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Тестування – це випробовування студента з метою виявлення рівня
знань та вмінь, що використовується у відповідності до методики визначення
знань і оцінювання результатів.
Перевагою цього методу є те, що всі студенти знаходяться в рівних
умовах, отже, оцінка їх знань стає об’єктивною. Також позитивним
моментом тестування можна вважати можливість за один урок перевірити
засвоєння матеріалу всіма студентами групи.
Тестування широко використовується в ході вивчення курсу «Історія
України» для рубіжного і підсумкового контролю знань, а також для
самопідготовки студентів.
Нижче подаються тести до окремих тем. З цих питань складатимуться
варіанти завдань на колоквіуми. Це дає можливість студенту самостійно
підготуватися до рубіжного контролю і успішно скласти колоквіум.
КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
1.

Київська земля з центром в Києві в 7 ст. мала назву:
а) Славія, б) Куявія, в) Артанія.

2.

Про розселення східних слов’ян у 8-9 ст. повідомляється у:
а) „Повісті минулих літ”,
б) „Слові о полку Ігоревім”,
в) Київському літописі.

3.

Варяги були вихідцями із:
а) Візантії, б) Німеччини, в) Скандинавського півострова.

4.

У 80-х рр.. IX ст. на київському престолі утвердилась династія:
а) Рюриковичів; б) Олеговичів; в) Романових.

5.

Першу спробу запровадити християнство в Київській державі здійснив:
а) Володимир Великий; б) Ольга; в) Аскольд.

6.

У 907 р. київський князь Олег, згідно з легендою літопису, повісив на
воротах Константинополя свій щит. Це було зроблено для того, щоб:
а) показати жителям міста свою приязнь до них;
б) підкреслити, що Візантія потрапила під владу Олега;
в) символічно засвідчити перемогу Олега над містом.

7.

Після смерті Олега його наступником на київському престолі став Ігор,
який був:
а) сином Рюрика; б) сином Олега; в) братом Рюрика.

8.

Правління князя Ігоря закінчилось, коли він:
а) загинув під час походу на Візантію;
б) помер у Києві після повернення з походу на Візантію;
в) був вбитий древлянами.

9.

Якого князя М. Грушевський назвав «чистим запорожцем на київському
столі»?
а) Олега; б) Святослава; в) Володимира Великого.

10. Хто з київських князів розпочав карбувати перші руські монети із
золота та срібла?
а) Ольга; б) Володимир Великий; в) Ярослав Мудрий.
11. Основною військовою силою і одночасно примітивним апаратом
державного управління в Київській Русі була (було):
а) віче, б) дружина; в) ополчення.
12. Хто з князів, приєднуючи до Києва нові землі, передавав їх у володіння
своїм синам або довіреним особам, щоб усунути від влади племінну
знать?
а) Ігор; б) Володимир Великий; б) Ярослав Мудрий.
13. Процес формування території Давньоруської держави і остаточного
визначення її кордонів завершився за князя:
а) Ігоря;
б) Святослава;
в) Володимира Великого.
14. Які реформи провів Володимир Великий?
а) упорядкування збору данини;
б) адміністративну;
в) військову;
г) судову;
д) розділив між своїми синами землі своїх володінь і узаконив
горизонтальний принцип спадковості князівської влади.
15. Князь Володимир провів релігійну реформу у:
а) 988 р.; б) 989 р.; в) 998 р.
16. Ярослав Мудрий започаткував складання першого загальноруського
кодексу юридичних норм, який називався:
а) „Закон земляний”;
б) „Руська правда”;
в) „Правда Ярославичів”.
17. Битва з печенігами під Києвом 1036 р. завершилася тим, що:
а) Ярослав Мудрий переміг печенігів і звільнив Русь від їхніх нападів;
б) Ярослав Мудрий зазнав поразки, печеніги пограбували Київ;
в) Ярослав Мудрий домігся миру, виплативши печенігам певну данину.

18. За формою правління Київська держава була:
а) монархія; б) республіка.
19. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення
Київської Русі виберіть правильні:
а) розвиток вотчинного землеволодіння;
б) масові селянські заворушення, виступи міщан;
в) відсутність загальновизнаного порядку заміщення великокнязівського
престолу, усобиці князів;
г) занепад Києва внаслідок військових конфліктів та переміщення
торговельних шляхів;
д) вторгнення монголо-татар, які підірвали військову міць київського
князя;
е) великі розміри держави, що утруднювало економічні зв’язки та
культурну консолідацію її населення.
20. Які завойовники завдали остаточного удару Київській Русі?
а) печеніги;
б) половці;
в) монголо-татари.
21. Автором „Повісті минулих літ був:
а) Іларіон; б) Нестор, в) Володимир Мономах.
22. Норманська теорія стверджує, що Київську Русь утворили:
а) слов’яни, б) варяги, в) греки.
23. Варяги – це:
а) слов’яни – воїни, які служили в дружинах руських князів;
б) жителі Скандинавії, відомі в Європі під іменем норманів,
воїни – моряки, що чинили грабіжницькі напади на інші землі,
в) жителі Візантії.
24. Полюддя – це:
а) зібрання племінного ополчення;
б) щорічне збирання князем данини з населення;
в) повинності міщан.
25. Торгівельний шлях „із варяг у греки” сполучав Київську Русь із:
а) Візантією; б) Хозарським каганатом; в) Угорщиною.
26. Хто упорядкував збір данини в Київській Русі?
а) Олег; б) Ольга; в) Святослав.
27. Кого з перших київських князів називали „Завойовником”:
а) Олега; б) Ігоря; в) Святослава.
28. Із запропонованих суджень про напрями державної діяльності перших
київських князів – від Олега до Святослава включно – виберіть такі, що
відповідають історичній дійсності:
а) управління господарським життям держави;

б) розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права;
в) захист власних володінь від нападників і організація воєнних походів
на сусідні землі;
г) приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та
обкладання їх даниною;
д) збір і збут данини;
е) підтримка християнства, будівництво храмів;
ж) забезпечення освіти та охорони здоров’я своїх підданих, будівництво
шкіл і лікарень.
29. Хто з київських князів розгромив Хозарський каганат і відкрив шлях на
руські землі печенігам?
а) Олег;
б) Святослав;
в) Володимир Великий.
30. Хто з наступних князів охрестився?
а) Олег; б) Ігор; в) Ольга; г) Святослав; д) Володимир Великий.
31. Найпершою із відомих християнських храмів у Києві була збудована
церква:
а) св. Іллі; б) Пресвятої Богородиці (Десятинна); в) св. Софії.
32. Християнство було запроваджено в :
а) 980 р.; б) 988 р.; в) 998 р.
33. Адміністративна реформа князя Володимира полягала в тому, що він:
а) залишив владу племінним вождям, але для контролю за ними
відправив в окремі землі вірних йому бояр;
б) замінив деяких племінних вождів вірними йому боярами;
в) усунув від влади племінних вождів, замінивши їх своїми 12 синами, а
у віддалені землі відправив вірних йому бояр.
34. Хто з київських князів сприяв обранню першого митрополита з
русичів – Ілларіона:
а) Володимир Великий; б) Ярослав Мудрий; в) Володимир Мономах.
35. За якого князя розпочалося будівництво Софійського собору?
а) Володимира Великого;
б) Ярослава Мудрого;
в) Володимира Мономаха.
36. Які твердження розкривають історичне значення хрещення Русі?
а) зміцнення міжнародного авторитету держави;
б) зміцнення влади київського князя;
в) підпорядкування Київської Русі Візантії;
г) розвиток писемності, мистецтва, книгописання в Київській Русі;
д) послаблення влади київського князя.

37. Позначте назву храму, при якому була побудована перша бібліотека на
Русі.
а) Десятинна церква;
б) Софійський собор;
в) Успенський собор;
г) Києво-Печерська лавра.
38. „Руська правда” – це:
а) літопис;
б) перша газета;
в) збірник законів.
39. Хто з київських князів остаточно розбив печенігів?
а) Святослав;
б) Володимир Великий;
в) Ярослав Мудрий
40. У яких твердженнях йдеться про князя Ярослава Мудрого?
а) За легендою, цього князя спіткала смерть від коня.
б) Сприяв укладенню шлюбів своїх дітей з європейськими володарями.
в) Уклав «Руську правду».
г) Розпочав будівництво Десятинної церкви в Києві.
д) Прагнучи продовжити війну на Балканах, призначив своїх синів
намісниками в землях Русі.
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
1.

За якого литовського князя фактично було ліквідовано золотоординське
панування на українських землях: а) за Гедиміна; б) за Ольгерда; в) за
Вітовта?

2.

Українські землі звільнилися від іга монголо татар після битви на:
а) р. Сині Води; б) р. Калка; в) Куликовому полі.

3.

Серед наведених суджень про причини успіхів Литви в її експансії на
землі Русі виберіть правильні: а) Литва не проводила культурнонаціональної та релігійної експансії, а навпаки, переймала руські звичаї
та релігію; б) Литва виступила як захисниця цих земель від монголотатар; в) Польща надала Литві суттєву підтримку, допомогла
забезпечити порядок на приєднаних територіях; г) литовські князі
дотримувалися правила „старовини не порушувати, а новини не
вводити”; д) русичі за своєю ментальністю були схильні до іноземного
панування, не вміли навести ладу у власній державі; е) Литва мала добре
навчену велику армію, яка і змусила русичів підкоритися.

4.

Які зовнішньополітичні чинники штовхали Литву на укладання з
Польщею Люблінської унії: а) конфлікти з Московським царством; б) з
Тевтонським орденом; в) з Польщею; г) з Кримським ханством?

5.

Якого суперника мала Литва у своєму прагненні володіти
східнослов’янськими землями: а) Угорщину; б) Польщу; в) Тевтонський
орден?

6.

Історик Крип’якевич, аналізуючи Люблінську унію, зауважив, що „при
всіх негативних наслідках для українців вона дала принаймні одну
користь...” Він мав на увазі те, що: а) виникла можливість краще
захистити українські землі від татарських набігів; б) прискорився
економічний розвиток українських земель, спостерігалось економічне
піднесення; в) переважна більшість українських земель опинилась у
складі однієї держави, що створювало умови для їх національнокультурного єднання.

7.

У результаті Люблінської унії українські землі – Волинь, Київщина,
Брацлавщина потрапили до складу: а) Польщі; б) Литви; в)
Московського царства.

8.

Які дві конфесії протистояли одна одній в Україні до 1596 р.:
а) католицизм і протестантизм; б) православ’я і протестантизм;
в) православ’я і католицизм?

9.

Умовами Берестейської унії, крім підпорядкування церкви владі папи
Римського, були: а) визнання догматів католицької церкви, мова
богослужіння була церковно-слов’янська, залишилися православні
церковні обряди; б) визнання догматів католицької церкви, мова
богослужіння була латинська, залишилися православні церковні
обряди; в) визнання догматів католицької церкви, мова богослужіння
була церковнослов’янська, церковні обряди були католицькі.

10. Берестейській церковний собор відбувся в: а) 1569 р.; б) 1595 р.;
в) 1596 р.
11. Укладення Берестейської унії та об’єднання церков: а) сприяло
консолідації українського суспільства; б) ніяким чином не впливало на
становище; в) поглиблювало розкол у суспільстві та погіршило
становище православної церкви.
12. Серед соціальних верств, з яких формувалося козацтво,
найважливішими були: а) збідніла українська православна шляхта і
міщани; б) промисловики-уходники та кріпаки; в) переселенці з
Московії та інших земель, що межували з Україною.
13. Кримські татари займалися: а) землеробством; б) скотарством;
в) виноробством.
14. Вважається, що перша велика січ була споруджена козаками з
ініціативи: а) Кшиштофа Косинського; б) Дмитра Вишневецького;
в) Євстафія Дашкевича.

15. З якою метою татари нападали на українські землі: а) щоб розширити
кордони Кримського ханства; б) щоб займатися полюванням; в) щоб
здійснювати грабежі?
16. Перша велика січ була побудована на: а) о. Хортиця; б) о. Томаківка;
в) о. Монастирському.
17. Верховна влада на Запорізькій Січі належала: а) кошовому отаману;
б) раді козацької старшини; в) загальній козацькій раді.
18. Козацтво захищало права: а) православної церкви; б) уніатської;
в) католицької.
19. Реєстрове козацтво було створене з ініціативи: а) великого литовського
князя; б) польського короля; в) московського царя.
20. Реєстрове козацтво підпорядковувалось: а) кошовому отаману
Запорізької Січі; б) польському королю; в) Московському царю.
21. Центром реєстрового козацтва стало місто: а) Черкаси; б) Трахтемирів;
в) Київ.
22. Національно-визвольна війна українського народу середини 17 ст.
розпочалася в: а) 1646 р.; б) 1648 р.; в) 1657 р.
23. Національно-визвольну війну українського народу середини 17 ст.
очолив: а) Б. Хмельницький; б) П. Дорошенко; в) І. Мазепа.
24. Починаючи боротьбу з Річчю Посполитою, Б. Хмельницький хотів:
а) відновити українську державність; б) звільнити селян з кріпацтва;
в) відновити права і привілеї козацтва.
25. На початку війни Б. Хмельницький уклав союз із: а) Московським
царством; б) Кримським ханством; в) Швецією.
26. Причинами укладення Б. Хмельницьким на початку війни союзу з
Кримським ханством були: а) давні дружні стосунки з татарами;
б) відсутність в козацькому війську сильної кінноти; в) прагнення
уникнути можливості вести війну на два фронти.
27. Перший бій між козаками і польським військом відбувся: а) на хуторі
Суботові; б) під Жовтими водами; в) під Корсунем.
28. Яка битва відкрила козацькій армії шлях на Галичину: а) під Жовтими
водами; б) під Корсунем; в) під Пилявцями?
29. Облога Львова восени 1648 р. закінчилася: а) спаленням міста;
б) виплатою містом контрибуції; в) відступом козацького війська.

30. За Зборівською угодою козацький реєстр встановлювався: а) 20 тисяч;
б) 40 тисяч; в) 60 тисяч.
31. Які воєводства за Зборівською угодою переходили під владу гетьмана
Б. Хмельницького: а) Київське; б) Київське, Чернігівське, Подільське,
Брацлавське, Руське; в) Київське, Чернігівське, Брацлавське?
32. Як називалась держава Б. Хмельницького: а) Військо Запорізьке;
б) Гетьманщина; в) Українська держава; г) Українська Народна
Республіка?
33. Столицею козацької держави стало місто: а) Київ; б) Глухів; в) Чигирин.
34. У гетьманській державі полк – це: а) адміністративно-територіальна
одиниця; б) військова одиниця; в) адміністративно-територіальна і
військова одиниця.
35. Обороною Вінниці в лютому-березні 1651 р. командував: а) І. Богун;
б) М. Кривоніс; в) Д. Нечай.
36. Білоцерківський мир став наслідком невдалої для козаків битви під:
а) Берестечком; б) Красним; в) Збаражем.
37. В яких битвах татари зраджували козаків: а) під Корсунем;
б) Пилявцями; в) Зборовом; г) Берестечком; д) Батогом; е) Жванцем?
38. Договірні статті між Військом Запорізьким та Московською державою
були укладені: а) в Москві в березні 1654 р.; б) в Переяславі в січні
1654 р.; в) в Чигирині в березні 1654 р.
39. Чому Москва пішла на підписання Березневих статей: а) росіянам гірко
було дивитися, як Річ Посполита утискає братів-православних;
б) прагнула зробити перший крок на шляху до повного підпорядкування
України; в) хотіла використати козаків у боротьбі зі Швецією.
40. Хто першим порушив Березневі статті: а) українська сторона;
б) російська сторона; в) польська сторона; г) Кримське ханство?
41. Між якими країнами було укладено Віленське перемир’я: а) між
Польщею та Росією; б) Росією та Швецією; в) Польщею та Туреччиною.
42. Після смерті Б. Хмельницького гетьманом став: а) І. Виговський;
б) І. Богун; в) П. Дорошенко.
43. Між якими державами було підписано Гадяцький трактат: а) між Росією
та Польщею; б) Україною та Туреччиною; в) Україною та Польщею?
44. Битва під Конотопом в червні 1659 р. закінчилася поразкою: а) поляків;
б) козацьких військ; в) російських військ.

45. Які обставини стали причиною усунення гетьмана І. Виговського від
влади: а) переорієнтація зовнішньої політики на Річ Посполиту;
б) посилення зв’язків з Росією; в) розв’язання І. Виговським війни зі
Швецією?
46. Після усунення І. Виговського від влади гетьманом став:
а) Ю. Хмельницький; б) П. Дорошенко; в) П. Тетеря.
47. Після правління якого гетьмана Україна фактично розкололася на два
гетьманства: а) П. Тетері; б) І. Брюховецького; в) Ю. Хмельницького?
48. Першим гетьманом Лівобережної України став: а) П. Тетеря;
б) П. Дорошенко; в) І. Брюховецький.
49. Яку політику проводив гетьман І. Брюховецький: а) дотримувався
пропольського курсу; б) відважно відстоював автономію Гетьманщини;
в) відверто плазував перед Москвою?
50. Які держави підписали Андрусівське перемир’я: а) Україна і Польща;
б) Росія і Польща; в) Польща і Туреччина?
51. Відповідно до умов Андрусівського перемир’я: а) Україна була поділена
між двома державами: Лівобережна Україна залишалася за Росією,
Правобережна – за Польщею; б) вся Україна поверталася до складу
Польщі; в) Польща давала згоду на входження українських земель до
складу Росії.
52. Кого з гетьманів називали „сонцем Руїни”: а) Б. Хмельницького;
б) І. Мазепу; в) П. Дорошенка?
53. Які держави уклали „Вічний мир”: а) Україна і Швеція; б) Україна і
Росія; в) Польща і Росія?
54. Трактат про „Вічний мир” остаточно закріплював: а) поділ України по
Дніпру, Київ і Запоріжжя залишалися за Польщею; б) поділ України по
Дніпру, Київ і Запоріжжя залишалися за Росією; в) поділ України по
Дніпру, Київ переходив до Польщі.
55. Яка територія закріплювалась за Московською державою згідно умов
„Вічного миру”: а) Правобережжя; б) Правобережжя і Запоріжжя;
в) Лівобережжя і Запоріжжя?
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В КІНЦІ XVII – XVIII СТ.
1.

За адміністративно-територіальним поділом Гетьманщина поділялась
на:
а) воєводства і староства; б) полки і сотні; в) губернії та повіти.

2.

За якого гетьмана Лівобережної України українська православна церква
була підпорядкована московському патріарху?
а) Д. Многогрішний; б) І. Самойлович; в) І. Мазепа.

3.

І. Мазепа був гетьманом Лівобережної України в період:
а) 1668-1676 рр.; б) 1676-1687 рр.; в) 1687-1708 рр.

4.

Яке місто було гетьманською резиденцією за часів І. Мазепи?
а) Батурин; в) Глухів; в) Київ; г) Чигирин.

5.

Союзу з якою державою дотримувався І. Мазепа на початку свого
гетьманування?
а) з Росією; б) з Туреччиною; в) зі Швецією.

6.

На які верстви суспільства спирався І. Мазепа в своїй внутрішній
політиці?
а) на козацьку старшину, шляхту, духовенство; б) на селянство; в) на
міщанство.

7.

З початком Північної війни становище українців Гетьманщини:
а) покращилося: загроза соціального вибуху в умовах війни змусила
уряд зменшити утиски народних мас, російські війська були виведені з
Гетьманщини для ведення військових дій; б) погіршало: військові
потреби примушували піднімати податки з українців, козакам довелось
воювати за інтереси Росії, виконувати великі будівельні роботи; в) не
змінилось: воєнні дії проходили далеко від України, російські війська
були виведені, козаки не брали участі у війні зі шведами.

8.

З якою державою уклав союз І. Мазепа, бажаючи вирватись з-під влади
Росії?
а) Швецією; б) Річчю Посполитою; в) Кримським ханством.

9.

Після переходу І. Мазепи на бік Карла ХІІ українці у своїй більшості:
а) підтримали гетьмана і почали надавати шведам допомогу в боротьбі з
російськими військами; б) залишилися байдужими і не підтримували ні
шведів, ні росіян; в) продовжували допомагати російській армії у
боротьбі проти шведів.

10. Союз І. Мазепи з Карлом ХІІ підтримували:
а) духовенство і частина козацтва; б) частина старшини та козаків,
запорожці; в) прості козаки, міські низи та селянство.
11. Що зробив Петро І, коли дізнався про перехід І. Мазепи на бік шведів?
а) скасував посаду гетьмана; б) стратив І. Мазепу; в) зруйнував
гетьманську столицю; г) зруйнував Запорізьку Січ.
12. Де відбулася вирішальна битва між шведським і російським військом?
а) під Полтавою; б) під Москвою; в) під Батурином.

13. Хто здобув перемогу в Полтавській битві?
а) шведи; б) росіяни; в) українці; г) турки.
14. Як покарання за «зраду» І. Мазепи російські війська під командуванням
О. Меншикова захопили і повністю зруйнували:
а) Київ; б) Глухів; в) Батурин.
15. Гетьманом, що очолив політичну еміграцію українців в Західній Європі,
був:
а) І. Мазепа; б) П. Орлик; в) К. Розумовський.
16. Після зруйнування Петром І Запорізької Січі в 1708 р. козаки-запорожці
заснували:
а) Хортицьку Січ у російських володіннях; б) Олешківську Січ у татаротурецьких володіннях; в) Нову Січ у російських володіннях.
17. Після І. Мазепи з волі Петра І гетьманом Лівобережної України став:
а) І. Скоропадський; б) Д. Апостол; в) П. Полуботок.
18. Наступником І. Мазепи і продовжувачем його справи боротьби за
незалежність Козацької держави, гетьманом Війська Запорізького на
вигнанні став:
а) П. Скоропадський; б) Д. Апостол; в) П. Полуботок; г) П. Орлик.
19. Малоросійська колегія була створена за ініціативою:
а) І. Скоропадського; б) Петра І; в) Карла ХІІ.
20. Малоросійська колегія правила Гетьманщиною у:
а) 1722–1727 рр.; б) 1734–1750 рр.; в) 1750–1764 рр.
21. За гетьманування І. Скоропадського гетьманська столиця була
перенесена:
а) у Київ; б) у Глухів; в) у Чигирин.
22. Указ Петра І, що запроваджував обмеження щодо української культури
забороняв:
а) розмовляти українською мовою; б) співати українською мовою;
в) друкувати книжки українською мовою.
23. Коли російський уряд створив для управління Гетьманщиною І
Малоросійську колегію?
а) 1721 р.; б) 1722 р.; в) 1725 р.
24. І Малоросійська колегія була:
а) найвищим фінансовим та адміністративним органом Малоросії після
ліквідації автономії Гетьманщини; б) апеляційною установою в судових
справах, які розглядалися в судах Гетьманщини, контрольним
фінансовим органом, а згодом найвищою адміністративною інстанцією;
в) вищою судовою інстанцією Гетьманщини і контрольно-наглядовим

органом, що мав на меті не допускати зносин козацької старшини з
іноземними державами.
25. Що послужило приводом ліквідації І Малоросійської колегії?
а) незадоволення росіян, що мали землеволодіння в Гетьманщині
посиленням податкового тиску, що чинила колегія; б) потреба Росії в
українських ресурсах напередодні війни з Туреччиною, що призвело до
вимушених поступок; в) любов російської влади до українців.
26. «Решительні пункти» 1728 р. – це:
а) договірні статті, що визначали межі автономії Гетьманщини в складі
Росії, підписані Д. Апостолом та Петром ІІ; б) указ Петра ІІ, що визначав
статус Гетьманщини в Російській державі в період правління
Д. Апостола; в) ряд універсалів гетьмана Д. Апостола, на основі яких
проходили реформи в Гетьманщині під час його правління.
27. За якого гетьмана запорожці, що після зруйнування Запорізької Січі
військом Перта І були змушені жити у турецько-татарських володіннях,
повернулися під гетьманську влади?
а) І. Скоропадський; б) П. Полуботок; в) Д. Апостол.
28. Правління гетьманського уряду – це орган, який:
а) був створений за указом Петра І як дорадчий орган при
Малоросійській колегії; б) був створений Петром ІІ після ліквідації
Малоросійської колегії; в) був створений після смерті Д. Апостола для
управління Гетьманщиною в зв’язку із забороною обрання нового
гетьмана.
29. В якому році уряд Єлизавети Петрівни відновив гетьманську посаду?
а) 1727 р.; б) 1750 р.; в) 1764 р.
30. Останнім гетьманом козацької України став брат фаворита Єлизавети
граф:
а) О. Розумовський; б) К. Розумовський; в) П. Калнишевський.
31. Чия це біографія? Син козака, брат фаворита російської імператриці,
граф, російський генерал-фельдмаршал, гетьман України:
а) К. Розумовський; б) І. Мазепа; в) П. Калнишевський.
32. Які з наведених фактів відносяться до діяльності К. Розумовського?
а) завершення судової реформи; б) посилення значення старшинської
ради з тенденцією перетворення її на своєрідний становий парламент;
в) розширення прав рядового козацтва і селянства; г) об’єднання Ліво- і
Правобережної України; д) проведення військової реформи,
запровадження уніформи.

33. Хто з російських імператриць так висловився про Україну: «Як я люблю
народ цей благонравний і незлобивий»?
а) Анна Іоанівна; б) Єлизавета Петрівна; в) Катерина ІІ.
34. За правління якого російського монарха було остаточно ліквідовано
автономний устрій Гетьманщини?
а) Петро І; б) Анна Іоанівна; в) Катерина ІІ.
35. Замість гетьмана, посада якого була скасована Катериною ІІ, управляти
Лівобережною Україною почала:
а) Генеральна військова канцелярія; б) Малоросійська колегія;
в) Правління гетьманського уряду.
36. Останнім кошовим отаманом Запорізької Січі був:
а) Д. Вишневецький; б) К. Розумовський; в) П. Калнишевський.
37. За правління якого російського монарха було остаточно зруйновано
Запорізьку Січ?
а) Петра І; б) Анни Іоанівни; в) Катерини ІІ.
38. ІІ Малоросійську колегію очолив:
а) С. Вельямінов; б) О. Меншиков; в) П. Рум’янцев.
39. Із перелічених заходів ІІ Малоросійської колегії виберіть ті, що були
спрямовані на ліквідацію ознак української автономії:
а) налагодження роботи місцевої адміністрації; б) розпорядження про
обмеження переходів селян; в) ліквідація Запорізької Січі; г) ліквідація
полково-сотенного адміністративного поділу; д) перетворення рядових
козаків у розряд державних селян.
40. Що зробила Катерина ІІ. щоб унеможливити виступи козацької
старшини проти її дій, спрямованих на ліквідацію Гетьманщини?
а) видала великі суми грошової компенсації, б) вислала всіх її
представників до Сибіру; в) зрівняла її в правах з російським
дворянством.
41. В період правління якого російського монарха в Україні було юридично
оформлено кріпацтво?
а) Катерини ІІ; б) Єлизавети Петрівни; в) Олександра ІІ.
42. На території Лівобережної України кріпацтво було запроваджено в:
а) 1775 р.; б) 1783 р.; в) 1796 р.
43. На кінець 17 ст. землі Правобережної України, які перебували у складі
Речі Посполитої, були:
а) багатолюдним, економічно розвиненим краєм; б) майже безлюдним,
економічно занедбаним краєм; в) густозаселеним, але економічно
відсталим і бідним краєм.

44. Що стало причиною повстання козаків на Правобережній Україні на
початку 18 ст. під проводом С. Палія?
а) закріпачення селянства; б) рішення польського уряду звузити привілеї
козацької старшини; в) рішення польського уряду скасувати козаччину
на Правобережній Україні.
45. В останній третині 17 ст. для відродження Правобережної України та
захисту її від татар польський уряд:
а) організував переселення туди польських селян і озброїв їх;
б) побудував на межі Дикого поля низку фортець; в) погодився на
відродження козацтва.
46. Повстання козаків на Правобережній Україні в 1702–1704 рр. очолював:
а) С. Наливайко; б) С. Палій; в) П. Орлик.
47. «Соціальними розбійниками», які поєднували в собі звичайні
розбійницькі інстинкти та прагнення помститися за гноблення
співвітчизників шляхом вилучення власності у багатих, можна назвати:
а) гайдамаків та опришків; б) опришків та козаків; в) козаків та
гайдамаків.
48. Рух гайдамаків у 18 ст. розпочався:
а) на Лівобережжі та Слобожанщині; б) на Правобережній Україні;
в) в Галичині, Буковині та Закарпатті.
49. Учасників антифеодального руху, що мав місце у 17–18 ст. на
західноукраїнських землях, називали:
а) опришками; б) гайдамаками; в) паліями.
50. Опришки у 17–18 ст. діяли на:
а) Лівобережній Україні; б) Правобережжі; в) Галичині, Буковині,
Закарпатті.
51. Одним із найвідоміших ватажків опришків був:
а) І. Гонта; б) М. Залізняк; в) О. Довбуш.
52. Коліївщина – повстання, що було кульмінаційною точкою
гайдамацького руху, вибухнуло в:
а) 1760 р.; б) 1768 р.; в) 1772 р.
53. Керівниками Коліївщини були:
а) М. Залізняк; б) С. Палій; в) І. Гонта, г) О. Довбуш.
54. Польська шляхта об’єдналася в 1768 р. у Барську конфедерацію з метою:
а) боротьби з королівською владою, що дозволяла Росії активно
втручатися у внутрішні справи Речі Посполитої; б) боротьби з
гайдамацьким рухом; в) боротьби з російським військом, що розпочало
загарбницьку війну з Річчю Посполитою.

55. Коліївщину було придушено:
а) польською шляхтою; яка припинила свою боротьбу з королем і
об’єдналася з його військом для приборкання українських селян;
б) російським військом, якому вдалося захопити в полон ватажків
Коліївщини, а потім розгромити весь рух; в) татарами, які з намови
польського короля вдерлися на Правобережжя та розгромили
гайдамаків.
56. Кому з українських письменників належить відомий поетичний твір про
Коліївщину?
а) І. Котляревському; б) Т. Шевченку; в) П. Кулішеві.
57. Правобережна Україна була приєднана до Російської Імперії внаслідок:
а) російсько-польської війни, в якій Річ Посполита зазнала поразки;
б) визвольної боротьби українського народу проти польського
гноблення, в якій російська армія надала йому допомогу; в) другого та
третього поділів Польщі між Австрією, Прусією та Росією.
58. Українські землі в 19 – на початку 20 ст. входили до складу:
а) Російської імперії, Речі Посполитої, Туреччини; б) Російської та
Австрійської імперій; в) Російської імперії, Австрійської імперії,
Туреччини.
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХІХ СТОЛІТТІ
1.

Які українські землі у 19 ст. входили до складу Малоросійського
генерал-губернаторства Російської імперії?
а) землі Північного Причорномор’я; б) Лівобережна Україна та
Слобожанщина; в) Правобережна Україна.

2.

Які українські землі у 19 ст. входили до складу Київського генералгубернаторства Російської імперії?
а) Північне Причорномор’я; б) Лівобережна Україна та Слобожанщина;
в) Правобережжя.

3.

Чия це біографія? Народився на Поділлі в родині кріпака. Потрапив у
солдати, потім втік. Протягом двадцяти років вів боротьбу з поміщиками
на Поділлі. Не раз тікав із заслання та в’язниці. Був убитий внаслідок
зради:
а) Устим Кармалюк; б) Іван Гонта; в) Лук’ян Кобилиця.

4.

Перший університет в Наддніпрянській Україні було відкрито в 1805 р.
у:
а) Києві; б) Одесі; в) Харкові.

5.

У березні 1821 р. у Тульчині було утворено:
а) «Південне товариство»; б) «Північне товариство»; в) «Малоросійське
товариство».

6.

Центром декабристського руху в Україні було місто:
а) Київ; б) Львів; в) Тульчин.

7.

Керівником руху декабристів в Україні був:
а) П. Пестель; б) К. Рилєєв; в) В. Лукашевич.

8.

Програмний документ «Південного товариства», що був складений
П. Пестелем, називався:
а) «Руська правда»; б) «Малоросійська правда»; в) «Українська правда».

9.

«Руська правда», яка була одним з програмних документів декабристів,
передбачала:
а) створення незалежної Української держави; б) збереження політичної
єдності українських і російських земель у складі Росії; в) проголошення
автономії України як рівноправного члена федерації слов’янських
республік.

10. Під час польського повстання 1830–1831 рр. селяни Правобережної
України:
а) підтримували поляків, а частина з них вступила в польські військові
загони; б) підтримували поляків, але не брали активної участі у
військових діях; в) залишилися байдужими до прагнень поляків
звільнитися з-під російської влади.
11. Русифікація Правобережної України урядом Російської імперії була
спровокована:
а) декабристським рухом; б) польським повстанням 1830–1831 рр.;
в) українським національно-визвольним рухом.
12. Таємне Кирило-Мефодіївське братство було створено в:
а) Києві; б) Харкові; в) Санкт-Петербурзі.
13. Програмний документ Кирило-Мефодіївського братства – це:
а) «Книга буття українського народу (Закон Божий)»; б) «Кобзар»;
в) «Руська правда».
14. Члени Кирило-Мефодіївського братства вважали, що Україна повинна
бути:
а) суверенною державою; б) суб’єктом федерації слов’янських народів;
в) складовою частиною Росії.
15. Автором програмного документа «Кирило-Мефодіївського братства»
вважають:
а) Т. Шевченка; б) П. Куліша; в) М. Костомарова.
16. Кріпацтво в Наддніпрянській Україні було ліквідовано в:
а) 1848 р.; б) 1856 р.; в) 1861 р.

17. Селянська реформа 1861 р. в Російській імперії:
а) обмежила панщину двома днями на тиждень; б) передала частину
панських земель у користування селянам, вилучивши їх у поміщиків;
в) скасувала кріпацтво.
18. Згідно з законом від 16 червня 1870 р. у містах Російської імперії
створювались органи самоврядування, які називалися:
а) земствами; б) міськими радами; в) міськими думами.
19. Місцеві органи самоуправління, створені в Російській імперії в
результаті реформи 1864 р., називалися:
а) земствами; б) сходами; в) радами.
20. Військова реформа 1864 р. запроваджувала:
а) загальну військову повинність; б) рекрутські набори серед селян;
в) рекрутські набори серед усіх верств населення.
21. Валуєвський циркуляр 1863 р. заборонив:
а) видання українською мовою художніх творів; б) видання українською
мовою наукових, релігійних та освітніх праць; в) спілкування
українською мовою.
22. Емський указ Олександра ІІ заборонив:
а) видання книжок українською мовою; б) ввезення в Україну літератури
українською мовою; в) театральні вистави українською мовою;
г) викладання в школах українською мовою; д) спілкування українською
мовою.
УКРАЇНА В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ
КАПІТАЛІЗМУ ТА ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.

На межі 19 і 20 ст. у підросійській Україні провідними галузями
економіки були: а) вугледобувна, металургійна, цукрова; б) хімічна,
металургійна, цукрова; в) хімічна, вугледобувна, цукрова.

2.

Політика російського уряду в 2-й половині 19 – на початку 20 ст. була
спрямована на: а) підтримку та розвиток усіх галузей промисловості в
Україні; б) гальмування розвитку тих галузей промисловості України,
які створювали конкуренцію російським; в) гальмування розвитку всіх
галузей промисловості в Україні.

3.

Європейський капітал у підросійській Україні найміцніші позиції мав у:
а) цукровій промисловості; б) залізничному будівництві;
в) вугледобувній та металургійній промисловості.

4.

Згідно з даними всеросійського перепису 1897 р., більшість українців
проживала у: а) сільській місцевості; б) містах.

5.

Європейський капітал у підросійській Україні найміцніші позиції мав у:
а) цукровій промисловості; б) залізничному будівництві;
в) вугледобувній та металургійній промисловості.

6.

До 90% акціонерного капіталу у підросійській Україні на початку 20 ст.
належало: а) українцям; б) росіянам; в) євреям; г) європейцям – німцям,
французам, англійцям, бельгійцям тощо.

7.

Наприкінці 19 ст. лише 15% промислових підприємств підросійської
України: а) виготовляли кінцеву продукцію; б) постачали сировину та
напівфабрикати для вироблення кінцевої продукції в Росії.

8.

Донецько-Криворізький район спеціалізувався на: а) цукровій
промисловості; б) виробництві зерна; в) вугледобуванні та металургії.

9.

Столипінська аграрна реформа: а) скасувала кріпацтво; б) надала
селянам право виходити з общини й заводити хутірські господарства;
в) запровадила безкоштовне забезпечення селянських господарств
технікою та добривами.

10. Прем’єр-міністр Росії П. Столипін проводив політику: а) сприяння
українському національному рухові; б) проведення репресивних заходів
щодо будь-яких національних рухів, в тому числі і українського.
11. Маніфестом 17 жовтня 1905 р., називався: а) Державна Дума;
б) Центральна Рада; в) Верховна Рада; г)Установчі Збори.
12. Товариство „Просвіта” в Наддніпрянській Україні виникло в період:
а) революції 1905 – 1907 рр.; б) Лютневої революції 1917 р.;
в) жовтневого перевороту 1917 р.
13. „Просвіта” – це: а) культурно-просвітницьке товариство; б) газета, що
почала виходити в Києві у 1905 р.; в) товариство по боротьбі з
неписьменністю.
14. Товариство українських поступовців було створене: а) 1908 р.;
б) 1912 р.; в) 1914 р.
15. Українська думська громада – це об’єднання депутатів-українців: а) I та
II Державних думах Росії, в основу політичної платформи якого була
покладена ідея незалежної України; б) від Галичини та Буковини в
Державній раді Австро-Угорщини, в основу політичної платформи якого
була покладена ідея соборності українських земель; в) у I та II
Державних думах Росії, в основу політичної платформи якого була
покладена ідея автономії України в складі федеративної Росії.
16. Розмістіть події в хронологічній послідовності: а) повстання матросів на
панцернику „Потьомкін”; б) мітинги і демонстрації протесту проти

подій „кривавої неділі” в Санки-Петербурзі; в) надання громадянських
прав жителям російської імперії.
17. Представницький орган Росії, що був започаткований Українська
думська громада існувала в: а) 1-й та 2-й Думах; б) 2-й та 4-й Думах;
в) 1-й та 4-й Думах.
18. З-поміж наведених тверджень виберіть ті, що розкривають результати
революції 1905 р. для національного руху українців Російської імперії:
а) надання східноукраїнським землям політичної автономії у складі
Росії; б) виникнення і активізація діяльності українських партій різної
ідеологічної орієнтації; в) створення української парламентської
громади в Державній думі Росії; г) поширення „Просвіти” та інших
громадських українських організацій; д) поява та зростання чисельності
легально діючих українських видань і видавництв; е) державна
фінансова підтримка українських національних культурно-просвітніх,
наукових та навчальних закладів.
19. Російська влада: а) дозволила відзначити 100-річчя з дня народження
Т. Шевченка; б) надала фінансову й адміністративну підтримку
запланованим українофілами до 100-річчня з дня народження
Т. Шевченка заходам; в) заборонила відзначення ювілею і розігнала
масові демонстрації, що проходили в ці дні.
20. Напередодні першої світової війни українські землі були включені до
складу: а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини; б) Росії та АвстроУгорщини; в) Росії, Австро-Угорщини та Румунії.
21. Військові дії під час першої світової війни велися на території:
а) Закарпаття, Буковини і Центральної України; б) Буковини, Галичини і
Центральної України; в) Закарпаття, Галичини, Буковини та Волині;
г) Закарпаття, Галичини, Волині та Центральної України.
22. Легіон Українських січових стрільців був створений у: а) 1913 р.;
б) 1914 р.; в) 1916 р.
23. Легіон Українських січових стрільців воював на боці: а) Росії;
б) Польщі; в) Австро-Угорщини.
24. У роки першої світової війни визнаних лідерів української громади –
митрополита А. Шептицького, вченого-історика М. Грушевського,
журналіста М. Богацького – російські власті: а) підтримували (в тому
числі й матеріально), розраховуючи на толерантність українців завдяки
їхньому впливові; б) затримали і насильно вивезли за межі України,
побоюючись їхнього впливу на українців; в) зробили в’язнями
російських тюрем, звинувативши у „шпигунстві” на користь АвстроУгорщини.

25. Під час окупації Галичини в роки першої світової війни російський уряд
проводив тут: а) політику, спрямовану на підтримку національного руху
поляків та українців; б) політику, яка не мала чітко визначених
національних пріоритетів, однак в умовах воєнного часу діяльність усіх
національних організацій була заборонена; в) політику, метою якої було
запровадження в життя місцевого населення „русских начал”; українці
були визнані неблагонадійними.
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ
(1917 – 1921 РР.)
1.

Лютнева революція в Росії призвела до: а) звільнення селян з кріпацтва;
б) падіння монархії; в) захоплення влади більшовиками.

2.

Внаслідок Лютневої революції в Росії влада перейшла до: а) спадкоємця
престолу Михайла; б) Тимчасового уряду; в) Раднаркому.

3.

Коли утворилася Центральна Рада? а) 3-4 березня 1917 р.; б) 10 квітня
1917 р.; в) 7 листопада 1917 р.

4.

Хто очолив Центральну Раду? а) С. Петлюра, б) М. Грушевський;
в) В. Винниченко.

5.

Члени Тимчасового уряду: а) вітали національні прагнення українського
народу і намагалися якомога швидше розв’язати ці питання;
б) заперечували право українського народу на самовизначення,
розглядаючи Україну як невід’ємну частину демократичної Російської
держави; Україна могла розраховувати лише на національно-культурну
автономію; в) визнавали національні права українців лише на словах, на
практиці продовжуючи проводити імперську національну політику.

6.

Який статус, на Ваш погляд, найбільше відповідав складові та характеру
діяльності Центральної Ради у березні – липні 1917 р.? а) громадська
організація; б) український парламент; в) тимчасовий
загальнонаціональний представницький орган.

7.

Хто очолював делегацію Центральної Ради, яка у травні 1917 р. вручила
Тимчасовому уряду вимогу проголошення автономії України?
а) М. Грушевський; б) В. Винниченко; в) С. Петлюра.

8.

У центрі уваги Центральної Ради влітку 1917 р. були такі проблеми:
а) розв’язання національного питання, досягнення автономії України;
б) розв’язання аграрного питання; в) припинення участі у першій
світовій війні.

9.

Лідерами якої політичної партії були С. Петлюра, В. Винниченко?
а) УПСР; б) УПСФ; в) УСДРП; г) РСДРП(б).

10. Коли було проголошено I Універсал Центральної Ради? а) червень
1917 р.; б) липень 1917; в) серпень 1917 р.
11. I Універсал Центральної Ради проголосив: а) незалежну УНР; б) УНР у
складі Російської федерації; в) автономію України.
12. Який документ проголосив автономію України у складі Російської
держави? а) IV Універсал Центральної Ради; б) спеціальний указ
Тимчасового уряду; в) I Універсал Центральної Ради; г) декрет
більшовиків.
13. Уряд УНР називався: а) Тимчасовий уряд; б) Раднарком; в) Генеральний
секретаріат.
14. Хто очолив Генеральний секретаріат? а) М. Грушевський;
б) М. Скрипник, в) В. Винниченко.
15. Внаслідок жовтневого перевороту в Петрограді: а) було повалено
монархію; б) був повалений Тимчасовий уряд; в) утворилася Центральна
Рада; г) було повалено Центральну Раду.
16. Назвіть дату більшовицького збройного повстання у Петрограді:
а) 28 лютого 1917 р.; б) 25 жовтня 1917 р.; в) 3 грудня 1917 р.
17. Центральна Рада стосовно приходу до влади в Росії більшовиків зайняла
таку позицію: а) цілковито підтримала збройний переворот в Петрограді;
б) Рішуче засудила дії більшовиків, зрозумівши, що вони не збираються
ні з ким ділитися своєю владою; в) спочатку була вороже налаштована
до захоплення влади більшовиками, але зрозумівши, що вони
сприятимуть втіленню ідеї автономії України, змінила своє ставлення до
них на доброзичливе.
18. Коли було опубліковано III Універсал Центральної Ради? а) 7 листопада
1917 р; б) 22 грудня 1917 р.; в) 9 січня 1918 р.
19. Згідно з III Універсалом Україна проголошувалася: а) незалежною
народною республікою; б) автономною державною одиницею у складі
Російської більшовицької республіки; в) автономною державною
одиницею у складі оновленої федерації, що виникла на уламках
Російської імперії.
20. На виборах до Всеросійських Установчих зборів, які проходили в
листопаді 1917 р. в Україні, більшовики одержали: а) 10% голосів;
б) 50%; в) 65%.
21. На виборах до Всеросійських Установчих зборів, які проходили в
листопаді 1917 р. в Україні, українські національні партії одержали:
а) 35% голосів; б) 55%; в) 75%.

22. Всеукраїнський з’їзд Рад, який більшовики скликали у Харкові
12 грудня 1917 р., ухвалив такі рішення: а) визнав УНР незалежною
державою; б) визнав владу Центральної Ради на всій території України;
в) проголосив встановлення радянської влади в Україні.
23. Українська радянська республіка була проголошена на:
а) Всеукраїнській селянській конференції, яка відбулася в Харкові в
грудні 1917 р.; б) Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові 12 грудня 1917
р.; в) Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві 4 грудня 1917 р.
24. Як називався радянський уряд України. створений в грудні 1917 р.?
а) Генеральний секретаріат; б) Народний секретаріат; в) Кабінет
міністрів; г) Рада народних комісарів.
25. Радянськими військами, що наступали на Київ, командував:
а) В. Затонський; б) М. Муравйов; в) В. Антонов-Овсієнко.
26. Червоний терор – це: а) політика масових репресій та вбивств, яку
проводили більшовики в Україні проти класових ворогів та мирного
населення; б) політика Центральної Ради проти тих, хто не визнавав її
повноважень; в) акції партизан та повстанців, що діяли в Україні в роки
революції.
27. Бій під Крутами відбувся: а) 7 листопада 1917 р.;б) 20 грудня 1917 р.;
в) 16 січня 1918 р.
28. Який з Універсалів Центральної Ради проголосив державну
незалежність УНР? а) 2-й; б) 3-й; в) 4-й.
29. Центральна Рада проголосила IV Універсал: а) 1 січня 1918 р.; б) 9 січня
1918 р.;в) 19 січня 1918 р.
30. Президентом Української Народної Республіки був: а) В. Винниченко;
б) М. Грушевський; в) С. Петлюра; г) П. Скоропадський.
31. 27 січня 1918 р. у Бресті був укладений договір між УНР та:
а) Німеччиною та Австро-Угорщиною; б) країнами Антанти; в)
Радянською Росією.
32. УНР підписала Брестський мирний договір: а) 27 грудня 1917 р.; б) 27
січня 1918 р.; в) 3 лютого 1918 р.
33. Центральна Рада прийняла Конституцію УНР і обрала президентом
України М. Грушевського: а) 9 січня 1918 р.; б) 18 квітня 1918 р.; в) 29
квітня 1918 р.
34. 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;
г) неспроможність забезпечити виконання взятих за Брестським
договором зобов’язань перед Німеччиною та її союзниками;
д) послідовна політика на збереження національно-державної
незалежності УНР.
35. Всеукраїнський хліборобський з’їзд проголосив гетьманом України
П. Скоропадського: а) 29 квітня 1918 р.; б) 1 травня 1918 р.; в) 15 травня
1918 р.
36. Вкажіть період існування Гетьманату: а) березень 1917 р. – січень
1918 р.; б) січень 1918 р. – квітень 1918 р.; в) квітень 1918 р. – грудень
1918 р.
37. Яку назву дав своїй державі гетьман П. Скоропадський? а) Українська
Народна Республіка; б) Українська держава; в) Гетьманщина.
38. Гетьманський уряд у промисловості: а) продовжував реформаторський
курс Центральної Ради, спрямований на введення державного контролю
над виробництвом; б) захищаючи інтереси робітників, підтвердив 8годинний робочий день, право на створення власних організацій, право
на страйки та мітинги тощо; в) відновив старі порядки в промисловості,
повернув націоналізовані підприємства колишнім власникам, значно
обмежив права робітників.
39. Як відомо, гетьманському урядові за короткий час вдалося відновити
роботу державно-адміністративного апарату, навести відносний порядок
у країні, створити умови для розвитку її життєво важливих структур.
Цього досягли завдяки: а) допомозі Німеччини, застосуванню
насильницьких методів наведення порядку та дисципліни; залученню до
роботи в адміністрації кваліфікованих кадрів; б) значному авторитетові
серед населення України; в) тому, що уряд зробив ставку на реалізацію
виголошеної Центральною Радою соціально-економічної програми, яка
користувалася підтримкою населення.
40. Революція в Німеччині, яка прискорила вивід окупаційних військ з
України, орієнтація на союз з білогвардійською Росією,
антидемократичний характер внутрішньої політики, відсутність
механізму реалізації аграрної реформи, наступ Червоної армії – все це
спричинилося до падіння: а) Центральної Ради; б) радянської влади в
Україні; в) Гетьманського уряду; г) Директорії.
41. Хто став президентом Української Академії Наук, заснованої у
листопаді 1918 р.? а) В Вернадський; б) М. Грушевський;
в) М. Василенко.

42. Повстання проти П. Скоропадського було організоване: а) анархокомуністами на чолі з Н. Махном; б) КП(б)У; в) Українським
національним союзом; г) „Просвітою”.
43. Директорія УНР утворилася: а) в ніч на 14 листопада 1918 р.; б) в ніч на
14 грудня 1918 р.; в) 1 січня 1919 р.
44. „Збройна боротьба з Гетьманатом, демократичні свободи, 8-годинний
робочий день, передача поміщицьких земель селянам” – програмні
пункти звернення до населення України: а) Центральної Ради;
б) Раднаркому; в) Директорії УНР; г) уряду Скоропадського.
45. Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в Україні під
гаслами: а) зміцнення гетьманського правління П. Скоропадського в
Україні; б) відновлення УНР; в) встановлення диктатури пролетаріату в
Україні.
46. Гетьманська армія була розгромлена військами Директорії у битві: а) в
районі гори Лисоні 4 червня 1916 р.; б) під Крутами 16 січня 1918 р.;
в) поблизу с. Мотовилівки 18 листопада 1918 р.
47. Головою Директорії УНР після її утворення став: а) В. Винниченко;
б) М. Грушевський, в) Ф. Швець.
48. Де відбувся вирішальний бій між військами Гетьманату та Директорії?
а) під Крутами; б) під Мотовилівкою; в) під Фастовом.
49. Після перемоги Директорії законодавча влада в УНР належала:
а) Центральній Раді; б) Трудовому конгресові; в) Українському
національному союзові.
50. Рада народних комісарів РСФРР: а) визнала, що уряд Директорії
репрезентує інтереси українського народу та припинила військове
втручання в Україну; б) з моменту виникнення Директорії стала на шлях
війни з нею.
51. Інтервенція військ Антанти на південь України в грудні 1918 р. була
обумовлена: а) бажанням Англії та Франції надати допомогу Директорії
в її боротьбі за державну незалежність; б) бажанням Англії та Франції
надати допомогу передусім білогвардійським арміям Денікіна в їхній
боротьбі проти більшовиків за відновлення „єдиної та неподільної”
Росії; в) надати допомогу Польщі в її прагненні відновити Річ
Посполиту.
52. На початку 1919 р. армія УНР вела військові дії водночас проти:
а) білогвардійців та махновців; б) Червоної армії, білогвардійців,
махновців та військ Антанти; в) махновців та військ Антанти;
г) Червоної армії, білогвардійців, махновців.

53. ЗУНР була проголошена: а) 10 вересня 1918 р.; б) 13 жовтня 1918 р.;
в) 13 листопада 1918 р.
54. Як називалися вищі законодавчий та виконавчий органи ЗУНР?
а) Центральна Рада і Генеральний секретаріат; б) Всеукраїнський
Центральний виконавчий комітет і Народний секретаріат; в) Українська
національна рада і Тимчасовий державний секретаріат.
55. Хто став президентом ЗУНР? а) Є. Петрушевич; б) К. Левицький;
в) Є. Коновалець.
56. Регулярні війська ЗУНР називались: а) Українська Галицька Армія;
б) Українська Повстанська Армія; в) Українська Народна Армія.
57. 22 січня 1919 р. у Києві було проголошено: а) IV Універсал Центральної
Ради; б) Акт злуки УНР і ЗУНР; встановлення радянської влади в
Україні.
58. Акт злуки УНР та ЗУНР було проголошено: а) 22 грудня 1918 р.;
б) 9 січня 1919 р.; в) 22 січня 1919 р.
59. Рішенням радянських властей з січня 1919 р. стара назва держави –
Українська Народна Республіка була замінена нової: а) Українська
Соціалістична Радянська Республіка; б) Українська Радянська
Соціалістична Республіка; в) Українська Соціалістична Народна
республіка.
60. Яким було ставлення більшовиків до класових ворогів? а) оголосили
політику класового примирення; б) лише „нетрудові елементи” були
обкладені „трудовою повинністю”; в) поновили політику „червоного
терору” в Україні.
61. Яку назву отримала українська більшовицька держава в січні 1919 р.?
а) Українська Народна Республіка; б) Українська Радянська
Соціалістична Республіка; в) Українська Соціалістична Радянська
Республіка.
62. Головою Раднаркому України в 1919 р. був: а) Г. Петровський;
б) Х. Раковський; в) П. Христюк.
63. Основною функцією Всеукраїнської надзвичайної комісії (ВУНК) була:
а) ліквідація кризового стану в економіці України; б) боротьба з
класовими ворогами більшовицької диктатури в Україні; в) допомога
населенню у боротьбі з голодом.
64. У другій половині 1919 р. доля державної незалежності України
вирішувалася у військовій боротьбі між: а) білогвардійськими
військами, Червоною армією, армією УНР, польською армією;

б) білогвардійськими військами, армією Німеччини та країна Антанти,
Червоною армією; в) армією УНР, Червоною армією, польською армією.
65. Ватажками селянського повстанського руху в Україні у 1919 – 1920 рр.
були: а) М. Муравйов, В. Антонов-Овсієнко; б) С. Петлюра,
М. Омельянович-Павленко; в) М. Григор’єв, Н. Махно; г) А. Денікін,
П. Врангель.
66. У квітні 1920 р. був підписаний Варшавський договір між: а) урядами
УНР та Польщі; б) урядами УНР та радянської Росії; в) урядами
радянської України та Польщі.
67. Варшавську угоду було підписано: а) в грудні 1919 р.; б) в квітні 1920 р.;
в) у березні 1920 р.
68. Відповідно до Варшавської угоди Польща визнавала: а) існування УНР;
б) існування ЗУНР; в) акт злуки УНР і ЗУНР.
69. Відповідно до Ризького договору Східна Галичина залишалася за
Радянською Україною. а) так; б) ні.
УКРАЇНА В 20-30-РР.
1.

Політика „воєнного комунізму”, що здійснювалася радянською владою в
УСРР у 1919 р., мала такі складові: а) збільшувалися податки, зростали
соціальні витрати, встановлювалась жорстка воєнна диктатура
більшовицької партії, яка взяла курс на фактичну ліквідацію
демократичних прав і свобод у державі; б) націоналізувалася
промисловість, однак сфера внутрішньої та зовнішньої торгівлі
залишалася поза державним контролем: земля передавалась у власність
селянам, які зобов’язувалися сплачувати продовольчий податок;
вводилася загальна трудова повинність, однак всі інші демократичні
права і свободи залишалися чинними; в) націоналізація землі та
промисловості, встановлення державного контролю над внутрішньою та
зовнішньою торгівлею, передусім над заготівлею і розподілом
продовольства, встановлення політичної диктатури більшовицької
партії, введення загальної трудової повинності, позбавлення прав тих,
хто вважався „класовим ворогом” радянської влади.

2.

Ватажками селянського повстанського руху в Україні в 1919 – 1920 рр.
були: а) М. Муравйов, В. Антонов-Овсієнко; б) С. Петлюра,
М. Омелянович-Павленко; в) М. Григор’єв, Н. Махно; г) А. Денікін,
П. Врангель.

3.

Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена:
а) зовнішньополітичними обставинами: міжнародним невизнанням
УСРР як самостійної держави; б) нерозв’язаністю національного

питання; в) політикою „воєнного комунізму”, яка призвела до
господарської розрухи.
4.

Нова економічна політика була проголошена: а) у 1920 р.; б) у 1921 р.;
в) у 1922 р.

5.

Як комплекс заходів перехідного періоду, неп передбачав:
а) продрозкладку; б) продподаток, в) використання товарно-грошових
відносин; г) формування ринку; д) націоналізацію промисловості;
є) тимчасовий доступ капіталістичних елементів у економіку. (Вкажіть
усі варіанти).

6.

Визначте основні риси нової економічної політики: а) продрозкладка,
націоналізація промисловості, ліквідація торговельно-грошових
відносин, терор, примус, зрівняльний розподіл – як основні методи
організації виробництва; б) продподаток, вільна внутрішня торгівля при
збереженні державної монополії на зовнішньоторговельні операції,
передання дрібних підприємств в оренду та приватну власність, іноземні
концесії; в) натуральний податок, державний контроль над усіма
сферами виробництва та розподілу, колективна власність на землю, на
основі якої створювалися колгоспи, планово-адміністративні методи
керівництва економікою.

7.

У 1921–1923 рр. посуха, скорочення виробництва продовольства та
непомірні реквізиції призвели до голоду, який охопив: а) Західну
Україну; б) Буковину та Закарпаття; в) південні губернії УСРР;
г)північні губернії УСРР.

8.

Визначте хронологічні рамки непу: а) 1921–1925; б) 1921–1922; в) 1921–
1928.

9.

Радянський Союз утворився: а) у грудні 1921 р.; б) у грудні 1922 р.; в) у
червні 1924 р.

10. Чи відповідає історичній дійсності таке твердження? Згідно з
радянською Конституцією Україна отримала чітко окреслену
національну територіальну цілісність із власним адміністративним
центром та апаратом – а) так, б) ні.
11. Столицею УСРР було місто: а) Київ, б) Кривий Ріг, в) Харків.
12. Чи могла Українська СРР на практиці реально скористатися своїм
правом вільного виходу зі складу СРСР? а) так; б) ні.
13. Політика коренізації була проголошена: а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.
14. Які причини спонукали більшовиків запровадити політику українізації:
а) необхідність розвитку національної свідомості та державного
патріотизму серед українських громадян; б) необхідність здобути

підтримку селянства і національної інтелігенції; в) сприяння розбудові
української державності та незалежності; г) формування привабливого
іміджу СРСР на міжнародній арені як держави, де національне питання
вирішується демократичним шляхом; д) необхідність контролювати
процес національного відродження в національних республіках.
(Вкажіть усі варіанти).
15. Ставлення більшовиків до розвитку культури в УСРР у 20-х роках
полягало у: а) піклуванні про створення умов для вільного розвитку
національної культури, мови, освіти, у задоволенні права громадян на
культурне самовизначення у будь-якій формі; б) підпорядкуванні
національної культури ідеологічним догмам марксизму; в) невтручанні
більшовиків у сферу культурного розвитку
16. Більшовики вважали завданням політики українізації: а) утвердження
національної свідомості і державного патріотизму серед українських
громадян; б) перебудову культури в Україні на ідеологічних засадах
марксизму; в) розбудову української державності та незалежності;
г) поширення культурного доробку українських митців в інших
радянських республіках.
17. Неп було згорнуто тому, що: а) широкі верстви населення були проти
непу, оскільки ця політика не задовольняла їхніх інтересів; б) ця
політика не стабілізувала економічне становище в Україні;
в) більшовицький план перетворення СРСР на сучасне мілітаризоване
індустріальне суспільство неможливо було реалізувати при непі.
18. Курс на індустріалізацію було проголошено: а) 1923; б) 1924; в) 1925.
19. Індустріалізація – це: а) об’єктивна необхідність, логічне продовження
процесу, розпочатого ще при царському режимі; б) намір більшовиків
через її практичне здійснення створити базу для перемоги „світової
революції”.
20. Сталінська індустріалізація мала на меті: а) розширити соціальну базу
диктатури пролетаріату; б) створити сучасну військову промисловість;
в) підняти рівень добробуту радянського народу; г) забезпечити
економічні інтереси кожної окремої радянської республіки.
21. В Україні в роки індустріалізації першочерговий розвиток отримали такі
галузі промисловості: а) енергетика, легка промисловість, металургія;
б) видобувні галузі та первинна обробка сировини, енергетика,
металургія; в) харчова, легка промисловість, машинобудування.
22. У роки перших п’ятирічок велика промисловість України: а) перейшла в
підпорядкування загальносоюзних наркоматів; б) контролювалася
урядом республіки; в) перебувала, як правило, у приватній власності.

23. Проблема фінансування індустріалізації вирішувалась за рахунок:
а) іноземних займів; б) експропріації непманів; в) експорту продукції
сільського господарства за кордон.
24. Згідно з першим п’ятирічним планом економічного розвитку України,
затвердженим у 1929 р., основні капіталовкладення спрямовувалися у:
а) сільське господарство; б) легку та харчову промисловість;
в) металургію, енергетику, машинобудування; г) хімічну промисловість.
25. Політика форсованої індустріалізації в СРСР: а) сприяла підвищенню
життєвого рівня народних мас, зростанню зарплатні та матеріального
добробуту робітників, розв’язанню продовольчої та житлової проблем;
б) спричинилася до різкого зниження життєвого рівня народних мас,
виникненню продовольчої кризи в країні, появі продовольчих карток,
дефіциту на основні види товарів народного споживання; в) практично
не позначилася на життєвому рівні народу, адже її метою були
кардинальні зміни у важкій промисловості, яка безпосередньо не
задовольняє потреб населення.
26. Олексій Стаханов був: а) організатором соцзмагання; б) главою
українського уряду; в) директором Дніпрогесу.
27. Перший п’ятирічний план був виконаний: а) за 5 років; б) за 4роки і 3
місяці; в) взагалі не був виконаний.
28. Пограбування селян, вилучення у них насильницькими методами
коштів, необхідних для проведення індустріалізації, знищення селянства
як класу, який за своєю природою не відповідав комуністичним ідеалам,
– суть політики: а) кооперування; б) колективізації; в) індустріалізації.
29. У 1930 – 1932 рр. українське селянство: а) з ентузіазмом включилося в
процес колективізації, охоче віддавало у колективне користування
власний реманент, худобу, добровільно записувалося у колгоспи;
б) байдуже поставилося до більшовицьких планів колективізувати село,
адже в нього завжди залишалося право власного вибору записуватись у
колгоспи або продовжувати провадити власне господарство; в) вороже
поставилося до колективізації, чинило стихійний опір більшовикам, не
погоджувалося віддавати власний реманент та худобу, бойкотувало
запис до колгоспів.
30. Як селяни відреагували на політику “ножиць цін”? а) відмовилися
співпрацювати з державою на таких умовах; б) підтримали її, оскільки
вона цілком відповідала інтересам селянства.
31. В чому полягали цілі колективізації? а) колгоспи мали стати ефективним
інструментом вилучення у селян с/г продукції; б) підвищення життєвого
рівня селянства; в) впровадження механізації на селі.

32. У 1930 – 1932 рр. українське селянство: а) з ентузіазмом включилося в
процес колективізації, охоче віддавало у колективне користування
власний реманент, худобу, добровільно записувалося у колгоспи;
б) байдуже поставилося до більшовицьких планів колективізувати село,
адже в нього завжди залишалося право власного вибору записуватись у
колгоспи або продовжувати провадити власне господарство; в) вороже
поставилося до колективізації, чинило стихійний опір більшовикам, не
погоджувалося віддавати власний реманент та худобу, бойкотувало
запис до колгоспів.
33. Чому суцільна колективізація супроводжувалася ліквідацією
куркульства як класу? а) з метою звільнення середнього та бідного
селянства від експлуатації з боку куркулів; б) з метою відновлення
соціальної справедливості на селі; в) оскільки заможні селяни чинили
запеклий опір колективізації.
34. У статті Й. Сталіна „Запаморочення від успіхів”, надрукованій у газеті
„Правда” в березні 1930 р., головна відповідальність за „перегини” в
колективізації покладалася на: а) центральні органи державної та
партійної влади; б) місцеве керівництво; в) ЦК КП(б)У; г) трудове
селянство; д) куркульство.
35. Реакція селянства на статтю Й Сталіна “Запаморочення від успіхів” була
такою: а) селяни масово почали вступати у колгоспи; б) селяни масово
почали виходити з колгоспів; в) почалися селянські бунти проти
більшовицьких активістів, колгоспи ліквідовувалися, а їхнє майно
розкрадалося.
36. Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації
українського села: а) оскільки українське селянство щиро вірило в
ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У; б) завдяки
насильницьким методам, масовим репресіям та голоду; в) тому, що
створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства
над індивідуальним.
37. Причини голодомору 1932–1933 рр.: а) неврожай 1932 р. через посуху;
б) голодомор штучно організований радянською владою з метою
підкорення селянства, утвердження колгоспного ладу в Україні; в) мали
місце обидві причини, вказані в пунктах а) і б).
38. Чому радянське керівництво нічого не робило, щоб запобігти голоду
1932-1933рр.? а) керівництву ВКП(б) та КП(б)У не вистачило досвіду
організувати масову допомогу українським селянам, їхні зусилля в цей
час були спрямованні на індустріалізацію; б) керівництво свідомо йшло
на організацію голодомору, бо не бачило іншого шляху підкорення
українського селянства та проведення його коштом індустріалізації в
країні; в) керівники ВКП(б) та КП(б)У нічого не знали про голод;

місцева влада не повідомляла про свої прорахунки, а контроль з її боку
над засобами масової інформації зробив неможливим поширення
відомостей за межі районів, охоплених голодом.
39. Якби Ви визначили наслідки суцільної колективізації в Україні? Вкажіть
усі можливі варіанти: а) занепад с/г; б) скорочення поголів’я худоби
більш ніж на 50%; в) створення великих колективних господарств, які
мали забезпечувати країну хлібом; г) підвищення продуктивності праці в
с/г; д) втрата селянином почуття власника; е) голодомор 1932–1933 рр.
40. Назвіть категорії населення УСРР, які відповідно до сталінської тези про
„загострення класової боротьби”, перетворилися наприкінці 20-х років в
„класових ворогів” радянської влади і зазнали масових репресій: а) так
звані „старі спеціалісти”, куркульство, священики; б) інтелігенція,
колгоспники, куркульство; в) робітники, члени більшовицької партії,
студентство.
41. „Українізація” була згорнута, оскільки: а) зникла потреба в державній
підтримці української мови та культури, що домінували й успішно
розвивались в УРСР; б) довелося знову розпочати боротьбу з
націоналізмом, поширення якого почало загрожувати існуванню
радянської влади в УРСР; в) треба було забезпечити централізацію
влади та уніфікацію суспільного життя в СРСР.
42. “Спілка визволення України” – це: а) терористична організація, метою
діяльності якої було звільнення України з-під влади більшовиків;
б) неіснуюча організація, яку придумало ДПУ, щоб мати підстави для
репресій проти української інтелігенції; в) об’єднання українських діячів
Східної Галичини для боротьби з антиукраїнською політикою польської
влади.
43. Які ознаки свідчили про зміцнення в Україні тоталітарного режиму в
20-30-х роках? Вкажіть усі можливі варіанти: а) утвердження
комуністичної форми тоталітарної ідеології; б) монополізація влади
більшовицькою партією, усунення з політичної арени інших політичних
партій; в) розширення прав громадських організацій; г) зрощення
правлячої партії з державним апаратом; д) встановлення монопольного
контролю з боку партійно-державного апарату над економікою;
е) діяльність поряд з КП(б)У інших політичних партій комуністичного
спрямування.
44. До складу якої держави після Першої світової війни входила Північна
Буковина? а) Румунії; б) Чехословаччини; в) Польщі.
45. У міжвоєнний період західноукраїнські землі в складі Польщі:
а) досягли значного економічного розвитку, стали центром концентрації
промисловості, тут сформувалась розвинена транспортна система, було

зосереджено понад 80% друкарень, культурних та лікувальних закладів;
б) економічно розвивалися тими ж темпами, що й інші регіони. У
Східній Галичини з’явились нові галузі промисловості, продукція яких
наповнювала ринки Польщі та Західної Європи; в) залишалися аграрносировинним придатком економіки Центральної Польщі, її внутрішньою
колонією, ринком збуту для польських товарів й джерелом сировини та
дешевої робочої сили.
46. До складу якої держави після Першої світової війни входила
“Підкарпатська Русь”? а) Чехословаччини; б) СРСР; в) Польщі.
47. До складу якої держави після Першої світової війни входили землі
Східної Галичини і Західної Волині? а) СРСР; б) Австро-Угорщини;
в) Польщі.
48. Економіка західноукраїнських земель у міжвоєнний період мала
характер: а) аграрний, б) індустріальний, в) аграрно-індустріальний,
г) індустріально-аграрний.
49. Уряд Польщі поділив територію країни на Польщу “А” (корінні польські
землі) і Польщу ”Б” (Західна Україна і Західна Білорусь) з метою:
а) стимулювати розвиток національних окраїн; б) створити умови для
культурного розвитку національних меншин; в) перетворити Західну
Україну і Західну Білорусь на аграрно-сировинний придаток.
50. В якому році було створено ОУН? а) 1920; б)1929; в) 1925.
51. Члени ОУН у боротьбі за незалежність України надавали перевагу:
а) мирним, парламентарним формам боротьби; б) організованим у
рамках закону страйкам, демонстраціям, бойкотам; в) терористичним
актам, експропріації та саботажу.
52. Після першої світової війни Закарпаття, опинившись у складі
Чехословаччини, було виділене в окремий адміністративний край під
назвою: а) Підкарпатська Україна, б) Підкарпатська Русь, в) Карпатська
Україна.
53. Армія автономної Карпатської України мала назву: а) Українська
Повстанська Армія, б) Карпатська Січ; в) Карпатська армія.
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1.

Напередодні другої світової війни доля західноукраїнських земель, що
входили до складу Польщі, а також Північної Буковини і Придунайських
українських земель була вирішена: а) протоколами радянськонімецького пакту про ненапад (пакт Молотова – Ріббентропа) 23 серпня
1939 р.; б) Мюнхенською угодою 1938 р. між Німеччиною, з одного

боку, та Англією і Францією – з іншого; в) англо-французькорадянським договором 1940 р.
2.

В чому полягало значення пакту Молотова – Ріббентропа? а) договір
розв’язав руки Гітлеру для початку Другої світової війни; б) забезпечив
безпеку СРСР.

3.

Друга світова війна почалась: а) 23 серпня 1939р.; б) 1 вересня 1939 р.;
в) 22 червня 1941 р.

4.

Анексію західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі,
радянські війська розпочали: а) 1 вересня 1939 р.; б) 17 вересня 1939 р.;
в) 13 червня 1940 р.

5.

З якою метою Червона армія вступила 17 вересня 1939 р. на територію
Польщі і окупувала західноукраїнські і західнобілоруські землі? а) щоб
запобігти окупації цих територій німецькими військами; б) щоб
визволити братів-українців і білорусів від польського гніту; в) щоб
виконати умови таємних протоколів до пакту Молотова – Ріббентропа
про спільний з Німеччиною поділ Польщі.

6.

Північна Буковина і Придунайські українські землі увійшли до складу
УРСР у: а) вересні 1939 р.; б) червні 1940 р.; в) червні 1941 р.

7.

У результаті анексії СРСР українських земель у 1939–1940 рр.:
а) більшість українських територій увійшла до складу СРСР, лише
Закарпатська Україна залишалась у складі Угорщини; б) вперше в
новітній історії всі українські землі були об’єднані у складі однієї
держави – УРСР; в) поряд з УРСР були створені ще дві радянські
республіки – Карпатська Україна та Західноукраїнська Народна
Республіка.

8.

Суть політики „радянізації” західноукраїнських земель полягала у:
а) виселенні із західноукраїнських теренів поляків, які володіли землею
та підприємствами в регіоні, належне їм майно передавалося у власність
українського населення; б) докорінній зміні колишніх політичних і
соціально-економічних відносин, перебудові їх на більшовицьких
засадах: встановлення однопартійної диктатури, націоналізація
промисловості, колективізація сільського господарства, масові репресії
проти тих, хто не приймав більшовицької ідеології; в) наданні цій
території автономії у складі УРСР, права на місцеве самоврядування та
створенні сприятливих умов для соціально-економічного розвитку.

9.

Німеччина раптово напала на СРСР: а) 1 вересня 1939 р.; б) 22 червня
1941 р.; в) 28 червня 1941 р.

10. Відновлення Української держави відбулося у: а) Львові; б) Рівному;
в) Луцьку; г) Києві.

11. Верховним головнокомандуючим радянських військ був: а) Г. Жуков;
б) С. Тимошенко; в) Й. Сталін.
12. Коли і де було проголошено Акт про відновлення незалежної
Української держави? а) 30 червня 1941 р. у Львові; б) 6 листопада
1943 р. у Києві; в) 28 жовтня 1944 р. у Києві.
13. Головою національного уряду було обрано: а) Р. Шухевича;
б) С. Бандеру; в) Я. Стецька; г) В. Кубійовича.
14. Загально стратегічне значення захоплення німецькою армією України
полягало в наступному: а) це підривало воєнно-промисловий потенціал
СРСР; б) створювало вигідний плацдарм для подальшого наступу;
в) означало розгром основних сил Червоної армії; г) створювало для
Німеччини продовольчу базу на Сході. (Вкажіть усі варіанти).
15. Гітлерівський план „ Ост” передбачав: а) надання Україні в
майбутньому державної незалежності, сприяння її розвиткові;
б) перетворення України на органічну частину Німецької держави, а
українців – на її громадян, рівноправних з іншими народами; в)
перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний
придаток рейху. Місцеве населення оголошувалось людьми „третього
ґатунку” і підлягало знищенню.
16. Які країни-союзниці Німеччини мали свої зони окупації на українських
землях? а) Японія; б) Румунія; в) Угорщина; г) Італія. (Вкажіть усі
варіанти).
17. Які українські землі увійшли до складу рейхскомісаріату “Україна”?
а) Східна Галичина; б) Північна Буковина, Одеська область, південь
Вінницької, західні райони Миколаївської областей; в) Волинь, Полісся,
Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.
18. Рейхскомісаром України був: а) Розенберг; б) Рундштедт; в) Кох;
г) Кейтель.
19. Центром окупаційної адміністрації в Україні стало місто: а) Рівне;
б) Вінниця; в) Київ.
20. Що таке “Трансністрія”? а) округ німецької зони окупації; б) зона
окупації Румунії; в) зона окупації Угорщини.
21. Німецький окупаційний режим в Україні спирався на: а) підтримку всіх
верств населення, яке охоче співпрацювало з німецькими окупантами;
б) окупаційну воєнну та цивільну адміністрацію; в) на різноманітні
каральні органи – гестапо, СС, СД; г) на допоміжні адміністрації з
представників місцевого населення – бургомістрів, поліцаїв, які виявили
бажання співпрацювати з окупантами. (Вкажіть усі варіанти).

22. Визначте основні характерні риси фашистського окупаційного режиму в
Україні: а) політика терору і репресій щодо місцевого населення;
б) вивезення українців на роботу до Німеччини; в) розпуск колгоспів;
г) дозвіл на політичну діяльність для українських громадських
організацій. (Вкажіть усі варіанти).
23. Які фактори стримували розвиток радянського партизанського руху у
перший період війни? а) наступальна воєнна доктрина, яка передбачала
ведення військових дій на території противника; б) заляканість
місцевого населення; в) відсутність координаційного центру;
г) небажання населення окупованих земель воювати проти окупантів.
24. Український штаб партизанського руху було утворено у: а) червні
1941р.; б) червні 1942 р.; в) червні 1943 р.
25. Учасники руху Опору проти німецьких окупантів в Україні в 1941 –
1942 рр. – оунівці та радянські партизани: а) співпрацювали між собою у
боротьбі проти німецьких окупантів; б) були вороже налаштовані через
ідеологічні розбіжності; в) не йшли на контакт між собою, вважаючи
більш ефективною самостійну боротьбу проти ворога.
26. Коли була створена Українська Повстанська Армія? а) жовтень 1942 р.;
б) травень 1943 р.; в) жовтень 1943 р.
27. УПА воювала проти: а) німецьких окупантів; б) німецьких окупантів і
радянських партизанів; в) німецьких окупантів, радянських партизанів,
польської Армії Крайової.
28. Командувачем УПА в 1943–1950 рр. був: а) С. Бандера; б) С. Ковпак;
в) Р. Шухевич (Т. Чупринка)
29. Початком визволення України була перемога радянських військ у
Сталінградській битві, що тривала: а) з листопада 1942 р. по лютий
1943 р.; б) з січня по березень 1943 р.; в) з лютого по квітень 1943р.
30. Коли від фашистських окупантів було звільнено Київ? а) 6 листопада
1943 р.; б) 20 березня 1944 р.; в) 6 листопада 1944 р.
31. Вінниця була звільнена від ворога: а) 20 березня 1943 р.; б) 20 березня
1944 р.; в) 20 березня 1945р.
32. Територія України була повністю визволена від ворога: а) у серпні 1944
р.; б) у жовтні 1944 р.; в) у травні 1945 р.
33. Який день став днем перемоги СРСР над фашистською Німеччиною?
а) 2 травня 1945 р.; б) 9 травня 1945 р.; в) 2 вересня 1945р.
34. Які поняття і терміни використовують для характеристики періоду
Другої світової війни? а) «відлига», «лібералізація», «раднаргоспи»,

«шістдесятники»; б) «застій», «номенклатура», «дефіцит»,
«правозахисник»; в) «стаханівський рух», «закон про п'ять колосків»,
«розстріляне відродження», «форсована індустріалізація»;
г) «Голокост», «новий порядок», «рух Опору», «колабораціонізм».
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (1945–1991 РР.)
1.

Членом якої міжнародної організації стала Українська Радянська
Соціалістична Республіка в 1945 р.
а) Ліга націй;
б) Організація Об’єднаних Націй;
в) Ліга арабських держав;
г) Азійсько-Тихоокеанська Рада.

2.

Наслідком Другої світової війни для України стало входження до складу
УРСР:
а) західноукраїнських земель;
б) східноукраїнських земель;
в) північноукраїнських земель;
г) Криму.

3.

Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із
території Криму?
а) надання Кримській області автономії у складі Української РСР;
б) розформування кримськотатарських частин Червоної армії;
в) утворення Татарського автономного округу в Узбецькій РСР;
г) кардинальна зміна національного складу регіону.

4.

Політика, суть якої полягала у припиненні масових репресій, реабілітації
репресованих за часів Й. Сталіна громадян, засудженні культу особи
Сталіна, розширенні прав України в політичному житті СРСР,
називалася:
а) декомунізація;
б) десталінізація;
в) демократизація;
г) денаціоналізація.

5.

Що було однією зі складових політики десталінізації (1953–1964 рр.)?
а) ліквідація ГУЛАГу, відновлення в правах незаконно звинувачених і
засуджених осіб;
б) скасування монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду
народних депутатів СРСР;
в) реорганізація партійного апарату та створення національних
комуністичних партій;
г) лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі
церковних громад.

6.

Практика «політичної реабілітації» вперше увійшла в життя радянського
суспільства в період
а) «відбудови»;
б) «відлиги»;
в) «застою»;
г) «перебудови».

7.

Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій
половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного
індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві
поняття
а) «відлига»;
б) «хрущовка»;
в) «раднаргосп»;
г) «лібералізація».

8.

Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х
рр. підтверджується поданими нижче даними? «У республіці, на яку
припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних
енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34%
вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на
споживчий ринок, становила 29%, а в розвинутих країнах цей показник
сягав 50–60%...»
а) посилення економічної самостійності;
б) деформованість структури економіки;
в) зростання конкурентоспроможності продукції;
г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

9.

Назвіть лідера СРСР, який розпочав демократичні реформи, що
отримали назву «перебудови»:
а) Й. Сталін;
б) М. Хрущов;
в) М. Горбачов;
г) Л. Кравчук.

10. Собор» Української греко-католицької церкви в березні 1946 р.
скликався з метою
а) фінансової підтримки державою УГКЦ;
б)залучення коштів УГКЦ до реалізації заходів повоєнної відбудови;
в)скасування унії та об’єднання УГКЦ з Російською православною
церквою;
г)усунення від керівництва УГКЦ осіб, які співпрацювали з окупантами.
11. За оцінкою історика О. Бойка «…характерним для стратегії радянського
керівництва в процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі
розвитку народного господарства». Що було покладено в основу
зазначеної моделі?

а) розвиток базових галузей промисловості за рахунок ресурсів
сільського господарства;
б) співіснування державного, кооперативного та приватного секторів
народного господарства;
в) спрямування основних капіталовкладень у легку промисловість і
соціальну сферу;
г) скорочення обсягів державних дотацій підприємствам воєннопромислового комплексу.
12. Процес лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР у період
«відлиги»
а) не змінив суті радянської тоталітарної моделі розвитку;
б) забезпечив повну реабілітацію жертв сталінських репресій;
в) створив передумови відновлення збройної боротьби УПА;
г) сприяв переходу до ринкових методів господарювання.
13. Укажіть прізвище лідера Радянського Союзу на момент ухвалення Указу
Президії Верховної Ради СРСР «Про передачу Кримської області із
складу РРФСР до складу УРСР».
а) Й. Сталін;
б) М. Хрущов;
в) Л. Брежнєв;
г) М. Горбачов.
14. «...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за
необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних
районів УРСР» – це рішення засвідчило
а) згортання хрущовських реформ;
б) реалізацію державного суверенітету республіки;
в) скорочення масштабів сталінських репресій;
г) поглиблення політики «перебудови».
15. Що було характерним для діяльності дисидентів в УРСР?
а) підготовка до збройного повстання;
б) здійснення низки терористичних актів;
в) викривання антигуманної суті комуністичного режиму;
г) заклики до скасування депутатської недоторканності
16. «Самвидав» – це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР,
що полягав у :
а) поширенні серед населення української національної символіки;
б) написанні листів-протестів до вищого партійно-радянського
керівництва;
в) неофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і
публіцистичних творів;
г) друкуванні в державних засобах масової інформації критичних
матеріалів.

17. Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника: «...за своїм
покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а
рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті
ще й роль політв’язня...»?
а) П. Загребельного;
б) В. Стуса;
в) В. Чорновола;
г) С. Параджанов.
18. Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х –
на початку 1980-х рр.?
а) прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки;
б) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва;
в) зростання конкурентоспроможності продукції;
г) посилення процесів децентралізації управління промисловістю.
19. У який період розгорнувся процес, відображений в уривку з документа:
"...Рада Міністрів УРСР зобов’язала виконкоми місцевих Рад народних
депутатів Кримської області вжити додаткових заходів для своєчасного
надання в установленому порядку кримським татарам, які
повертаються, земельних ділянок для будівництва житлових
будинків..."?
а) "відбудови";
б) "відлиги";
в) "застою";
г) "перебудови".
20. Листівки такого змісту: «Переселення є наслідком дій УПА. Це важке,
але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя в
нових умовах, створених владою на інших територіях Речі Посполитої.
Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених
переселенською акцією, вважатимуться бандитами...» поширювалися
а) урядом Української РСР;
б) адміністрацією рейхскомісаріату «Україна»;
в) Українською головною визвольною радою;
г) урядом Польської Народної Республіки.
21. Метою реалізації хрущовських надпрограм у сільському господарстві
було
а) стрімке збільшення виробництва сільгосппродукції;
б) подолання наслідків голоду 1946–1947 рр.;
в) ліквідація аграрного перенаселення;
г) руйнування колгоспно-радгоспної системи виробництва.
22. Створення раднаргоспів у другій половині 1950 - першій половині 1960х рр. призвело до
а) послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих
керівників;

б) встановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для
колгоспників;
в) переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах
економічних зон;
г) відновлення товарно-грошових відносин і централізованого
планування.
23. Що зумовило появу в Українській РСР покоління митців, яке увійшло в
історію під назвою «шістдесятники»?
а) відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»;
б) припинення переслідувань діячів українського визвольного руху;
в) активна діяльність організацій і груп українських дисидентів;
г) лібералізація суспільно-політичного життя в республіці.
24. Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала
одним із проявів
а) політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку;
б) утвердження принципів політичного плюралізму;
в) активізації дисидентського правозахисного руху;
г) становлення багатопартійності в суспільстві.
25. Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці
1970-х – на початку 1980-х рр. – це :
а) скорочення масштабів бюрократичного апарату;
б) легалізація неформальних громадських організацій;
в) конституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму;
г) розмежування повноважень партійних і радянських органів влади.
26. Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй
у нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до
а) збільшення в школах кількості навчальних годин з історії України;
б) зростання в суспільстві інтересу до надбань української культури;
в) посилення процесу русифікації та скорочення сфери вживання
української мови.
г) скасування цензури на літературні твори мовами національних
меншин.

