
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Варіант 0 

Завдання 1 – 10 мають чотири варіанти відповідей, серед яких 

один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді. 

1. Найдавніші свідчення перебування пралюдей (близько 1 млн. років тому) на території 

України виявлено в … 

А. Королевому на Закарпатті 

Б. Киїк-Кобі в Криму 

В. Мізині на Чернігівщині 

Г. Межиріч на Черкащині 

А Б В Г 

    

2. У чому особливості давньогрецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму? 

А використання грецькими колоніями монет, карбованих у материковій Греції 

Б створення єдиної держави давніх греків на наших теренах 

В найважливішою галуззю сільського господарства були зернове виробництво та 

вирощування оливок 

Г наслідування колоніями суспільного та культурного життя материкової Греції 

А Б В Г 

    

3. У якому рядку правильно перелічено східнослов’янські племена – предки українців? 

А хорвати, сіверяни, поляни, волиняни, радимичі, словени, дуліби 

Б поляни, волиняни, уличі, тиверці, хорвати, деревляни, сіверяни 

В деревляни, сіверяни, дреговичі, уличі, тиверці, в’ятичі, поляни 

Г сіверяни, поляни, дреговичі, словени, тиверці, в’ятичі, волиняни 

А Б В Г 

    



4.У якому рядку всі слова можна використати в розповіді про розвиток освіти та 

поширення писемності в галицьких та волинських землях? 

А школи при церквах та монастирях, «Повчання дітям» Володимира Мономаха 

Б берестяні грамоти зі Звенигорода, скрип торій Володимира Васильковича 

В бронзові писала з Галича та Белза, графіті Софійського собору в Києві 

Г воскові таблички з Перемишля та Острога, Остромирове євангеліє 

А Б В Г 

    

5. Терміни українські князі – пани – шляхта-земяни доречні в розповіді про 

А виникнення нових верств суспільства у першій половині 16 ст. 

Б структуру панівного стану в другій половині 15 – 16 ст. 

В створення братських  шкіл та діяльність православних братств наприкінці 16 ст. 

Г підготовку до об’єднання  православної та католицької церкви  

А Б В Г 

    

6. Де відбувався перший бій між повстанцями й польським військом під час Національно 

визвольної війни? 

А на Жовтих водах 

Б під Пилявцями 

В під Батогом 

Г під Берестечком 

А Б В Г 

    

 

7. Про які українські землі в 70-80 – х роках 17 ст. ідеться в уривку зі спогадів 

французького мемуариста Франсуа-Поля Далерака? 

«Нині цей край зруйнований,а війна, ніби гангреа, яка все пожирає, обернула 

найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі буряном руїни, на покинуті 

жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки імя козацьке. ЇЇ населення 



розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються 

під пануванням Москви.Решту вирубали турки або забрали у неволю татари…» 

А Лівобережну Україну 

Б Правобережну Україну 

 В Слобідську Україну 

Г Запоріжжя 

А Б В Г 

    

 

8. Яке твердження стосується П. Калнишевського? 

А протягом 1764 – 1794 рр. перебував в Україні на посадах генерал-губернатора та 

президента Малоросійської колегії 

Б за участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. отримав військове звання  генерал-

фельдмаршала та почесне прізвище «Задунайський» 

В було заслано до Соловецького монастиря, де перебував ув’язненим до 101 р. 

Г останні роки свого життя провів разом з колишніми запорожцями – на Задунайській Січі  

А Б В Г 

    

 

9. Про роботу вперше обраного загальноімперського австрійського парламенту 

(рейхстагу))відомо, що 

А від Галичини з 383 депутатів парламенту  було обрано лише 5 українців 

Б промова І, Капущака із с. Ляхівці з вимогою скасування панщини без виплати викупу 

поміщикам мала неабиякий резонанс 

В у серпні 1848 р.  рейхстаг схалив постанову про звільнення селян від кріпосної 

залежності без викупу 

Г повноваження парламенту істотно розширялися за нової конституції, яку в березні 

1849 р. оприлюднив імператор Австрії Франц-Йосиф І Габсбург 

А Б В Г 

    



 

10. Доповніть твердження 

Емський указ 1876 р. російського імператора Олександра ІІ забороняв … 

1 видавати українською мовою оригінальні твори і роботи переклади з іноземних мов, 

тексти для нот, театральні вистави й публічні читання 

2 завозити на територію Російської імперії з-за кордону книжки, написані українською 

мовою 

3 видавати українською мовою історичні пам’ятки та художні твори, навіть за умови їх 

написання згідно із загальноросійською орфографією 

4. видавати в під російській Україні книжки церковнослов’янською та російською мовами 

для навчання грамоти 

5 уживати принизливі та образливі характеристики за ознакою національної  належності 

еа теренах Російської імперії 

А 1,2 

Б 1,4 

В 2,5 

Г 3,4 

А Б В Г 

    

 

У заданнях 11 – 12 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 

доберить правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на 

перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 

11. Установіть відповідність між твердженням, що характеризують князів Київської 

Русі, за їхніми іменами 

1. був останнім київським князем, під владою якого перебувала більша частина Київської 

Русі, після його смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні 

князівства 

2. домігся зміни ставлення духовенства до себе, надавши Печерському монастиреві кошти 

для будівництва Успенського собору 

3. був високоосвіченою людиною, знав п’ять іноземних мов, одружився з дочкою 

візантійського імператора Константина Мономаха 



4. перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян, спричиненого 

поразкою Ярославичів від половців на р. Альта 

А Ізяслав Ярославович   

Б Святослав Ярославович   

В Всеволод Ярославович   

Г Володимир Мономах 

Д Мстислав Володимирович 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

12.Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами діячів 

культури і науки другої половини 19 – початку 20 ст. 

1. художник-реаліст, майстер побутового жанру  на селянську тематику («Сінокіс», 

«Весілля в Київській губернії», «Ворожінням») 

2. дослідник української етнографії та фольклористики, к 1869-1870 рр. очолював 

етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України. Автор вірша «Ще не вмерла 

України…» 

3. історик та археолог, дослідник історії запорізького козацтва, три десятиліття очолював 

Катеринославський історико-краєзнавчий музей 

4. один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, 

перших підручників з української мови й літератури, зокрема «Рідного слова» - книжки 

для читання в школі 

А П. Чубинський 

Б Б. Грінченко 

В М. Пимоненко 

Г Д.  Яворницький 

Д М. Грушевський 


