) кварцяного війська;
є) запорозьких куренів;
ж) гвардії.
33. Зазначте серед перелічених держави, з якими Україна в часи
Визвольної війни підтримувала активні дипломатичні стосунки:
а) Річ Посполита; б) Данія; в) Швеція; г) Московське царство;
д) Кримське ханство; е) Османська держава; є) Молдова;
ж) Семигороддя; з) Австрійська імперія; и) Бранденбурзьке князівство;
і) Республіка Венеція.
34. Виберіть правильну відповідь.
1. Державною емблемою України був герб Війська Запорізького:
а) Юрій Змієборець на коні;
б) золотий тризуб;
в) козак з шаблею при боці та рушницею на лівому плечі.
2. Прапор:
а) червоно-білий;
б) малиновий ще остаточно не утвердився;
в) існували лише прапори окремих військових підрозділів та міст.
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35.

Період української історії, що розпочався після
Б.Хмельницького, дістав назву "Руіна" через:
а) постійні втручання іноземних держав;
б) розподіл України на сфери впливу Речі Посполитої та Росії;
в) сутички козацьких князів із старшиною;
г) погіршення становища селянства;
д) втрату можливості розбудови незалежної держави;

смерті

е) авантюрну політику гетьманів.
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Поступова ліквідація української автономії
наприкінці ХVІІ-XVІІІ ст.
1. Вкажіть роки гетьманування І.Мазепи:
а) 1668-1672;
б) 1672-1687;

в) 1687-1709.

2. Під час обрання гетьманом Мазепа підписав статі:
а) Глуховські;
б) Конотопські;
в) Коломацькі;
г) Переяславські.
3. Який статус мала Козацька держава (Гетьманщина) після підписання
"Коломацьких статей" 1687 р.:
а) суверенна держава (як Московське царство);
б) автономна складова Російської держави;
в) особлива адміністративна одиниця Московії;
г) ліквідована самостійна економічна, соціальна, зовнішня політика
Гетьманщини;
д) Україна – частина Московської держави.
4. Визначте дії І.Мазепи, які підняли престиж гетьманської влади в
Україні:
а) обрання за зразком моделі держави західноєвропейського взірця;
б) формування із Козацької старшини аристократичної верхівки, так
званих "бунчукових товаришів";
в) упорядкування роздач маєтків старшин;
г) обмеження визиску селян;
д) стосунки із Запоріжжям були напруженими через їх прагнення вести
самостійну політику;
е) меценатство та опікування письменством, наукою, мистецтвом;
є) сприяння розвитку економіки, промислів, мануфактур;
ж) заходи політики промосковської орієнтації.
5. Причинами переходу І.Мазепи на бік Швеції були:
а) перетворення за наказом Петра І двох козацьких полків на регулярні
дрогунські;
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б) чутки про введення в Україні губернського або воєводського
правління;
в) поширення влади гетьмана на чистину правобережних українських
земель;
г) козацький рух під проводом с. Палія;
д) великі втрати козаків під час Північної війни;
е) збільшення в Україні московських військ;
є) можливість вирватися з-під опіки Москви.
6. Союз І.Мазепи зі шведським королем Карлом ХІІ підтримали:
а) духовенство, частина козацтва;
б) частина козацької старшини та козаків-запорожці;
в) прості козаки, запорожці, частина міщан і селян.
7. Як покарання за "Зраду" Мазепи та на пострах українцям, російські
війська під командуванням О.Меншикова захопили й повністю
зруйнували:
а) Київ;
б) Батурин;
в) Глухів.
8. Царські війська за наказом Петра І зруйнували Запорозьку Січ у:
а) жовтні 1708 р.;
б) травні 1709 р.;
в) вересні 1710 р.
9. "Маніфест до малоросійського народу", підписаний Петром І у 1708 р.
оголошував І.Мазепу:
а) головнокомандуючим російсько-українського війська в Гетьманщині;
б) кавалером ордена Андрія Первозванного;
в) зрадником, якій хотів віддати Україну полякам.
10. Причинами та наслідками поразки І.Мазепи були:
а) розчленованість українських земель між Росією і Польщею, що
спричиняло відмінності в політичній орієнтації;
б) цілеспрямоване руйнування Москвою української державності,
ослаблення ролі гетьмана у внутрідержавному житті;
в) обмеженість соціально-політичної бази та недовіра до Мазепи певної
частини козацтва та селянства;
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г) недостатність зусиль щодо консолідації української військовополітичної еліти;
д) неефективна протидія політиці московського царя;
е) український народ відчув, що таке бути "під царем".
11. Наступником І.Мазепи і продовжувачем його справи забезпечення
незалежності Козацької держави, гетьманом Війська Запорізького став:
а) І.Скоропадський;
б) П.Орлик;
в) П.Полуботок.
12. До основних положень "Пакетів і Конституції законів і вільностей
Війська Запорізького" П.Орлика належать:
а) Україна – незалежна держава в кордонах, визначених Зборівським
договором 1649 р.;
б) Україна – автономія в межах Речі Посполітої;
в) вищий орган держави – старшинська рада;
г) вищий орган – "бунчукове товариство";
д) необмеженість прав гетьмана;
е) державна релігія – православ’я;
ж) гарантом збереження прав і привілеїв Війська Запорізького виступав
шведський король;
з) гарантом збереження прав і привілеїв Війська Запорізького виступав
король Речі Посполитої.
13. Після смерті І.Скоропадського наказним гетьманом став:
а) Д.Апостол;
б) М.Хоненко;
в) П.Полуботок;

г) Я.Лизогуб.

14. За наказом царя П.Полуботок повинен був керувати:
а) лише двома полками;
б) спільно з малоросійською колегією;
в) тільки військом;
г) тільки один рік.
15. Царські представники прибрали до своїх рук:
а) збір податків;
б) гетьманську столицю;
в) керівництво військом;
г) судову справу.
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16. Дії царських представників викликали невдоволення старшини, у
відповідь цар:
а) утворив Малоросійську колегію;
б) повернув до столиці своїх представників;
в) застеріг своїх представників;
г) замінив представників.
17. Полуботок із депутацією вирушив до Санкт-Петербурга, де:
а) не були прийняті царем;
б) переконали царя в необхідності скасувати прийняте рішення;
в) були заарештовані і ув’язнені;
г) знайшли підтримку у царського сина Олексія.
18. До визначених дат доберіть відповідні події:
1. 1708-1722 рр.;
а) перша Малоросійська колегія на
2. 1722-1727 рр.;
Гетьманщині;
3. 1727-1734 рр.;
б) Міністерське правління на
4. 1750-1764 рр.
Гетьманщині;
в) гетьманство К.Розумовського;
г) гетьманство Д.Апостола.

19. Останнім гетьманом України був:
а) О.Розумовський;
б) Д.Апостол;
г) І.Мазепа;
д) І.Скоропадський.
20. Роки гетьмування К.Розумовського:
а) 1750-1764 рр.;
б) 17461750 рр.;
21.

в) К.Розумовський;

в) 1755-1760 рр.

Генеральний з’їзд козацької старшини, скликаний гетьманом
К.Розумовським в Глухові в 1763 р. обговорював:
а) проекти судової реформи в Малоросії та закріплення за родом

Розумовських гетьманської булави;
б) заходи на підтримку скинутого з престолу Петра ІІІ, із повернення
якого пов’язували відновлення "прав та вільностей" України в повному обсязі;
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в) проекти відновлення "прав і вільностей" України в повному обсязі і
створення в автономній козацькій державі станового парламенту (сейму) та
гетьманської династії Розумовських.
22. Із наведених суджень про досягнення К.Розумовського у відновленні
української автономії виберіть правильні:
а) перебування Гетьманщини у віданні Колегії іноземних справ;
б) підписання нових "договірних статей", які закріплювали українську
автономію;
в) юрисдикція гетьмана над Запорізькою Січчю та Києвом;
г) право зносин гетьмана з іншими державами;
д) повна самостійність гетьмана у внутрішній політиці, судочинстві,
фінансах, військовій справі.
23. Які із наведених фактів віддзеркалюють результати політики
К.Розумовського:
а) створення станових судів;
б) переведення України з відомства Сенату у відання Колегії іноземних
справ;
в) закріплення за козацькою знаттю земельних володінь;
г) наділення значними повноваженнями старшинської ради;
д) видання універсалів, що обмежували право переходів посполитих;
ж) проведення військової реформи;
з) створення шкіл для навчання та військової підготовки козацьких дітей;
и) об’єднання під булавою гетьмана Лівобережної і Правобережної
України.
24. Коли остаточно ліквідовано гетьманство в Україні:
а) 1764 р.;
б) 1775 р.;
в) 1778 р.
25. Заповніть прогалини в тексті.
У 1764 р. замість посади гетьмана було введено (1)................................. .
На чолі з (2) ................................. Ним було проведено такі заходи (3) ..................
.............................. Вся територія Лівобережної України відійшла до (4)
............... ................, яка була поділена на три (5).............................................. .
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1. а) міністерство українських справ;
б) Малоросійську колегію;
в) Київське намісництво;
г) українську автономію.
2. а) О Суворовим-Римницьким;
б) Г.Потвомкіним;
в) Г.Орловим;
г) П.Рум’янцевим-Задунайським.
3. а) ревізію земель;
б) заведено регулярну пошту;
в) обмежено право селян змінювати місце проживання;
г) введено загальноросійські адміністративні та судові установи.
4. а) Малоросійської губернії;
б) Української автономії;
в) Київської губернії;
г) Козаччини.
5. а) воєводства;
б) паланки;

в) полки;

г) намісництва.
26. Особливість Запорозької Січі як республіки полягала у:
а) існуванні на певній території;
б) відсутності кріпацтва і використання найманої праці;
в) існуванні неписаних законів – звичайного права;
г) виконанні Запорізькою Січу функції збройних сил України;
д) Запорізька Січ була колискою національного духу українського
народу.
27. Катерина ІІ видала указ про зруйнування Запорізької Січі в:
а) 1762 р.;
б) 1764 р.;
в) 1775 р.;
г) 1770 р.
28. Причиною ліквідації Запорізької Січі було:
а) зародження капіталістичних відносин в Запорожжі;
б) зносини запорожців із Туреччиною під час війни 1769-1774 рр.;
в) приєднання Криму до Росії;
г) низька боєздатність козацького війська;
д) бажання знищити джерело непокори.
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29. Заповніть прогалини в тексті.
Після зруйнування Запорізької Січі військом російського генерала П.Текелі
останій Кошовий Отаман (1) .......................................................... був (2)
.................................................................. . Землі Запорожжя були (3) ......................
............................ . Доля запорізьких козаків склалася так, що вони (4) ..................
................................................................... .
1. а) Й.Гладкий; б) І.Глоба; в) П.Колнишевський; г) К.Розумовський.
2. а) усунений від військової служби з призначенням пенсії;
б) засланий на Соловки, де й помер у віці 112 років;
в) вимушений емігрувати і проголосити себе гетьманом в еміграції;
г) змушений з козаками переселитися за Дунай і створити задунайську
Січ.
3. а) поділені між козаками;
б) роздані російським та іноземним поміщикам;
в) перетворені у державний земельний фонд;
г) подаровані кримському хану.
4. а) перетворилися у військових поселенців;
б) перейшли на службу до російської армії;
в) втекли до турецько-татарського володіння, де утворили Задунайську
Січ;
г) утворили добровільне козаче військо – Чорноморську кордонну
лінію та переселилися на Кубань.
30. Скільки було поділів Польщі у другій половині XVIII ст.?
а) один;
б) два;
в) три;
г) чотири.
31. Українські землі в ХІХ – на початку ХХ ст. входили до складу:
а) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;
б) Російської імперії, Австро-Прусії;
в) Австро-Угорщини, Російської імперії;
г) Туреччини.
32. У якому році було скасовано адміністративний поділ Лівобережної
України на полки і сотни та запроваджено губернії за аналогією з
Росією:
а) 1781 р.;
б) 1783 р.;
в) 1791 р.
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33. Скасовані козацькі полки Лівобережжя, замість них утворено
коробінетні полки під управою російських офіцерів було у:
а) 1783 р.;
б) 1791 р.;
в) 1795 р.
34. Коли вийшов царський указ про закріпачення селян?
а) 1783 р.;
б) 1775 р.;
в) 1797 р.
35.

Українська старшина урівнювалася в
дворянством у:
а) 1785 р.;
б) 1791 р.;
в) 1798 р.

правах

36.

Визначте рік проведення секуляризації
монастирських земель і маєтностей в Україні.
а) 1781 р.;
б) 1785 р.;
в) 1786 р.

(тобто

з

російським

конфіскації)

37. Визначте причини, які привели до ліквідації української державності:
а) відірваність українських суспільних верств від управління державою;
б) відсутність природних кордонів української території, її відкритості з
усіх боків;
в) незначний розвиток урбанізації, а звідси – слабкість міщанства,
інтелігенції;
г) психологічна двоїстість українців (хитання між лояльністю до
московського царя і українським патріотизмом).
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Формування й еволюція української національної ідеї
та її теоретичне осмислення
(наприкінці ХVІІІ – поч. XХст.)
1. Коли остаточно ліквідовано українську державність (реорганізовано
лівобережні козацькі полки у регулярні)?
а) 1775 р.;
б) 1779 р.; в) 1783 р.;
г) 1785 р.; д) 1789 р.
2. Українські землі в ХІХ – на початку ХХ ст. входили до складу:
а) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини;
б) Російської імперії, Австро-Угорщини;
в) Австро-Угорщини;
г) Туреччини.
3. Який політичний статус мали українські землі протягом ХІХ ст.?
а) були складовими частинами Туреччини;
б) були складовими частинами Австрійської та Російської імперії;
в) були незалежною єдиною державою.
4. Більшість козацької старшини Гетьманщини та Слобожанщини після
ліквідації автономії:
а) чинила пасивний опір;
б) отримала російське дворянство;
в) змушена була покинути батьківщину.
5. Назвіть ім’я імператора, який планував:
а) повернути Правобережну Україну польському королю;
б) зберегти за австрійським імператором Галичину;
в) віддати йому Волинь;
г) турецькому султану передати Крим і Північне Причорномор’я;
д) решту українських земель розділити на військо-колоніальні області на
чолі з генералами своєї армії.
1. Олександр І;
2. Наполеон І;
3. Франц-Йосиф І.
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6. Уряд Росії дійшов висновку, що загони земського ополчення повинні
називатися козацькими:
а) в процесі компанії з створення військових поселень;
б) під час російсько-французької війни 1812 р.;
в) після виступу декабристів.
7. Російський уряд пообіцяв перевести в козацький стан тих українців з
родинами, які:
а) брали участь у військових діях проти Наполеона І в складі козацького
ополчення;
б) брали участь у придушенні руху декабристів та селянських бунтів у
складі допоміжних загонів;
в) виявили готовність переїхати в Північне Причорномор’я.
8. Визначте, чи правильні такі твердження:
а) у 1812 р. вихідці з української козацької старшини підтримали
формування загонів козацького ополчення:
1) так,
2) ні;
б) корпус військ Наполеона І під час компанії 1812 р. прорвався до Києва
і на деякий час взяв місто в облогу:
1) так,
2) ні;
в) селяни-кріпаки України, що брали участь у військових діях проти
військ Наполеона І, були звільнені від кріпацтва і переведені в козацький стан:
1) так,
2) ні.
9. Визначте зміни, котрі відбулися в Україні після перемоги Росії над
Францією:
а) відновлено автономію України в складі Росії;
б) запроваджено гетьманство;
в) створено Азовське козацьке військо;
г) перетворено козацькі полки на регулярні;
д) скасовано кріпосне право.
10. "Автономістський рух" в історії України кінця XVIII – початка ХІХ ст.
пов’язан з:
а) опозиційною діяльністю нащадків української козацької старшини;
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б) української шляхти;
в) української інтелігенції.
11. Формами опозиційного "автономістського руху" в Україні було:
а) активна участь нащадків козацької старшини у державному житті;
б) неприязне ставлення до усіляких змін, що йшли з Росії;
в) оборона давнього ладу і культури;
г) політичне зростання інтересу до національної історії;
д) антипольське і антиросійське спрямування історичної літератури
("Історія Русів");
е) політичні погляди "автономістів" – відновлення автономних прав
України;
є) організація таємних товариств.
12. Чия це біографія?
Російський чиновник високого рангу, поет, автор "Оди на рабство" та
поеми "Ябеда", у 1791 р. – вів переговори в Берліні про можливість надання
допомоги українцям-автономістам у випадку їх відкритого виступу проти
російського уряду:
а) Г.Полетика;

б) В.Капніст;

в) В.Лукашевич.

13. "Ода на рабство" – це:
а) відгук на ліквідацію козацького устрою;
б) критика запровадження кріпацтва в українських землях;
в) виступ проти "уярмлення Вітчизни";
г) витравлювання антиукраїнської політики царату;
д) перша опозиційна проява зусиль "автономістів".
14. Масонські ложі, що існували в України у ХІХ – на початку ХХ ст. – це:
а) професійні організації "вільних каменярів";
б) громадські організації;
в) таємні релігійно-етичні організації;
г) релігійно-громадські організації.
15. Виберіть правильні відповіді:
1. Організатори таємних масонських лож в Україні намагалися залучити
малоросійське дворянство до:
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а) всеросійського опозиційного до самодержавного руху;
б) українського національно-визвольного руху;
в) польського національного руху.
2. На правобережній Україні організації масонів підтримували ідею:
а) утворення загальнослов’янської імперії;
б) відновлення незалежної Української держави;
в) відновлення Ремі Посполитої в кордонах 1772 р.
16. Як називалась масонська ложа в Полтаві?
а) "Руська Правда";
б) "Союз благоденства";
в) "Любов до істини";
г) "Просвіта".
17. За яких обставин українським масонам не вдалося виконати роль
консолідуючого осередку:
а) діяли досить пасивно, неузгоджено;
б) концентрували свої зусилля в рамках лож;
в) не мали чіткої ідейної основи;
г) недостатню увагу приділяли національним проблемам;
д) не вдалося виробити єдину концепцію майбутнього устрою України.
18. Декабристський рух в Україні представлений в управах:
а) Тульчинська;
б) Васильківська;
в) Кам’янецька;
г) Слов’янська в Новгороді-Волинському.
19. Перетворення Росії на Конституційну монархію і створення на
території України двох автономій: Української – з центром у Харкові і
Чорноморської – з центром у Києві, передбача(ла):
а) "Катехізис автономіста" В.Лукашевича;
б) "Руська правда" П.Пестеля;
в) "Конституція" М.Муравйова.
20. Автором низки поетичних творів на тему української минувшини був
один із керівників Північного товариства:
а) К.Рилєєв;
б) М.Муравйов;

в) П.Тестель.

21. Програмний документ "Південного товариства" – "Руська правда"
П.Пестеля передбачав:
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а) створення двох українських "держав" у складі конституційної Росії;
б) збереження цілковитої політичної єдності українських і російських
земель у майбутній російській республіці;
в) створення незалежної Української держави в складі слов’янської
федерації.
22.

Ліквідація
самодержавства
та
кріпацтва
і
створення
загальнослов’янської федеративної республіки – програмні вимоги:
а) "Малоросійського товариства";
б) "Південного товариства";
в) "Товариства об’єднаних слов’ян".

23. Назвіть ознаки, які є основою національної свідомості народу:
а) стала етнічна територія;
б) культура;
в) мова;
г) спільне історичне минуле;
д) різнобічне духовне життя та ін.
24. Нову добу в розвитку української літератури започаткувало видання (у
1798 р.) поеми І.Котляревського................................................................... .
Допишіть назву.
25. Перша наукова граматика української мови була складена:
а) І.Срезнєвським;
б) М.Цертелєвим;
в) О.Павловським.
26. Українську фольклористику започаткувала збірка українських пісень
під назвою:
а) "Опыт собрания старинных малороссийских
М.Цертелєв);
б) "Малороссийские песни" (укладач М.Максимович);
в) "Запорожская старина" (укладач І.Срезнєвський).
27. Встановіть відповідність року заснування:
а) Харківський університет;
б) Київський університет св. Володимира;
в) Новоросійський університет;

песен"

(укладач

1. 1661 р.
2. 1805 р.
3. 1834 р.
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г) Львівський університет;
д) Чернівецький університет;

4. 1865 р.
5. 1875 р.

28. Які з наведених положень можна вважати причинами піднесення та
політизації національного руху в Україні:
а) заборона діяльності уніатської та католицької церкви;
б) липнева революція 1830 р. у Франції;
в) репресії щодо учасників декабристського руху та польського
повстання;
г) діяльність масонських лож;
д) введення у діловодство російської мови;
ж) відкриття університету в Києві.
29. Чия це біографія?
Син поміщика-росіянина та селянки-українки. Закінчив Харківський
університет. Був одним із засновників Кирило-Мефодіївського братства.
Написав ряд фундаментальних праць з історії України XVI-XVIII ст. та
літературних творів, як правило, історичного змісту. Вважається
засновником народницького напрямку в українській історіографії.
а) Т.Шевченко;

б) П.Куліш;

в) М.Костомаров.

30. Чия це біографія?
Син вільного селянина. Вчився в Київському університеті. Працював
учителем. Був членом Кирило-Мефодіївського братства. Написав низку
поетичних та прозових творів, зокрема перший у новій українській літературі
історичний роман. Створив оригінальну українську абетку. Перекладав Біблію,
європейських класиків.
а) Т.Шевченко;
б) П.Куліш;
в) М.Костомаров.
31. Таємне Кирило-Мефодіївське братство існувало у:
а) 1843-1845 рр.;
б) 1845-1847 рр.;
в) 1847-1848 рр.
32. Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства – це:
а) "Книга буття українського народу" (Закон Божий);
б) "Катехізис автономіста";
в) "Кобзар".
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33. Визначте основні завдання, які ставили перед собою члени КирилоМефодіївського братства:
а) ліквідація кріпацтва і скасування станів;
б) поширення освіти серед народних мас;
в) об’єднання всіх слов'янських народів в рівноправну федерацію;
г) провідна роль в організації всіх слов’ян на визвольну боротьбу
українського народу.
34. Члени Кирило-Мефодіївського братства розраховували реалізувати
свою програмну мету шляхом:
а) організації народних мас на революційну збройну боротьбу;
б) тривалої і наполегливої просвітницької діяльності й утвердження
християнської етики;
в) провокування війни з Росією західноєвропейських держав.
35. Т.Шевченка було заслано рядовим солдатом до Оренбурга "без права
писати і малювати" за:
а) сатиричну поему "Сон";
б) участь у діяльності Кирило-Мефодіївського братства;
в) присвячену П.Шафарикові поему "Єретик";
г) поему "Гайдамаки".
36. Виберіть серед "перелічених прізвища діячів "Руської трійці":
а) Д.Зуббрицький;
б) М.Левицький;
в) Й.Лозинський;
г) М.Шашкевич;
д) І.Могильницький;
е) Я.Головацький;
ж) І.Вашлевич;

є) А.Добрянський;
з) О.Духнович.

37. "Руською трійцею" називали:
а) таємний гурток революційно налаштованих студентів Львівського
університету;
б) український альманах, який вийшов у Будапешті в 1837 р.;
в) трьох товаришів – учнів греко-католицької семінарії у Львові.
38. На відміну від попереднього покоління будителів національної
самосвідомості українців "Руська трійця":
а) було тісно пов’язано з церковними традиціями;
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б) стояла на радикальних позиціях;
в) прагнула внести революційні зміни в тогочасну літературу.
39. "Весна народів" в Україні – це:
а) революційні події у Галичині у 1848-1849 рр., що сприяли
відокремленню русинського (українського) національного і визвольного руху
від польського;
б) події в Австро-Угорщині, що призвели до відновлення української та
польської державності;
в) проголошення самостійної Карпатської України;
г) проголошення Української народної республіки (УНР).
40. Головна руська рада в Галичині діяла у:
а) 1846-1848 рр.;
б) 1848-1849 рр.;

в) 1848-1851 р.

41. Головою Головної руської ради відразу після її створення був обраний:
а) Я.Головецький;
б) Г.Яхимович; в) І.Вагилевич.
42. Створення Головної Руської ради в 1848 р. в Галичині сприяло:
а) утворенню української автономії в складі Австрійської імперії;
б) пожвавленню українського національного руху та його переходу в
організаційну фазу в Галичині;
в) поділу Галичини на дві адміністративні частини: Західну Галичину –
польську та Східну Галичину – українську.
43. "Громадами" в другій половині ХІХ ст. називали:
а) господарські організації;
б) культурно-освітні організації;
в) політичні організації.
44. Перша українська громада була утворена в:
1. а) 1857 р.;
б) 1859 р.;
2. а) Санкт-Петербурзі;
в) Києві;

в) 1861 р.
в) Полтаві.

45. Виберіть прізвища лідерів громадського руху:
а) Є.Гребінка;
б) П.Куліш;
в) В.Антонович;
г) М.Костомаров;
д) В.Шашкевич;
е) Я.Головацький;
є) П.Чубинський;
ж) Б.Грінченко;
з) Л.Глібов;
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и) Ю.Федькович;
к) М.Лисенко;

і) М.Драгоманов;
л) М.Старицький.

й) І.Франко;

46. Напрямами діяльності українських громад у 60-ті роки ХІХ ст. було:
а) вивчення української історії та народної культури;
б) піднесення агрокультури українського села;
в) організація освіти дітей та дорослих рідною мовою;
г) видання літератури мовою народу;
д) поширення прокламацій та листівок із антиурядовими заявами;
ж) підготовка національно-визвольного повстання в Україні;
е) терористичні акти проти російських чиновників-українолюбів.
47. Вихідців із ополячених поміщицьких родин, які порвали зі шляхтою,
перейшли з католицизму в православ’я й ідентифікували себе з
українським простолюдом, називали:
а) народниками;
б) хлопоманами;

в) радикалами.

48. Визначте сутність названих документів:
1. Валуєвський циркуляр.
а) заборона друкувати оригінальні та
2. Ємський указ.
перекладні твори українською мовою;
б) заборона ставити українські вистави
і концерти;
в) закриття недільних шкіл;
г) заборона ввозити в межі Російської
імперії українські книжки.

49. Заповніть прогалини у тексті.
(1) ..................................... Дрегоманов – видатний (2) .................................. .
Був одним з найактивніших членів (3) .............................................. . Емігрував за
кордон, де заснував часопис (4) .............................................. . Відстоював
необхідність (5) .............................................. .
1. а) Микола; б) Петро; в) Микита; г) Михайло.
2. а) публіцист; б) етнограф; в) літературний критик; г) економіст.
3. а) "Київської громади"; б) "Хлопоманів"; в) "Київської комуни";
г) "Чигиринської змови".
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4. а) "Київська старина"; б) "Київський телеграф"; в) "Основа";
г) "Громада".
5. а) створення федеративної держави;
б) утворення національно-культурної автономії України;
в) незалежності України;
г) встановлення в Україні гетьманського правління.
50. Розмістіть події в хронологічній послідовності:
а) створення південно-західного відділення Російського географічного
товариства;
б) заснування Київської громади;
в) створення громади в Санкт-Петербурзі;
г) підписання Емського указу Олександром ІІ;
д) публікація "Переднього слова до "Громади"",
М.Драгоматович, М.Павликом та С.Подолинським;
ж) поява Валуєвського циркуляра.

підписаного

51. Виберіть твердження, які розкривають напрями діяльності товариства
"Просвіта" з 90-х років ХІХ ст.:
а) піднесення рівня освіти селян;
б) пропаганда серед західноукраїнського селянства соціалістичних ідей;
в) створення сільських читалень, бібліотек та "народних домів";
г) організація хорових колективів, театральних гуртків, гімнастичних
товариств;
д) організація в селах Галичини й Буковини осередків українських
політичних партій;
е) поширення серед селянства книжок, написаних "язичієм";
ж) пропаганда ідей економічної самодопомоги (кооперації);
з) створення громадських крамниць, позичкових товариств, кооперативів;
и) пропаганда атеїзму;
к) поширення українських книжок та преси.
52. Поясніть поняття:
а) суспільно-політичний рух – це ................................;
б) політична партія – це .............................................. .
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53. Доповніть текст.
Першою українською партією європейського зразця, яка мала програму,
фіксоване членство та виборні керівні органи, була .............................................. .
54. Однією з центральних ідей книги Юліана Бачинського "Україна
irredenta" ("Поневолена Україна") була:
а) ідея федералізму України та Росії;
б) ідея федералізму України та Австро-Угорщини;
в) ідея політичної самостійності України.
55. Виберіть правильні відповіді із наведених варіантів:
"Братство тарасівців" було створено:
1. а) І.Липою;

б) М.Байздренком;

в) В.Боровиком.

2. а) у Полтаві біля пам’ятника І Котляревьскому;
б) в Каневі на могилі Т.Шевченка;
в) у Львові в народному домі.
3. а) 1872 р.;

б) 1884 р.;

в) 1891 р.

56. Революційна українська партія була заснована в:
а) січні 1900 р.;
б) березні 1902 р.;
в) лютому 1905 р.
57. Основними ідеями брошур М.Міхновського "Самостійна Україна" та
"Десять заповідей" були:
а) автономія України у складі демократичної Росії;
б) поєднання вільної України з вільною Польщею;
в) єдина, неподільна, самостійна, вільна, демократична Україна;
г) встановлення парламентської республіки;
д) встановлення президентської республіки;
ж) передача землі у власність селян;
е) надання соціальних гарантій населенню;
є) збереження великого землеволодіння.
58. Українські партій, що на початку ХХ ст. діяли на Наддніпрянщині
(крім УНП), підтримували:
а) вимогу національно-територіальної автономії України в федеративній
демократичній Росії;
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б) ідею автономії об’єднаної України в складі Австро-Угорщини;
в) ідею політичної самостійності України.
59. Визначте, що не було досягнуто українським національним рухом у
революції 1905-1910 рр.:
а) скасування російським урядом заборонних указів щодо
функціонування української мови;
б) обговорення питання про надання Україні автономії;
в) відновлення автономії університетів;
г) українізація шкільної освіти;
д) заснування кафедр українознавства у вузах;
ж) створення української громади у І та ІІ Державній Думі;
е) ведення судочинства українською мовою;
з) поява масових українських періодичних видань;
и) закріплення за українцями керівних посад у місцевому самоврядуванні.
60. Політиці російського уряду у 1907-1910 рр. в Україні були притаманні:
а) підтримка російських націоналістичних організацій;
б) заборона створення українських національних товариств;
в) відхилення законопроекту про навчання українською мовою в
початкових класах;
г) поширення масових українських періодичних видань;
д) заснування кафедр українознавства у вузах;
ж) заборона використання української мови у навчальних закладах та
адміністративних установах;
е) невтручання у польсько-українську конфронтацію.
61. Доберіть правильні положення.
Товариство українських поступовців (ТУП):
а) було партією лівого спрямування;
б) було міжпартійним об’єднанням;
в) найближчим завданням вважало здобути територіальної автономії;
г) найближчим завданням вважало українізацію освіти та церкви;
д) використовувало тільки конституційні методи відстоювання своїх
позицій;
ж) уважало доцільним використання у боротьбі будь-яких методів.
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МОДУЛЬ 3
РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ
У ХХ СТОЛІТТІ

3.1. Українська національно-демократична революція
(1917 – 1920 рр.)
1. Напередодні першої світової війни Україна не мала власної державності
й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII – на
початку ХІХ ст. були включені до складу:
а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;
б) Росії та Австро-Угорщини;
в) Росії, Австро-Угорщини та Румунії.
2. У складі Російської імперії напередодні першої світової війни перебувала
більшість земель, населених українцями, а саме:
а) територія
Київської,
Волинської,
Подільської,
Полтавської,
Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Таврійської і Херсонської
губерній;
б) Східна Галичина і Буковина, а також Закарпаття.
3. До складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території:
а) Східна та Західна Галичина і Буковина, а також Закарпаття;
б) Східна та Західна Галичина і Північна Буковина.
4. Національна революція – це:
а) швидкий перехід від етносу до нації;
б) соціальна революція, що охоплює всю націю і веде до трансформації
всіх сфер її буття;
в) відносно швидка трансформація етносу в націю, що супроводжується
піднесенням національної самосвідомості та творенням власної держави.
5. Головним завданням національно-демократичної революції в Україні у
1917 р. було:
а) розв’язання питання державного самовизначення України;
б) розв’язання аграрного питання;
в) закінчення першої світової війни;
г) розв’язання завдань, перелічених у пунктах а), б), в).
6. Українська Центральна Рада була створена на початку:
а) лютого 1917 р.; б) березня 1917 р.; в) квітня 1917 р.; г) травня 1917 р.
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7. Які з українських політичних партій виступили ініціаторами створення
загальноукраїнського громадсько-політичного центру Центральна
Рада:
а) УНП; б) ТУП; в) УПСР; г) УСДРП.
8. Головою Української Центральної Ради було обрано:
а) В. Винниченка;
б) С. Єфремова;
в) М. Грушевського;
г) М. Міхновського.
9. Який статус, на Ваш погляд, найбільше відповідав складові та характеру
діяльності Центральної Ради у лютому – липні 1917 р.:
а) громадська організація;
б) український парламент;
в) тимчасовий загальнонаціональний представницький орган.
10. Центральна Рада ставила за мету досягнення:
а) національно-територіальної автономії України;
б) культурної автономії України;
в) об’єднання Наддніпрянської України із Західною;
г) повної незалежності України.
11. Яка організація чи установа виступила ініціатором створення
української національної армії у 1917 р.:
а) Центральна Рада;
б) Тимчасовий уряд;
г) Товариство українських поступовців.
12. Який документ проголосив автономію України у складі Російської
держави:
а) IV Універсал Центральної Ради;
б) спеціальний указ Тимчасового уряду;
в) І Універсал Центральної Ради;
г) декрет більшовиків.
13. Уряд Центральної Ради був створений:
а) 15 червня 1917 р.; б) 25 червня 1917 р.; в) 15 липня 1917 р.
14. Першим прем’єр-міністром Генерального секретаріату був:
а) М. Грушевський;
б) Д. Дорошенко;
в) С. Петлюра;
г) В. Винниченко.
15. Згідно з яким документом Генеральний секретаріат оголошувався
органом Тимчасового уряду, правомочність його поширювалася лише
на 5 із 9 українських губерній, а компетенція значно звужувалася:
а) Устав Генерального секретаріату;
б) Інструкція Тимчасового уряду Генеральному секретаріату;
в) ІІ Універсал.
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16. Центральна Рада стосовно жовтневих подій 1917 р. у Петрограді за
участю більшовиків зайняла таку позицію:
а) цілковито підтримала;
б) рішуче засудила більшовиків;
в) оцінила позитивно, а згодом змінила на негативну оцінку.
17. Із запропонованих текстів виберіть той, що за своїм змістом відповідає
ІІІ Універсалу Центральної Ради:
а) виходячи із угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявляє, що
вона не має наміру встановлювати автономію України до скликання
загальноросійських Установчих зборів;
б) Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку (УНР) у
складі Росії;
в) Центральна Рада проголошує Україну самостійною незалежною
державою.
18. Президентом Української Народної Республіки був:
а) М. Грушевський;
б) П. Скоропадський;
в) В. Винниченко;
г) С. Петлюра.
19. Уряд УНР називався:
а) Раднаркомом;
б) Генеральним секретаріатом;
в) Народним секретаріатом.
20. Центральну Раду офіційно визнали:
а) Англія; б) Німеччина; в) Франція; г) Радянська Росія.
21. Визначте положення, які відповідають політиці Центральної Ради,
передбаченної ІІІ Універсалом:
А. Аграрна політика:
а) збереження великого землеволодіння;
б) скасування приватної власності на землю;
в) передання землі селянам без викупу;
г) передання землі лише бідному селянству;
д) призначення невеликого викупу за землю.
Б. Робітниче питання:
а) встановлення державного контролю над випуском продукції;
б) націоналізація виробництва;
в) восьмигодинний робочий день;
г) п’ятиденний робочий тиждень.
В. Права і свободи:
а) скасування смертної кари;
б) амністія політичним в’язням;
в) проголошення свободи друку, слова, зборів, спілок;
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г) охорона свободи національного розвитку всіх народів;
д) федеративний устрій України.
Г. Ставлення до війни:
а) продовження воєнних дій до визволення всіх українських земель;
б) негайний початок переговорів про мир;
в) відкликання військ з фронту;
г) ставлення не відображено.
Д. Державний апарат:
а) скасування всіх установ і законів Тимчасового уряду;
б) збереження всіх установ і законів Тимчасового уряду;
в) проголошення виборів до місцевих органів влади;
г) визнання ради робітничих депутатів як органу влади на місцях.
22. Визначіть передумови проголошення IV Універсалу:
а) похід більшовицьких частин на Київ;
б) перемога над більшовицькими військами;
в) підписання мирного договору з Німеччиною.
23. IV Універсал проголошував:
а) мир між УНР і РСФР;
б) об’єднання УНР і УНР радянської;
в) незалежність УНР.
24. На переговорах у Брест-Литовську, що відбулися наприкінці 1917 р. –
початку 1918 р. між низкою країн – учасниць Першої світової війни,
інтереси УНР репрезентувала:
а) делегація українського радянського уряду;
б) делегація Центральної Ради;
в) делегація Центральної Ради та делегація українського радянського
уряду;
г) Україна не брала участі у цих переговорах.
25. 27 січня 1918 р. у Бресті був укладений договір між УНР та:
а) Німеччиною й Австро-Угорщиною;
б) країнами Антанти;
в) Радянською Росією.
26. Брест-Литовський мирний договір 1918 р. визнавав:
а) кордони, що існували між Австро-Угорщиною та Російською імперією
до війни, незмінними;
б) кордон між УНР і Австро-Угорщиною незмінним, а Холмщину і
Підляшшя українською територією;
в) кордон УНР і Австро-Угорщини незмінним, а Холмщину і Підляшшя
польською територією;
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27. IV Універсал був прийнятий Центральною Радою для того, щоб:
а) створити умови для самостійних переговорів з Німеччиною і її
союзниками та для укладення миру;
б) приєднатись до Німеччини та її союзників і продовжувати війну на їх
боці;
в) разом з іншими державами розпочати війну проти більшовицької Росії;
г) не допустити перемоги більшовиків в Україні;
д) отримати зовнішню військово-політичну підтримку для відсічі
агресору – Радянській Росії.
28.

Який з Універсалів Центральної Ради проголосив
незалежність Української Народної Республіки:
а) другий;
б) третій;
в) четвертий.

державну

29. Українська Радянська республіка була проголошена на:
а) Всеукраїнській селянській конференції, яка відбулася в Харкові
(грудень 1917 р.);
б) Всеукраїнському з’їзді Рад, у Харкові 12 грудня 1917 р.;
в) Всеукраїнському з’їзді Рад, у Києві 4 грудня 1917 р.
30. Центральний орган Радянської влади та Радянський уряд в Україні
називалися:
а) Центральна Рада і Генеральний секретаріат;
б) Центральний виконавчий комітет і Народний секретаріат;
в) Верховна Рада та Кабінет Міністрів.
31. Бій під Крутами відбувся:
а) 16 січня 1918 р.; б) 17 березня 1918 р.; в) 16 квітня 1918 р.
32. На початку 1918 р. на території України з ініціативи більшовиків
виникли такі державні утворення:
а) Донецько-Криворізька радянська республіка;
б) Таврійська радянська республіка;
в) Катеринославська радянська республіка;
г) Одеська радянська республіка;
д) Вінницька радянська республіка.
33. З-поміж тверджень, які розкривають причини падіння авторитету
Центральної Ради в Україні навесні 1918 р., виберіть помилкові:
а) домінування соціалістичних настроїв серед членів Центральної Ради;
б) втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціальноекономічної політики;
в) відсутність регулярних збройних сил, здатних обороняти УНР;
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г) неспроможність забезпечити виконання взятих за Брестським
договором зобов’язань перед Німеччиною та її союзниками;
д) послідовна
політика
на
збереження
національно-державної
незалежності УНР.
34. Вкажіть період існування Гетьманату:
а) березень 1917 р. – січень 1918 р.;
б) січень 1918 р. – квітень 1918 р.;
в) квітень 1918 р. – листопад 1918 р.
35. Назвіть прізвища голови Ради Міністрів
П. Скоропадського:
а) Ф. Лизогуб; б) Д. Дорошенко; в) В. Голубович.

у

часи

гетьмана

36. Аграрній політиці гетьмана П. Скоропадського було притаманне:
а) наділення селян землею без права викупу;
б) створення селянських комітетів;
в) повернення земель великим землевласникам;
г) планування у майбутньому надати хліборобам землю за викуп;
д) скасування поміщицького землеволодіння.
37. У галузі промисловості й фінансів урядом гетьмана П. Скоропадського
було:
а) уведено грошову одиницю – гривню;
б) передано націоналізовані підприємства колишнім власникам;
г) обмежено профспілкову діяльність.
38. У галузі культури гетьман П. Скоропадський вдався до заходів:
а) спроба українізувати державний апарат;
б) відкриття кафедр літератури та історії в навчальних закладах;
в) відкриття Академії наук;
г) організація Національної бібліотеки, архіву, історичного музею;
д) відкриття першої кіностудії.
39. У зовнішній політиці П. Скоропадський:
а) спирався на Німеччину та Австро-Угорщину;
б) прагнув союзу з країнами Антанти;
в) домігся визнання Української держави;
г) схилявся до повної зовнішньої політичної ізоляції країни.
40. Яка з політичних партій, що виникла в добу Гетьманату, проголосила
політичні гасла "відновлення радянської влади в Україні" та
"утворення незалежної від Росії Радянської України":
а) КП(б)У; б) УПСР – боротьбисти; в) УКП.
41. Повстання проти П. Скоропадського було організоване:
а) анархо-комуністами на чолі з Н. Махном;
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б) КП(б)У;
в) Українським національним союзом (УНС);
г) УПСР – боротьбистами.
42. Анархо-комуністи на чолі з Н. Махном розгорнули повстанський рух,
виступаючи за встановлення:
а) радянської влади в Україні;
б) влади рад, підпорядкованих місцевому населенню.
43. Нестор Махно був прихильником:
а) більшовизму;
б) парламентської демократії;
в) анархізму;
г) націонал-лібералізму.
44. Радянська Росія виправдовувала наступ радянських військ на Україну:
а) революційними подіями у Німеччині;
б) повстанським рухом в Україні проти Гетьманату;
в) зверненням українських опозиційних партій до уряду РСФР.
45. Українські політичні партії, які визначали діяльність Директорії УНР:
а) партії соціал-демократичного спрямування;
б) партії націонал-демократичного спрямування;
в) партії комуністичного спрямування.
46. Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в Україні
під гаслами:
а) зміцнення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні;
б) відновлення Української Народної Республіки;
в) встановлення диктатури пролетаріату в Україні.
47. Рада Народних Комісарів РСФСР:
а) визнала Директорію представником інтересів українського народу;
б) стала на шлях війни з нею.
48. Які з цих українських політиків були членами Директорії:
а) М. Грушевський;
б) В. Винниченко;
в) П. Скоропадський;
г) С. Петлюра;
д) С. Єфремов.
49. Визначіть положення, притаманні політиці Директорії:
а) позбавлення "поміщиків і капіталістів" політичних прав;
б) ліквідація поміщицького землеволодіння;
в) наділення селян землею;
г) проголошення "злуки" із ЗУНР;
д) орієнтація на союз з Антантою;
ж) звільнення чиновників, призначених попередньою владою.
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50. ЗУНР було проголошено в:
а) листопаді 1918 р.; б) січні 1919 р.; в) листопаді 1919 р.
51. "Злука" – об’єднання УНР і ЗУНР здійснена:
а) 22 листопада 1918 р.; б) 22 січня 1919 р.; в) 22 листопада 1919 р.
52. Коли існувала Західноукраїнська народна республіка?
а) 1917-1918 рр.;
б) 1917-1919 рр.;
в) 1918-1919 рр.;
г) 1918-1920 рр.
53. Визначте факти і події, які можна вважати причинами поразки
Директорії:
а) залучення до боротьби з гетьманом отаманських загонів;
б) орієнтація на союз з Антантою;
в) симпатії значної частини членів Директорії до більшовиків;
г) військове втручання Радянської Росії у внутрішні справи УНР;
д) вплив більшовицької агітації і пропаганди серед населення;
е) внутрішня політика Директорії;
ж) формування Директорії з представників різних політичних сил;
и) особисті суперечки між членами Директорії;
к) злука УНР і ЗУНР;
л) проголошення автокефалії Української православної церкви;
м) революція у Німеччині.
54. Тимчасовий робітничо-селянський Уряд України (січень 1919 р.) було
перейменовано у:
а) Раду Народних Комісарів (РНК);
б) Генеральний секретаріат;
в) Народну Раду;
г) Раду робітничих і солдатських депутатів.
55. За пропозицією В. Леніна головою реорганізованого уряду став:
а) Х. Раковський;
б) В. Винниченко;
в) М. Грушевський;
г) М. Коцюбинський.
56. У березні 1919 р. на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад було прийнято:
а) універсал;
б) конституцію;
в) декларацію;
г) ультиматум.
57. За Конституцією 1919 р. УСРР вважалася:
а) незалежною суверенною державою;
б) федеративною частиною РСФРР;
в) невід’ємною складовою частиною РСФРР на правах губернії.
58. Вищим законодавчим органом УСРР вважався:
а) Раднарком;
б) народний секретаріат;
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в) ВУЦВК;
г) з’їзд Рад.
59. Фактично вся влада в УСРР належала:
а) КП(б)У; б) РКП(б); в) УКП(б); г) УСДРП.
60. Назвіть положення, які характеризують політику більшовиків стосовно
України в 1919 р.:
а) націоналізація великої промисловості;
б) націоналізація дрібного виробництва;
в) терор проти "класових ворогів";
г) створення радгоспів і комун;
д) суцільна колективізація сільського господарства;
е) проголошення виборів до Установчих зборів;
ж) конфіскація поміщицького землеволодіння;
и) політика наділення селян землею.
61. Визначте військові сили, що діяли на теренах України в 1917–1919 рр.,
які прагнули відстояти національну державну незалежність України:
а) військові підрозділи УНР;
б) війська Радянської Росії;
в) німецько-австрійські окупаційні війська;
г) білогвардійці;
д) партизанські формування Н. Махна;
е) війська Антанти;
ж) війська Директорії;
и) війська П. Скоропадського.
62. Яка із перелічених військово-політичних сил відіграла найважливішу
роль у розгромі денікінців (листопад 1919 – березень 1920 рр.)?
а) повстанська армія Н. Махна;
б) армія УНР;
в) Червона армія;
г) партизанські загони українського селянства.
63. Союзником Червоної армії в розгромі П. Врангеля та визволенні Криму
від білогвардійців виступила:
а) Польща;
б) армія УНР;
в) повстанська армія Н. Махна;
г) армія А. Денікіна.
64. Ставлення більшовиків до незалежності УСРР після їх повернення до
влади в 1920 р.:
а) реально визнали незалежність УСРР;
б) формально визнали незалежність УСРР;
в) не визнавали незалежність УСРР.
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65. Причини невдачі української революції 1917–1920 рр. полягають у:
а) непідготовленість народу;
б) непідготовленість еліти;
в) складні міжнародні обставини;
г) перевага більшовиків.
Що з цього приводу думаєте Ви?

3.2. Україна в міжвоєнний період (1921–1939 рр.)
1. Якою була офіційна назва української держави на початку 20-х років?
а) Українська Народна Республіка;
б) Українська Соціалістична Радянська Республіка;
в) Українська Радянська Соціалістична Республіка;
г) Українська держава.
2. Згідно з договором між УСРР і РСФСР від 28 грудня 1920 р. Україна
формально була:
а) незалежною суверенною державою;
б) частиною унітарної держави;
в) автономією в складі РСФСР.
3. Договір між РСФСР і УСРР 1920 р. передбачав:
а) об’єднання наркоматів військових і морських справ;
б) об’єднання наркоматів зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів
сполучення, пошти й телеграфу;
в) об’єднання вищих рад народного господарства;
г) єдине планування;
д) об’єднання рад наркомів.
4. Коли було створено СРСР?
а) 28 грудня 1920 р.; б) 30 грудня 1922 р.; в) 31 січня 1924 р.
5. На яких засадах у 1922 р. проголошувалося утворення СРСР?
а) військово-політичного союзу незалежних держав;
б) федералізму;
в) автономізації;
г) конфедерації;
д) союзу незалежних держав.
6. Які з названих нижче державних утворень увійшли до складу СРСР?
а) РСФСР;
б) УСРР;
в) БСРР;
г) Грузія;
д) Вірменія;
е) Азербайджан;
ж) Закавказька Федерація.
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7. Які функції входили виключно до повноважень уряду України?
а) сільське господарство;
б) зовнішня політика;
в) внутрішні справи;
г) зовнішня торгівля;
д) правосуддя;
е) освіта;
ж) транспорт;
и) армія і флот;
к) охорона здоров’я;
л) соціальне забезпечення;
м) фінанси.
8. За Конституцією УРСР 1937 р. найвищими органами державної влади
були:
а) Всеукраїнський з’їзд Рад;
б) Верховна Рада;
в) Рада Народних Комісарів.
9. До складу яких держав входили українські землі станом на 1 січня
1924 р.?
а) СРСР;
б) Угорщини;
в) Австрії;
г) Румунії;
д) Польщі;
е) Чехословаччини;
ж) Німеччини.
10. До складу яких держав входили українські землі станом на 1 вересня
1939 р.?
а) СРСР;
б) Угорщини;
в) Австрії;
г) Румунії;
д) Польщі;
е) Чехословаччини;
ж) Німеччини.
11.

Які чинники сприяли відродженню на межі 20 – 30-х років
адміністративно-командних методів управління?
а) економічна необхідність;
б) міжнародне становище;
в) пам’ять про "воєнно-комуністичне" минуле;
г) бюрократизм політичної системи;
д) прагнення подолати відсталість, готовність до тимчасових труднощів;
е) відсутність демократичних традицій.

12. Складовими адміністративно-командної системи в СРСР були:
а) державна власність на засоби виробництва;
б) зрощування партійного та державного апарату;
в) відсторонення широких верств населення від участі в політичному
житті;
г) встановлення тотального контролю над громадським життям;
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д) підвищення інтелектуального рівня партійного і державного
керівництва;
е) встановлення робітничого контролю за виробництвом;
ж) широка гласність та інформованість населення;
и) наявність багатопартійної системи;
к) залучення широких верств населення до управління державою.
13. Визначте, хто критикував такі аспекти політики більшовиків, як:
а) призначення на вищі й державні посади в республіці неукраїнців;
б) ставлення до України як до економічної колонії Росії;
в) нав’язування українцям російської культури;
а) Г. Гринько;
б) О. Шумський;
г) М. Волобуєв;
д) Ю. Лебідь;
ж) В. Сосюра;
и) М. Зеров.
Встановіть відповідність.

в) М. Скрипник;
е) М. Хвильовий;

14. Голодомор 1932 – 1937 рр. був наслідком:
а) погодних умов тих років;
б) цілеспрямованої політики радянського керівництва;
в) репресій щодо селянства.
15. Тоталітарна система масовими репресіями у 30-ті р. вирішувала
питання:
а) придушення центристських або опозиційних сил;
б) залякування населення;
в) набір дармової робочої сили для великих будов через систему ГУЛАГ;
г) створення атмосфери взаємної недовіри та пошуку ворогів народу;
д) захисту побудови соціалізму.
16. "Шахтинська справа" відбулася у:
а) 1927 р.;
б) 1928 р.
в) 1929 р.
17. Чому репресії найбільше торкнулися інтелігенції?
а) інтелігенція не вважалася класом;
б) інтелігенція могла бути носієм опозиційної ідеології;
в) серед інтелігенції була поширена національна ідея;
г) ініціювала збройне повстання.
18. Коли відбувся судовий процес над членами "Спілки визволення
України"?
а) серпень – вересень 1929 р.;
б) березень – квітень 1930 р.;
в) січень – лютий 1931 р.;
г) вересень – жовтень 1931 р.;
д) січень – лютий 1932 р.
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19. Хто з вказаних діячів проходив у сфабрикованому ДПУ процесі над
"Спілкою визволення України"?
а) С. Єфремов;
б) В. Чехівський;
в) А. Ніковський;
г) І. Гермайзе;
д) С. Косіор;
ж) П. Постишев.
20. На вашу думку "Спілка визволення України" – це:
а) організація, яка була створена у 20-х рр. ХХ ст. для проведення
українізації;
б) підпільний терористичний центр українських націоналістів;
в) організація, придумана органами ДПУ з метою фізичного знищення
української інтелігенції.
21. Визначте, які зміни в соціальному складі населення відбулися у 30-ті
роки:
а) зросла кількість селян;
б) зросла кількість робітників;
в) зменшилася загальна кількість службовців і фахівців освіти й
культури;
г) збільшилась кількість діячів партійного і державного апарату;
д) ліквідовано клас куркулів;
е) суттєво збільшився природний приріст населення.
22. Західноукраїнські землі в складі Польщі:
а) отримували право на територіальну автономію;
б) отримували право на національно-культурну автономію;
в) були складовими унітарних держав.
23. Визначте
суспільні
явища,
характерні
для
становища
західноукраїнських земель під владою Польщі в 30-ті роки ХХ ст.:
а) витіснення українських шкіл двомовними;
б) надання переваги українцям під час призначення на посади в Галичині;
в) використання українських територій як сировинного придатку і ринку
збуту;
г) вільне використання української мови у державних установах;
д) обмеження для українців операцій у продажу і придбанні землі;
е) заселення українських земель поляками;
ж) еміграція населення.
24. Українська військова організація, створена у 1920 р. Є. Коновальцем,
прагнула:
а) продовжити воєнні дії проти польської окупації;
б) знайти компроміс з окупаційною владою;
в) об’єднання усіх українських земель.
25. Сутність інтегрального націоналізму Д. Донцова полягає у:
а) заклику до знищення всього, що заважає розвитку нації і створенню
чистої національної держави;
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б) визнанні нації абсолютною цінністю, а вищою метою – здобуття
незалежності держави;
в) визнання християнських цінностей найвищими для нації, а демократію
– єдиним шляхом її розвитку.
26. Причинами виникнення українського націоналізму як напрямку
політичної думки у 20 – 30-ті рр. були:
а) відсутність прав на національне самовизначення у Польській державі;
б) неможливість боротьби за свої права парламентськими засобами;
в) крах радянофільських ілюзій;
г) діяльність Української військової організації (УВО).
27. Коли було створено ОУН?
а) 1924 р.;
б) 1929 р.;

в) 1939 р.

28. Головною метою створення ОУН була боротьба з:
а) радянською владою для створення української держави;
б) польською владою для створення української держави;
в) польським населенням з метою його усунення з України.
29. Члени ОУН вважали найважливішими засобами боротьби:
а) демонстрації;
б) страйки;
в) терористичні акти;
г) експропріацію.
30. Створене у 1925 р. Українське національно-демократичне об’єднання
(УНДО) прагнуло:
а) політичного порозуміння з польською владою, визнаючи її єдиною
легітимною;
б) досягнення незалежності української державності демократичними
парламентськими засобами;
в) здобуття незалежності Української держави, спираючись на нелегальні
форми боротьби, зокрема терор.
31. На приєднаних у вересні 1939 р. до складу СРСР західноукраїнських
землях було:
а) проголошено радянську владу;
б) проведено масову депортацію населення;
в) утворено шість областей;
г) розпочалася українізація.
32. Політику "радянізації" Західної України українське населення краю
схвально оцінювало тому, що вона:
а) торкнулась буржуазно-поміщицьких кіл, які були переважно етнічними
поляками та євреями;
б) відповідала політичним і соціально-економічним ідеалам населення;
в) супроводжувалась соціальною демагогією;
г) носила відверто проукраїнський національний характер.
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33. Проголошення самостійності Карпатської України відбувалось:
а) 13 вересня 1938 р.; б) 15 березня 1939 р.; в) 23 серпня 1939 р.
34. Коли Угорщина окупувала Карпатську Україну?
а) вересень 1938 р.; б) березень 1939 р.; в) вересень 1939 р.

3.3. Україна в Другій світовій і
Великій Вітчизняній війні (1939 – 1945 рр.)
1. "Пакт Молотова–Ріббентропа" було підписано:
а) 23 червня 1939 р.;
б) 23 серпня 1939 р.;
в) 28 серпня 1939 р.
2. Вступ Червоної Армії в Західну Україну розпочався:
а) 30 вересня 1939 р.;
б) 17 вересня 1939 р.;
в) 8 грудня 1939 р.;
г) 29 березня 1940 р.;
д) 17 вересня 1940 р.
3. Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання її
з Українською РСР було прийнято:
а) Верховними Радами СРСР та УРСР у листопаді 1939 р.;
б) Народними зборами Західної України у жовтні 1939 р.;
в) Верховною Радою УРСР у вересні 1939 р.
4. Північна Буковина і Придунайські українські землі увійшли до складу
УРСР у:
а) вересні 1939 р.; б) червні 1940 р.; в) червні 1941 р.
5. Факт входження українських земель до складу УРСР визначається як:
а) анексія;
б) включення;
в) формальне інкорпування, назване возз’єднанням;
г) возз’єднання, що носило характер акції окупаційного типу;
д) звільнення поневолених західноукраїнських земель і возз’єднання
Західної України з Наддніпрянською.
6. Чи погоджуєтеся Ви з твердженнями:
а) що Договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом
(2 серпня 1939 р.) вирішував споконвічні бажання українського народу?
1) так;
2) ні;
б) чи можна було вирішити питання об’єднання українських земель на
той історичний момент без підписання договору про ненапад і таємного
протоколу до нього?
1) так;
2) ні.
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7. Стратегічні плани Гітлера стосовно України передбачали:
а) анексію українських земель;
б) проголошення незалежної української держави – союзниці Німеччини;
в) створення маріонеткової держави;
г) експлуатацію природних і людських ресурсів.
8. Велика Вітчизняна війна почалася:
а) 1 серпня 1939 р.; б) 22 червня 1940 р.; в) 22 червня 1941 р.
9. Союзниками фашистської Німеччини у війні проти Радянського Союзу
були:
а) Італія;
е) Угорщина;
б) Франція;
ж) Словаччина;
в) Англія;
и) Чехія;
г) Фінляндія;
к) Туреччина;
д) Румунія;
л) Японія.
10.

Згідно з планом Барбаросса головними
фашистської армії вважалися:
а) Ленінград;
е) Львів;
б) Одеса;
ж) Архангельськ;
в) Умань;
и) Астрахань.
г) Київ;

напрямками

наступу

11. Акт проголошення відновлення Української держави відбувся:
а) 30 червня 1941 р.; б) 9 липня 1941 р.; в) 25 листопада 1941 р.
12. Які дві події збіглися у часі:
а) Акт проголошення Української держави;
б) створення центрального партизанського штабу;
в) створення Державного Комітету Оборони (ДКО);
г) захоплення фашистами Києва.
13. Хто керував евакуацією в Україні на початку війни?
а) Г. Строкач; б) М. Шверник; в) М. Хрущов.
14. Визначіть основні причини поразки Червоної Армії на початку війни:
а) війська СРСР були розпорошені на великій території;
б) репресії проти керівного складу армії в 30-ті роки;
в) некомпетентність військово-стратегічного керівництва СРСР;
г) відсутність надійних союзників, міжнародна ізоляція СРСР;
д) небажання радянських солдат захищати тоталітарний режим в СРСР.
15. Останнє місто, яке залишили радянські війська у серпні 1942 р.:
а) Свердловськ Донецької обл.); б) Маріуполь; в) Суми.
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16. Центром окупаційної адміністрації в Україні стало місто:
а) Рівне;
б) Вінниця;
в) Київ.
17. Після окупації фашистською Німеччиною України були створені такі
територіальні утворення:
1.
а) Рейхскомісаріат "Україна";
б) дистрикт* "Галичина" в складі генерал губернаторства Польща;
в) дистрикт "Галичина" в складі рейхскомісаріату "Україна";
г) Трансністрія в складі Угорщини;
е) східні регіони України під керівництвом німецького військового
командування.
Коли це відбулося? Встановіть відповідність.
2.
а) серпень 1941 р.; б) листопад 1941 р.; в) березень 1942 р.
18. Рейхскомісаром України був:
а) Розенберг;
б) Рундштедт;
в) Кох;
г) Кейтель.
19. Німецький окупаційний режим в Україні спирався на:
а) підтримку усіх верств українського населення;
б) окупаційну військову та цивільну адміністрацію;
в) таємну поліцію (гестапо), охоронні загони (СС), службу безпеки (СД);
г) допоміжні органи влади місцевого населення.
20. Серед 2,8 млн молодих людей, вивезених з Радянського Союзу до
Німеччини, вихідцями з України були:
а) 1,5 млн осіб;
б) 1,9 млн осіб;
в) 2,1 млн осіб;
г) 2,4 млн осіб.
21. Визначте прізвища учасників радянського партизанського руху в
Україні:
а) С. Ковпак;
б) О. Сабуров;
в) М. Попудренко;
г) Т. Строкач;
д) Я. Стецько;
е) О. Федоров;
ж) П. Вершигора;
и) М. Наумов;
к) Р. Шухевич.
22. Яке із партизанських з’єднань здійснило рейд у Карпати?
а) О. Сабурова;
б) С. Ковпака;
в) О. Наумова.
23. "Рейкова війна" – це операція:
а) здійснена влітку 1943 р.;
б) здійснена напередодні Курської битви;
в) операція підпілля ОУН.
24. Назвіть партизанські загони, які діяли в місцевості, де ви живете?

*

округ.
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25. Причиною виникнення в українському русі Опору двох течій було:
а) ставлення його учасників до окупаційних військ;
б) розбіжності в поглядах на методи боротьби;
в) погляди щодо державного статусу України після закінчення війни.
26. Військові формування ОУН називалися:
а) загонами;
б) групами самозахисту;
в) похідними групами.
27. Учасники українського руху Опору проти німецьких окупантів у 1941–
1942 рр. – оунівці та радянські партизани:
а) співпрацювали у боротьбі проти німецьких окупантів;
б) були вороже налаштовані один до одного через ідеологічні
розбіжності;
в) не йшли на контакт між собою, вважаючи більш ефективною
самостійну боротьбу проти німецьких окупантів.
28. Підпільні організації ОУН у 1941–1942 рр. діяли переважно на:
а) Лівобережній Україні;
б) Правобережній Україні;
в) всій окупованій німцями території України.
29. Ставлення нацистського керівництва Німеччини до ОУН полягало в
тому, що воно:
а) погоджувалося на співпрацю з ОУН;
б) не погоджувалося на співпрацю з ОУН;
в) поставило питання про співпрацю з ОУН у залежність від перебігу
воєнних подій на Східному фронті.
30. Українська Повстанська армія була створена у:
а) жовтні 1942 р.;
б) жовтні 1943 р.;
в) жовтні 1944 р.
31. Для боротьби з Радянською армією в складі СС 1943 р. із українців була
створена:
а) Українська Повстанська армія;
б) дивізія "Галичина";
в) батальйони "Нахтігаль" і "Роланд".
32. За ставленням до фашистів доросле населення окупованих територій
України ділилося на групи:
а) які свідомо співробітничали з окупантами;
б) що допомагали як партизанам, так і підпільникам;
в) які боролися з окупантами доступними для них способами;
г) які підкорялися німцям.

73
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

33. Для означення співпраці населення завойованих держав з окупаційним
режимом застосовують термін:
а) антисемітизм;
б) колабораціонізм;
в) апатридизм.
34. У військових діях на території України в 1941–1944 рр. не брали участі:
а) Радянська армія;
б) англо-французькі союзні війська;
в) радянські партизанські загони;
г) Польська Армія Крайова;
д) Польська Армія Людова;
е) ОУН – УПА;
ж) німецька армія та армії країн-сателітів.
35. У ході якої стратегічної операції почалося широкомасштабне
визволення України?
а) Московської;
б) Сталінградської;
в) Курської.
36. Коли було звільнено столицю України – Київ?
а) 8 жовтня 1943 р.; б) 6 листопада 1943 р.; б) 9 грудня 1943 р.
37. Коли було завершено повне визволення України від німецькофашистських загарбників?
а) 9 грудня 1943 р.;
б) 5 квітня 1944 р.;
в) 28 жовтня 1944 р.;
г) 23 грудня 1944 р.
38. Верховна Рада СРСР 1 лютого 1944 р. схвалила реформу Конституції,
яка передбачала право республік на:
а) вихід з СРСР і створення незалежної держави;
б) власні військові формування та прямі зовнішні зв’язки;
в) прямі зовнішні зв’язки та незалежну соціальну й господарську
політику.
39. Чисельність яких етнічних груп, що мешкали в Україні (в рамках
сучасних кордонів), зменшилась внаслідок війни?
а) німці;
б) росіяни;
в) кримські татари;
г) болгари;
д) євреї;
е) вірмени;
ж) поляки.
40. Людські втрати України внаслідок другої світової війти складали:
а) 6 млн;
б) 8 млн;
в) 9 млн;
г) 10 млн;
д) 14,5 млн;
е) 12,5 млн;
ж) 1,5 млн;
и) 17 млн.
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41. Відновлюючи контроль над Україною, керівництво СРСР:
а) погодилося на реальне розширення національно-державного
суверенітету УРСР;
б) формально погодилося на реальне розширення національнодержавного суверенітету України;
в) звузило національно-державний суверенітет.
42. Установчий збір Української головної визвольної ради відбувся у:
а) Львові 30 червня 1941 р.;
б) с. Недільна Самбірського району на Львівщині 15 липня 1944 р.;
в) Веймарі (Німеччина) 12 березня 1945 р.
43. Коли було завершено повне возз’єднання українських земель у єдиній
державі?
а) 28 жовтня 1944 р.; б) 29 червня 1945 р.; в) 15 липня 1945 р.
44. Закарпаття ввійшло до складу УРСР в:
а) 1939 р.;
б) 1940 р.;

в) 1945 р.

45. Коли закінчилася Друга світова війна?
а) 9 травня 1945 р.;
б) 6 серпня 1945 р.;
в) 9 серпня 1945 р.;
г) 2 вересня 1945 р.

3.4. Україна в повоєнний період (1945 – 1964 рр.)
Вкажіть, які адміністративно-територіальні зміни відбулися на
українських землях у 1945 – 1947 рр.?
а) Україна та Польща домовилися про остаточне розмежування кордонів;
б) Закарпатська Україна ввійшла до складу Радянської України?
в) Північна Буковина, Хотинщина, Ізмаїльщина, Бессарабія ввійшли до
складу України;
г) до складу України увійшла Західна Україна;
д) Крим передано УРСР.

1.

2. У повоєнні роки визначилися західні кордони УРСР і СРСР. Назвіть
позитивні наслідки цього процесу:
а) відбулося остаточне визнання кордонів республіки;
б) відбулося розширення території УРСР та її демографічного потенціалу;
в) відбулося об’єднання земель у складі однієї держави (УРСР);
г) завершилося формування сучасної території.
3. Формування сучасної території України завершилося:
а) у 1939 р.;
б) у 1945 р.;
в) у 1954 р.
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4. Які області ввійшли до складу УРСР у повоєнний період?
а) Закарпатська;
б) Тернопільська;
в) Волинська;
г) Дрогобицька (1959 р. об’єднана із Львівською);
д) Хмельницька;
е) Чернівецька;
ж) Львівська;
и) Рівненська;
к) Вінницька;
л) Житомирська.
м) Станіславська (1962 р. перейменована на Івано-Франківську);
н) Ізмаїльська (1954 р. увійшла до складу Одеської обл.)
5. Визначте фактори, які характеризують повоєнне міжнародне становище
України:
а) поява державних атрибутів незалежної України;
б) вихід на міжнародну арену;
в) об’єднання більшості етнічних земель;
г) боротьба з космополітизмом;
д) урегулювання територіальних питань з Польщею та іншими сусідніми
державами.
6. Вкажіть, у якому з перелічених років Україна вийшла на міжнародну
арену, ставши повноправним членом світової співдружності – членом
ООН:
а) 1945 р.;
б) 1955 р.;
в) 1960 р.
7. У 1945 р. Україна стала членом ООН як:
а) держава-засновник;
б) держава – дійсний член;
в) держава – асоційований член.
8. На установчій Конференції в Сан-Франциско при вступі України в ООН
її делегацію очолював:
а) Д. Мануїльський;
б) М. Гречуха;
в) М. Хрущов.
9. Визначте характерні риси відбудови України в повоєнний період:
а) величезні людські і матеріальні втрати внаслідок війни;
б) процес відбудови господарства в республіці ускладнився голодом
1946–1947 рр.;
в) опора на внутрішні джерела, ресурси і сили;
г) першочергове відновлення роботи великої промисловості – основи
воєнно-промислового комплексу;
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д) накопичення коштів за рахунок сільського господарства та соціальної
сфери;
е) відбудова здійснювалася централізовано;
ж) повернення до гігантоманії, відставання технологічного оновлення;
и) домінування ідеології над економічною доцільністю;
к) надмірне зростання військової промисловості.
10. Причинами голоду 1946–1947 рр. були:
а) саботаж селян;
б) політика влади;
в) повоєнна розруха.
11. Визначте позитивні результати відбудови господарства України на
початку 50-х років:
а) обсяг валової продукції промисловості зріс;
б) відновили роботу базові підприємства;
в) Радянська Україна знову стала однією з провідних індустріальних
територій СРСР і Європи;
г) була здійснена грошова реформа;
д) рівень заробітної плати, пенсій був нижчим за довоєнний.
12. Промисловість України була відбудована:
а) у 1948 р.;
б) у 1949 р.;

в) у 1950 р.

13. Колективізація на західноукраїнських землях у повоєнний період
проводилася:
а) з деякими порушеннями статутних вимог;
б) насильницькими методами з масовим виселенням людей у східні
райони СРСР;
в) з дотриманням принципу добровільності вступу селян у колгоспи.
14. Визначте позитивні зміни утвердження радянської влади на території
Західної України:
а) у довоєнний період радянізацію тут не встигли завершити;
б) західноукраїнські землі повинні були стати плацдармом наступу СРСР
і радянської системи на захід;
в) урівнювання західноукраїнських земель в політичному і економічному
аспектах із всією територією СРСР;
г) було здійснено реконструкцію старих заводів і фабрик;
д) тут спостерігаються значно вищі темпи промислового розвитку, ніж у
східних областях УРСР;
е) якісні зміни у традиційних галузях господарства західноукраїнських
областей;
ж) зросла переробка лісової сировини і розвиток місцевих галузей;
и) відкриття й розробка в регіоні значних родовищ корисних копалин
союзного значення.
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15. Визначіть негативні фактори і наслідки утвердження радянської влади
в західноукраїнських землях у повоєнний період:
а) повторення сталінської моделі індустріалізації;
б) нераціональне використання природних багатств краю;
в) нерівномірний промисловий розвиток у західних областях;
г) відновлення з 1944 року процесу примусової форсованої
колективізації;
д) колективізація західноукраїнського села не супроводжувалася голодом;
е) невдоволені селяни поповнювали лави УПА;
ж) радянська влада утверджувалася без достатньої опори на місцеві
кадри.
16. Головною метою повстанського руху на західноукраїнських землях у
повоєнні роки було:
а)
не
дати
можливості
радянській
владі
закріпитися
у
західноукраїнському регіоні;
б) створити на цій території альтернативні радянським органам влади
національно-державні структури;
в) вселяти віру населення у неминучість здобуття української самостійної
держави.
17. Формами руху опору радянській системі на західноукраїнських землях
у 1945 – 1950 рр. були:
а) відкрите збройне протистояння великих з’єднань, яку очолила ОУН–
УПА;
б) підпільна боротьба;
в) діяльність невеликих бойових груп (диверсії, терористичні акції).
18.

Визначте суперечливі моменти боротьби проти сталінізму
тоталітаризму в повоєнні роки:
а) невинні жертви з обох сторон;
б) бойові угрупування діяли на свій розсуд;
в) повстанці ставали на шлях розплати за особисті образи;
г) провокації з боку НКВС.

і

19. Операція "Вісла" – це:
а) "добровільне" переселення українців Закерзоння (Лемківщини,
Посяння, Підляшшя, Холмщини) до України згідно з угодою між Польським
комітетом національного визволення та урядом УРСР (вересень 1944 – серпень
1945 рр.);
б) насильницьке виселення польським урядом українців до УРСР за
допомогою спецзагонів, міліції, військових частин;
в) примусове виселення українського населення у так званні "повернуті"
Німеччиною західні та північні райони (1947 р.).
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20. Метою примусового переселення українського населення з Польщі до
СРСР та операції "Вісла" було:
а) знищення українського революційного підпілля;
б) ліквідація української національної меншості.
21. Визначіть положення, які відповідають відродженню інтелектуального
життя у перші повоєнні роки України:
а) розширена науково-технічна база Академії наук;
б) науковий пошук у перспективних галузях науки (атомної, теоретичної
фізики, металофізики), в тому числі:
Інститутом електротехніки в 1948 – 1950 рр. було виготовлено першу в
Європі електронну цифрову обчислювальну машину;
в Інституті фізики йшли дослідження в галузі фізики атомного ядра;
в Інституті електрозварювання АН УРСР досліджувався і впроваджувався
у виробництво новий метод електрошлакового зварювання кожухів доменних
печей, суцільнозварних мостів, суден тощо;
в) велася боротьба з окремими, визнаними "ненауковими" напрямками
досліджень (кібернетика, генетика, біологія);
г) критика українських видань і періодики;
д) велася боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" у галузі
культури.
22. За "політичні помилки" у повоєнний період різко критикували таких
істориків:
а) М. Супруненка;
б) М. Петровського;
в) Д. Багалія;
г) Й. Гермайзе;
д) Ф. Ястребова.
23. Назвіть особливості політичного життя повоєнної України:
а) розвиток демократії і свобод;
б) поновлення тоталітарної системи;
в) посилення репресій;
г) заборона греко-католицької церкви;
д) розширення національно-державного суверенітету.
24. Наступ сталінізму – "ждановщина" був викликаний:
а) турботою про подальший розвиток радянської науки та культури;
б) прагненням посилити контроль над суспільством у перші повоєнні
роки;
в) необхідністю показати світові високу обізнаність радянського
керівництва у справах науки та культури.
25. Смерть Й. Сталіна у 1953 р. започаткувала лібералізацію політичної
системи, що дістала назву:
а) ждановщина;
б) застій;
79
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

в) десталінізація;
г) демократизація.
26. Процес змін суспільно-політичного життя в країні розпочав:
а) Г. Маленков;
б) М. Хрущов;
в) П. Шелест.
27. Ознаками середини 50-х – початку 60-х рр. стали:
а) альтернативні вибори;
б) усунення від керівних посад прихильників Й. Сталіна;
в) зменшення впливу каральних органів;
г) амністія ув’язнених.
28. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956 – 1959 рр. не
підлягали:
а) жертви політичних процесів 20 – 30-х років;
б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та
українськими націоналістами;
в) функціонери КПРС;
г) космополіти;
д) політичні в’язні, засуджені відповідно до 54 статті Карного кодексу
СРСР за зраду державних інтересів;
е) в’язні німецьких концтаборів;
ж) українські селяни, депортовані у роки колективізації.
29. Укажіть на пріоритетні напрямки хрущовської реформи в сфері
управління народним господарством.
а) повний злам антинародної командно-адміністративної системи;
б) деяка демократизація управління;
в) скасування централізації;
г) розширення господарських прав союзних республік;
д) наближення управління до виробництва;
е) скорочення управлінського апарату.
30. Вкажіть, чому заходи щодо десталінізації суспільства не привели до
зміни політичної системи в УРСР?
а) зберігалася монополія Комуністичної партії у всіх сферах суспільного
життя України;
б) не була зруйнована адміністративно-командна система;
в) заходи здійснювалися під контролем центру;
г) не відповідали настроям народних мас;
д) не відповідали інтересам партноменклатури.
31. Позначте, які з дій М. Хрущова могли стати причиною його відставки:
а) прагнення наздогнати і перегнати Америку в будь-якій спосіб;
б) проголошення побудови комунізму найближчим часом;
в) уведення раднаргоспів;
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г) масове будівництво малометражних квартир;
д) розвінчання культу особи Й. Сталіна;
е) грошова реформа;
ж) Карибська криза;
и) реорганізація РТС;
к) перехід на п’ятиденний робочий тиждень;
л) уведення податку на присадибне господарство.

3.5. Криза тоталітарної системи.
Україна на шляху до свободи і незалежності
1. У кінці 50-х – на початку 60-х рр. в Україні зароджується рух,
спрямований проти деформованої радянської політичної системи. Яку
назву він отримав?
а) націоналістичного;
б) дисидентського;
в) антипартійного;
г) гельсінкського.
2. Визначіть, які течії дисидентського руху були розвинутими в 60 – 80-ті
роки:
а) самостійницька, яка мала на меті реалізувати право нації на
самовизначення, на створення власної самостійної держави;
б) національно-культурницька, яка рішуче виступала за розвиток
української мови, культури, засуджувала шовінізм, русифікацію, виступала на
захист прав і свобод усіх народів, їх національних інтересів;
в) правозахисна або демократична, представлена Українською
гельсінкською групою (УГГ);
г) релігійне дисидентство, що мало на меті боротьбу за фактичне
визнання свободи совісті, за відродження національної релігії;
д) соціально-економічне дисидентство, рух за покращення соціальних та
економічних умов праці.
3. Які з програмних положень характерні для дисидентських організацій
кінця 50-х – середини 60-х рр. – УРСС, УНК, УНФ*:
а) вимоги реалізації мирним шляхом конституційного права УРСР на
вихід зі складу СРСР;
б) вдосконалення соціалістичного ладу в УРСР;
в) збройна боротьба за вихід України зі складу СРСР;
г) відмова від соціалістичної ідеології;
д) демократизація суспільного життя в УРСР;
*

УРСС – Українська робітничо-селянська спілка; УНК – Український національний комітет; УНФ –
Український національний фронт
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е) повноцінна реалізація федеративних прав УРСР у складі СРСР;
ж) відродження національної культури;
и) ліквідація диктатури КПРС;
к) перерозподіл влади на користь Рад народних депутатів.
4. Українську робітничо-селянську спілку (УРСС) очолював:
а) Л. Лук’яненко; б) В. Чорновіл; в) М. Горинь; г) Г. Гайовий.
5. Основними формами діяльності дисидентів в Україні були:
а) масові страйки;
б) святкування 22 травня – дня пам’яті Т.Г. Шевченка;
в) збройна партизанська боротьба;
г) листи до членів партійного і державного керівництва на захист прав
громадян;
д) самвидав;
е) терористичні акти;
ж) інформування світової громадськості про порушення прав людини в
УРСР.
6. В Україні учасниками дисидентського руху в основному були:
а) представники творчої інтелігенції;
б) робітники;
в) селяни;
г) вихідці з номенклатурних кіл;
д) військові.
7. Назвіть провідних діячів культури – "шістдесятників":
а) Ліна Костенко;
б) Василь Симоненко;
в) Іван Драч;
г) Микола Вінграновський;
д) Іван Дзюба;
е) Іван Світличний;
ж) Євген Сверстюк;
и) Панас Заливаха;
к) Алла Горська;
л) Левко Лук’яненко.
8. Перша велика хвиля арештів дисидентів в Україні припадає на:
а) 1959 р.;
б) 1965 р.;
в) 1972 р.
9. Маніфестація проти арештів української інтелігенції, ініційована
Василем Стусом, відбулася в київському кінотеатрі "Україна":
а) 1959 р.;
б) 1965 р.;
в) 1972 р.
10. Хто автор книги "Інтернаціоналізм чи русифікація?", яка зробила
сміливий виклик комуністичній ідеологічній машині?
а) В. Дрозд;
б) І. Дзюба;
в) Г. Тютюнник.
11. До художнього аналізу деформацій у суспільному житті одними з
перших звернулись:
а) Л. Костенко;
б) О. Гончар;
в) І. Дзюба.
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12. Друга хвиля арештів дисидентів – представників інтелігенції України
припадає на:
а) 1969 р.;
б) 1977 р.;
в) 1978 р.
13. Українська гельсінкська група в Україні для сприяння і контролю за
реалізацією Гельсінкського акта була створена в:
а) 1975 р.;
б) 1976 р.;
в) 1977 р.
14. Визначіть прояви нової хвилі русифікації в ХХ ст. після короткої
"відлиги" середини 50-х років:
а) майже всі вузи республіки перейшли на викладання російською мовою;
б) українська мова та її носії оголошувалися неперспективними;
в) критичний стан склався в таких сферах культури як театр, кіно,
навчальна, наукова і художня література, періодичні видання;
г) активно застосовувались асиміляція, змішування народів у "єдиний
радянський народ".
15. Причини занепаду дисидентського руху в Україні на початку 80-х рр.
полягали у:
а) відсутності чіткої політичної програми, відповідної тактики та методів
боротьби;
б) недостатній організованості;
в) участі в дисидентському русі віруючих, а також кримських татар;
г) постійних репресіях з боку влади;
д) відсутності широкої підтримки з боку робітників та селянства;
е) відсутності зв’язків з дисидентським рухом в інших радянських
республіках.
16. Економічна реформа середини 60-х рр. була спробою:
а) реформувати соціалістичну економіку;
б) внести зміни в систему організації та управління господарством;
в) повернення до сталінських адміністративно-командних методів.
17. Причини провалу економічної реформи середини 60-х рр.:
а) економічні елементи не доповнювалися політичними змінами;
б) часткове вдосконалення соціалістичної системи господарювання;
в) не змінено структурну, інвестиційну політику;
г) відмова від територіального принципу управління економікою.
18. Позначте положення, які можна вважати причинами "застою":
а) екстенсивна спрямованість виробництва;
б) командна система управління;
в) великі витрати на військові цілі;
г) застарілі техніка і технологія;
д) енергомістке виробництво;
е) спустошення родовищ корисних копалин;
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ж) великі витрати на легку промисловість і сільське господарство;
и) витрати на ризикові проекти (БАМ).
19. Яких рис набуває політична система на початку 70-х років?
а) консерватизму;
б) поглиблення демократизації;
в) відокремлення партії від народу;
г) посилення ідеологічного диктату;
д) гармонійного розвитку націй.
20. Положення про КПРС як ядро політичної системи УРСР було
узаконене:
а) Конституцією РСФСР 1918 р.;
б) Конституцією СРСР 1936 р.;
в) Конституцією УРСР 1976 р.;
г) Конституцією СРСР 1977 р.;
д) Конституцією УРСР 1978 р.
21. Визначіть, яку модель розвитку радянської республіки в брежнєвський
період відстоював П. Шелест, а яку – В. Щербицький:
а) автономістську українського націонал-комунізму (за що був звільнений
з посади);
б) централістську, тобто вірнопіддану центру (посилення "зрощення"
партійних і державних структур).
22. Назвіть особливості перебудови на Україні в середині 80-х років:
а) сильна протидія консервативних сил перебудові;
б) Компартія України постійно відставала від ходу перебудови, не маючи
кадрового оновлення;
в) Радянська Україна залишалася "заповідником застою", була позбавлена
елементарного суверенітету і незалежності від центру.
23. Які причини призвели до кризового стану на Україні в кінці 80-х років:
а) стан всієї економіки України, породжений самою тоталітарною
системою;
б) не завжди в роки перебудови приймалися обґрунтовані й зважені
рішення як союзних, так і республіканських органів;
в) відсутність чіткої системи управління економікою;
г) ослаблення влади, її параліч;
д) втрата ідеалів, віри в подальший розвиток країни на шляху прогресу.
24. Визначіть дату Чорнобильської катастрофи:
а) 26 квітня 1985 р.;
б) 26 квітня 1986 р.;
в) 26 квітня 1987 р.;
г) 26 квітня 1988 р.
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25. Позначте положення, які відповідають становищу України у другій
половині 80-х рр.:
а) уведення посади Президента України;
б) альтернативні вибори до Верховної Ради;
в) заборона КПУ;
г) уведення державного приймання продукції на підприємствах;
д) боротьба з пияцтвом та алкоголізмом;
е) створення багатопартійної системи;
ж) збільшення політв’язнів;
и) посилення екологічних проблем у зв’язку з Чорнобильською
катастрофою;
к) створення громадсько-політичних організацій;
л) скорочення темпів виробництва;
м) товарний дефіцит;
н) реабілітація діячів культури.
26. Визначіть неформальні організації кінця 80-х років, які очолювали
демократичний, національний рух:
а) Українська гельсінкська спілка;
б) Товариство української мови ім. Т.Г. Шевченка;
в) екологічна організація "Зелений світ";
г) антисталінське товариство "Меморіал";
д) студентське об’єднання "Громада";
е) Товариство Лева.
27. Назвіть імена діячів нового типу, які з’явилися на арені політичного
життя у 80-ті роки:
а) В’ячеслав Чорновіл;
б) брати Михайло і Богдан Горині;
в) Левко Лук’яненко;
г) Іван Драч;
д) Ігор Юхновський;
е) Володимир Черняк;
ж) Сергій Конєв;
и) Юлія Тимошенко;
к) Віктор Ющенко.
28. Масова суспільно-політична організація Народний рух України за
перебудову (Рух) була створена у:
а) 1976 р.;
б) 1985 р.;
в) 1989 р.
29. Перший голова проводу Народного руху України?
а) Іван Драч;
б) Дмитро Павличко;
в) В’ячеслав Чорновіл;
г) Слава Стецько.
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30. Головною метою Руху було оголошено:
а) вихід України з СРСР;
б) відновлення української державності;
в) співпраця з владою для встановлення справжньої демократії;
г) усунення Комуністичної партії від влади.
31. Важливими чинниками суспільно-політичного життя кінця 80-х рр.
стали:
а) страйки;
б) демонстрації;
в) мітинги;
г) політичні дискусії.
32. Коли українській мові надано статус державної?
а) 1986 р.; б) 1987 р.; в) 1988 р.; г) 1989 р.; д) 1990 р.
33. У березні 1990 р. у Верховній Раді УРСР був створений демократичний
блок народних депутатів:
а) Народна рада;
б) Чорна рада;
в) Українська рада.
34. Декларацію "Про державний суверенітет України" було прийнято
Верховною Радою УРСР:
а) 6 червня 1990 р.;
б) 16 липня 1990 р.;
в) 3 серпня 1990 р.;
г) 17 березня 1991 р.
35. Декларація "Про державний суверенітет України" від 16 липня 1990
року проголосила:
а) верховенство влади республіки на своїй території;
б) що від імені народу могла виступати тільки Верховна Рада;
в) що територія України є неподільною і недоторканою;
г) право республіки на власну економічну політику;
д) вільне національно-культурне відродження;
е) право на власні збройні сили;
ж) дотримання трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і
не утримувати ядерної зброї;
и) що зовнішня політика України визначалася як нейтральна.
36. Коли перестала діяти стаття в Конституції СРСР про "керівну і
спрямовуючу роль КПРС"?
а) березень 1989 р.;
б) березень 1990 р.;
в) березень 1991 р.
37. Причини, що привели до виникнення багатопартійності:
а) демократизація суспільного життя, гласність;
б) виникнення й розвиток в Україні дисидентства;
в) нездатність КПРС виконувати функцію керівної ролі в суспільстві;
г) історичне коріння багатопартійності в Україні;
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д) багатопартійність стала реакцією на критичний стан радянського
суспільства;
е) пошук виходу з політичної та економічної кризи.
38. Характерними рисами розвитку багатопартійності на сучасному етапі є:
а) велика кількість політичних партій, які утворюються через слабку
структурованість суспільства;
б) малочисельність більшості партій;
в) невизначеність соціальної бази;
г) локальність партійного впливу;
д) велика кількість партій, блоків, об’єднань, які створюються під чергові
парламентські або президентські вибори.

модуль 4
Україна – незалежна, суверенна держава
1. Незалежність України була наслідком:
а) історичної пам’яті про державу Київську Русь;
б) історії козацької державності;
в) проголошення УНР;
г) діяльності українських націонал-патріотів;
д) діяльності борців-політв’язнів новітнього часу;
е) діяльності Народного руху України;
ж) діяльності народних депутатів України;
и) знищення десятків мільйонів українців під час голодоморів і репресій;
к) чорнобильської катастрофи;
л) революції "згори" 1985 р., яку зініціював Горбачов;
м) величезних зусиль народу і його лідерів.
2. Визначіть головні зовнішньополітичні умови відродження незалежної
України:
а) закінчення "холодної війни";
б) національно-визвольні рухи в Центральній Європі, на території СРСР,
підтримка демократичних країн;
в) договори в межах ОБСЄ* стримували дії екстремістських сил;
г) агонія старої влади в центрі імперії;
д) порушення світового балансу сил у зв’язку з прогресуючим розпадом
соціалістичної системи;
е) ускладнення процесів прогнозування у міжнародній сфері;

*

ОБСЄ – Організація безпеки країн Європи
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ж) активізація регіональних конфліктів (криза в Перській затоці, воєнний
конфлікт у колишній Югославії).
3. Внутрішньополітичними факторами, які сприяли набуттю країною
незалежності, були:
а) криза КПРС;
б) відсутність в УРСР політичної влади рад різних рівнів;
в) інтелігенція підтримала національно-державні гасла і дії;
г) основні маси населення виявляли пасивність;
д) армійські структури дотримувалися політичного нейтралітету;
е) правоохоронні
органи
України
відчували
невідворотність
демократичних змін.
4. Назвіть заходи, які сприяли духовному відродженню суспільства в
Україні:
а) переосмислення донедавна заборонених поглядів;
б) повернення традиційних цінностей національної історії та культури;
в) відтворення релігійних і національних форм світосприйняття;
г) сприйняття з національної точки зору нової системи
загальноєвропейських духовно-культурних цінностей.
5. Які рішення прийняла установча конференція міжреспубліканського
політичного блоку "Демократичний конгрес" (ДК):
а) запропонувала відкинути нав’язаний центром проект союзного
договору;
б) приступила до підготовки самими республіками договору про
Співдружність Незалежних Держав;
в) запропонувала укласти новий союзний договір, зберігаючи унітарну,
союзну державу.
Результати загальносоюзного референдуму 17 березня 1991 р.
засвідчили:
а) бажання українських громадян до входження України на федеративних
засадах в оновлений Союз;
б) зростання самостійницьких настроїв у державі, яке активізувало дії
Верховної Ради України у відтворенні національних і державних інтересів
України.
в) прагнення українського народу до збереження СРСР, а також
входження до його складу України.
6.

7. Визначіть головні причини підтримки українським населенням (70 %)
на референдумі в березні 1991 р. ідеї "оновленого Союзу":
а) референдум проводився під контролем КП РС і КПУ;
б) у кризовій політичній та економічній ситуації народ відчував страх за
розпад СРСР;
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в) на результати референдуму вплинули роз’єднаність, амбіційність
політичних сил у республіці;
г) певну частину населення ввів в оману неточно сформульований термін
"оновлений Союз суверенних республік" і демократичні гасла;
д) український народ на той час був готовий сприйняти ідею самостійної
України.
8. За яких обставин було прийнято Акт проголошення незалежності
України?
а) заколот ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану);
б) розпад Варшавського договору;
в) виступ у Верховній Раді України Президента США Дж. Буша.
9. Державна незалежність України була законодавчо закріплена:
а) Декларацією "Про державний суверенітет України" (липень 1990 р.);
б) Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.);
в) Конституцією України (червень 1996 р.).
10. Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної
незалежності України став(ла):
а) Декларація "Про державний суверенітет України";
б) Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.;
в) Акт проголошення незалежності України;
г) Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.
11. У серпні 1991 р. припинила діяльність:
а) Соціалістична партія України;
б) Компартія України як складова частина КПРС;
в) Українська народно-демократична партія.
12. Коли перестав існувати СРСР?
а) 8 грудня 1991 р. Росія, Україна, Білорусь заявила, що СРСР як держава
припиняє своє існування;
б) 8 грудня 1991 р. створено Співдружність Незалежних Держав;
в) 21 грудня 1991 р. в Алма-Аті до СНД приєдналися інші республіки
колишнього СРСР (крім країн Балтії та Грузії).
13. Назвіть причину підтримки адміністрацією Президента Дж. Буша
прагнення М. Горбачова зберегти єдиний СРСР:
а) загроза "розповзання" ядерних озброєнь;
б) розміщення на території України стратегічних і тактичних видів
ракетно-ядерної зброї;
в) небезпека появи на політичній карті світу незалежної держави України.
14. Визначте особливості проголошення незалежної держави України:
а) новий статус країни проголосила конституційна більшість парламенту;
б) незалежність була здобута територіально цілісною державою;
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в) незалежна держава розпочала свою економічну діяльність, не маючи
зовнішніх боргів.
15. У липні 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла пакет законів щодо
запровадження інституту президентства в республіці. Першим
всенародно обраним Президентом України був:
В. Гриньов, Л. Кравчук, Л. Лук’яненко, О. Мороз, Л. Табурянський,
В. Чорновіл, І. Юхновський.
16. Державами, які першими визнали незалежність України після
референдуму 1 грудня 1991 р., були:
а) Польща;
б) Канада;
в) Угорщина;
г) Грузія;
д) Латвія;
е) Литва;
ж) Латвія;
и) Болгарія.
17. Назвіть кількість держав світу, з якими Україна на 2004 р. мала
дипломатичні відносини:
а) 130 держав; б) 150 держав; в) 160 держав; г) 186 держав.
18. Визначте найперші кроки запровадження атрибутів державності в
Україні:
а) захист територіальної цілісності;
б) упровадження громадянства;
в) визнання національної символіки;
г) формування власних збройних сил;
д) запровадження інституту президентства;
е) створення служби безпеки;
ж) забезпечення інформаційної безпеки.
19. Законом "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.)
визначено:
а) сталий кордон СРСР на території України, яка межувала з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією;
б) адміністративний кордон з союзними республіками – Росією,
Білорусією та Молдовою;
в) недоторканність кордонів;
г) порядок охорони та правила переходу кордонів.
20. Територіальні претензії Росії щодо України стосувалися:
а) Криму;
б) Севастополя;
в) Тузловської коси; г) Одеси.
21. Громадянство (відповідно до закону "Про громадянство України" від 8
жовтня 1991 р.) надавалось усім, хто:
а) проживав на території республіки;
б) не був на момент набуття чинності закону громадянином інших
держав;
в) не заперечував проти отримання громадянства України;
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г) бажав отримати подвійне громадянство.
22. Концепція оборони й розбудови Збройних сил України, прийнята
Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття
військового статусу:
а) нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави;
б) нейтральної, ядерної, позаблокової держави;
в) держави без’ядерної, яка прагне вступити в НАТО;
г) держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД.
23. Основними напрямками формування Збройних сил України на початку
90-х років було:
а) реструктуризація військово-промислового комплексу;
б) реформування управлінських структур;
в) організація матеріально-технічного забезпечення Збройних сил
України;
г) створення системи підготовки військових кадрів;
д) соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей;
е) створення Національної гвардії України.
24.

Указ "Про створення державного митного
(від 12 листопада 1991 р.) виконував функцію:
а) захисту територіальної цілісності;
б) забезпечення економічної безпеки;
в) забезпечення інформаційної безпеки.

комітету

України

25. У якому році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор
Державним прапором України?
а) січень 1990 р.;
б) січень 1991 р.;
в) січень 1992 р.
26. Тризуб як малий Державний герб і головний елемент майбутнього
великого Державного герба України був затверджений Верховною
Радою у:
а) лютому 1992 р.;
б) лютому 1991 р.
27. Музична редакція національного гімну "Ще не вмерла Україна" на
музику М. Вербицького була затверджена Указом Президії Верховної
Ради у:
а) січні 1991 р.;
б) січні 1992 р.;
в) січні 1993 р.
28. Становлення власної грошової системи в Україні у 1991–1992 рр.
починалось з:
а) обігу російського рубля;
б) обігу купонів одноразового використання;
в) обігу купонів багаторазового використання;
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г) створення національної валюти – гривні.
29. Національна валюта – гривня була запроваджена у:
а) 1991 р.;
б) 1992 р.;
в) 1996 р.
30. Законодавчу базу національної політики України та міжнаціональних
відносин складають:
а) Конституція України;
б) Декларація прав національностей України;
в) Закон "Про національні меншини в Україні".
31. Декларація прав національностей України (1991 р.) та Закон "Про
національні меншини в Україні" (1991 р.):
а) визначають виняткове становище у державі корінної нації;
б) гарантують усім народам рівні права;
в) гарантують право на вільний рівноправний розвиток поряд з
українцями, росіянам, полякам та ін.
32. Яким є статус Криму в Україні:
а) Кримська область;
б) Кримська Автономна Республіка;
в) Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою України.
33. Партійно-політична система України в перші роки після проголошення
незалежності характеризувалося:
а) виникненням значної кількості нових політичних партій, які не
відігравали помітної ролі в політичному житті країни;
б) кризою політичних партій, що існували у 1990 – 1991 рр.;
в) перебудовою багатопартійної системи в двопартійну (Компартія
України та Народний рух України);
г) виникненням політичних партій, які суттєво впливали на політичні
події в країні.
34. Встановіть відповідність між концепціями і партіями:
а) відстоюють демократичні свободи та
1) партії правого
права особистості, а також розвиток економіки спрямування
на засадах вільного ринку в Україні;
б) відстоюють національні пріоритети в
2) центристські партії
житті українського суспільства
в) борються за соціальні гарантії трудящих
3) партії лівої орієнтації
і вважають, що майбутнє українського
суспільства пов’язане з відродженням
комуністичної та соціалістичної ідеології.
35. Які молодіжні організації посідають важливе місце в суспільстві?
а) Спілка українських студентів;
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б) молодіжне об’єднання "Січ";
в) організації скаутського типу;
г) "Пласт";
д) Всеукраїнське студентське братство.
36. Українська православна церква (Київський патріархат) виникла в:
а) 1991 р.;
б) 1992 р.;
в) 1993 р.
37. Визначте негативні фактори початкового етапу державотворення:
а) відсутність досвіду державотворення;
б)
успадкована
від
СРСР
централізована
підпорядкованість
народногосподарського комплексу;
в) недосконала організація державної влади в республіці;
г) незавершеність розподілу функцій між гілками влади;
д) відсутність Основного Закону України як фундаменту створення
якісно нової політичної системи держави;
е) намагання старої політичної еліти загальмувати державотворчі
процеси.
38. Визначте головні пункти суперечок щодо проекту Конституції України
(1996 р.):
а) розподіл владних повноважень між парламентом і главою держави та
виконавчою владою;
б) функціонування державної влади і місцевого самоврядування;
в) статус Республіки Крим;
г) державна мова;
д) державна символіка;
е) приватна власність.
39. Коли була прийнята Конституція України?
а) 28 червня 1996 р.;
б) 28 липня 1996 р.;

в) 25 серпня 1997 р.

40. Згідно з чинною Конституцією Україна є:
а) парламентською республікою;
б) парламентсько-президентською республікою;
в) президентською республікою;
г) президентсько-парламентською республікою.
41. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада. Вона
складається:
а) з 450 депутатів і обирається на 5 років;
б) з 450 депутатів і обирається на 4 роки;
в) з 300 депутатів і обирається на 4 роки.
42. Визначте повноваження Верховної Ради відповідно до Конституції
України, прийнятої на V сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р.:
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а) розроблення та прийняття законів;
б) контроль за діяльністю уряду;
в) визначення засад зовнішньої політики держави;
г) призначення й звільнення деяких посадових осіб;
д) надання згоди на призначення Президентом Прем’єр-міністра, голів
Антимонопольного комітету, Фонду державного майна;
е) призначення Президента України.
43. Назвіть причини дострокового проведення виборів у Верховну Раду і
Президента України у березні – квітні 1994 р.:
а) падіння ефективності державного управління і послаблення авторитету
влади;
б) непрофесіоналізм депутатів;
в) відсутність науково обгрунтованої моделі побудови демократичної
держави;
г) політичне протистояння між діячами, які відстоювали збереження
радянської влади, і прихильниками президентської чи президентськопарламентської системи.
44. За якою виборчою системою проходили вибори до Верховної Ради у:
1) 1994 р.
а) пропорційною;
2) 1998 р.
б) мажоритарною;
3) 2004 р.
в) мажоритарно-пропорційною.
45. Голови Верховної Ради з 1991 по 2005 рр. Встановіть відповідність:
а) 1991 – 1994 рр.
1) І. Плющ;
б) 1994 – 1998 рр.
2) О. Мороз;
в) 1998 – 1999 рр.
3) О. Ткаченко
г) 2000 – 2001 рр.
4) І. Плющ;
д) 2002 – 2005 рр.
5) В. Литвин.
46. Президент України обирається:
а) всенародним голосуванням на 5 років (але не більше ніж на два
терміни);
б) всенародним голосуванням на 4 роки (без обмежень);
в) парламентом на 5 років (але не більше ніж на два терміни).
47. Президентами України у 1991 – 2005 р. обиралися (підкресліть):
1991 р. – В. Гриньов, Л. Кравчук, І. Юхновський, О. Мороз,
Л. Табурянський, В. Чорновіл;
1994 р. – Л. Кравчук, І. Плющ, О. Мороз, Л. Кучма;
1999 р. – Л. Кучма, П. Симоненко, Є. Марчук, Л. Кравчук.
2004 р. – О. Мороз, В. Ющенко, П. Симоненко, В. Янукович, А. Кінах.
48. Визначте помилки в державотворенні на початку розбудови незалежної
України:
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а) неврахування того, що політична незалежність неможлива без
економічної;
б) непослідовність втілення в життя економічних реформ;
в) безпринципність "багатовекторності" стратегічних орієнтацій;
г) нерозбірливість вибору стратегічних партнерів;
д) одночасна орієнтація на полярні сили, балансування на суперечностях;
е) малоефективна стратегія усвідомлення місця України в регіональному і
глобальному геополітичному просторі.
49. Який досвід світової практики використовувала Україна для здобуття
економічного суверенітету?
а) азійських країн (Китай, Монголія, В’єтнам) при створенні в надрах
старої командної системи нових соціально зорієнтованих ринкових відносин;
б) європейських країн (Угорщини, Чехії, Словаччини), які обрали шлях
поступового еволюційного переходу до ринкової економіки;
в) моделі максимального усунення держави від втручання в економічні
процеси, надання повної самостійності підприємствам і фірмам в економічних
питаннях (досвід "шокової терапії" у Польщі);
г) моделі переходу до ринку;
д) ринкових перетворень за російським зразком.
50. Причинами тяжкого стану української економіки на початку 90-х рр.
були:
а) відсутність
замкнутих
виробничо-технологічних
циклів
у
промисловості;
б) порушення економічних господарських і технологічних зв’язків із
Росією, країнами СНД;
в) відставання української індустрії в науково-технічному та
технологічному відношенні;
г) старіння основних фондів промисловості, будівництва і транспорту;
д) залежність від імпорту стратегічної сировини;
е) залежність економіки від кредитно-фінансової політики Росії;
ж) наявність "прозорого" кордону, що не сприяло захищеності економіки
від розкрадання її багатств;
и) провал Державної програми приватизації;
к) некомпетентність державних урядовців.
51. Визначте причини кризи в промисловості й сільському господарстві на
початок 2000 років:
а) наявність негативних рис у процесі приватизації;
б) поліпшення ситуації в базових галузях промисловості було
тимчасовим;
в) реальне зношення основних фондів підприємств;
г) непродумана податкова політика держави;
д) перепони для розвитку дрібного та середнього бізнесу;
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е) занепад вугільної галузі;
ж) залежність від російських енергоносіїв;
и) негативні наслідки роздержавлення землі.
52. Яку направленість економіки забезпечує держава в сучасних умовах?
а) ринкову;
б) конкурентну;
в) соціальну.
53. Коли схвалено Спільну стратегію ЄС щодо України?
а) 1999 р.;
б) 2000 р.;
в) 2005 р.
54. Коли було підписано Угоду про партнерство і співробітництво між
Україною і ЄС?
а) 1994 р.;
б) 1999 р.;
в) 2005 р.
55. Який документ регулює відносини між Україною і ЄС?
а) Угода про партнерство та співробітництво;
б) Амстердамська угода.
56. Які торговельні угоди укладено між Україною і ЄС?
а) про торгівлю сталеливарними виробами;
б) про торгівлю текстильними виробами.
57. Що заважає активній інтеграції України в ЄС?
а) відмінності нормативно-правової бази України та ЄС;
б) зношеність основних виробничих фондів української економіки;
в) низький рівень конкурентоспроможності більшості українських
підприємств;
г) швидка інтеграція України як фактор дестабілізації.
58. Назвіть ключові орієнтири зовнішньої політики України протягом 1991
– 2005 рр.:
а) багатовекторність;
б) прогнозованість і стабільність;
в) збереження позаблокового статусу;
г) зміцнення міжнародного миру й стабільності;
д) прагнення до інтеграції із Західною Європою;
е) набуття повноправного членства в ЄС;
ж) співпраця з НАТО для досягнення зовнішньополітичної безпеки
України.
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