
                   ТЕСТ з історії України: від стародавніх часів до початку ХХ ст.  

           Завдання 1—25 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.  

    1. Поширення осілого способу життя на території України відбулось за часів: 

А палеоліту               Б мезоліту 
В неоліту                   Г енеоліту 
 

2. Із появою яких племен на півдні України збігається початок раннього   залізного віку? 
А кіммерійців            Б скіфів                         

                             В сарматів                  Г готів 
 

3. Кому сплачували данину слов’янські племена радимичів, в’ятичів, 
сіверян і полян? 

А аварам                   Б хозарам                            
В уграм                      Г булгарам 
 

4. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?  «І сів Олег, князюючи в К иєві, і мовив 
Олег: «Хай буде се мати городам руським». 

 

А у 860 р.                   Б у 862 р.                      
                             В у 882 р.                   Г у 988 р. 
 

5. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: 
«Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними 
словами серця віруючих людей...»? 

А Святослава Ігоревича 
Б Володимира Великого 
В Ярослава Мудрого 
Г Володимира Мономаха 

6. Про якого діяча культури Київської Русі йдеться в уривку джерела? 
«Дуже добре він умів ікони писати; цього ж уміння захотів він навчитися не ради багатства, але 
для Бога робив. А робив він, скільки треба було, всім, ігуменові та брати писав ікони і нічого за це 
не брав.» 

 

А  Агапіта               Б  Бояна                          
В  Аліпія                  Г  Нестора 

7. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало: 
 

А підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії 
Б  розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами 
В  посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи 
Г  установлення повної політичної залежності Русі від Візантії 

 

8. Зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як тор- 
гового центру наприкінці ХІ — ХІІ ст. сприяли: 

 

А втраті державної незалежності Русі 
Б  політичній роздробленості Київській Русі 
В  занепаду ремесла та сільського господарства Русі 
Г  посиленню залежності Русі від Візантійської імперії 

 

9. У письмових джерелах VІІІ—ІХ ст. згадується про існування дер- 
жавних об’єднань слов’ян. Яке з них згодом стали називати Руссю? 

 

            А Славія                Б  Артанія                 
            В  Куявія                Г  Дуліби 

10. Про яку битву йдеться: «І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи»?  

 

А поразка Ярославичів у битви на річці Альті від половців у 1068 р. 
Б  поразка походу князя Ігоря проти половців у 1185 р. 
В  поразка трьох князів Мстиславів у битві на річці Калці від монголів у   1223 р.   
Г  поразка князя Вітовта в битві з монголами на річці Ворск в 1399 р. 
 

 
 
11. Мініатюра з якої книги часів Київської Русі зображена на малюнку? 
 



А   «Повість минулих літ» 
Б   «Остромирове Євангеліє»  
В   «Ізборник Святослава» 
Г   «Слово о полку Ігоревім»   
 

 
 
 
12. У якому уривку з історичного джерела йдеться про привід до польської агресії проти Галицько-
Волинської держави? 

 

А  «...З поданого до нас прохання короля Казимира ІІІ ми недавно довідались, що, коли народ 
русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і родича короля, тоді король, 
вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, 
напав своїм військом на Руську землю...»  
Б  «У той час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і 
корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”» 
В  «Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Казимир, король польський, 
бажаючи припинити існування князівства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив 
воєводу з Литви Мартина Гаштовта...» 
Г  «...Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення 
недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану 
дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами...» 

 

13. Який замок був резиденцією князя Свидригайла в середині ХV ст.? 
 

               
                                   А                                                            Б 

              
                                   В                                                          Г 
 
14. Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. Хмельницького та представниками 
польського короля Яна ІІ Казимира було укладено після битви під 
                      А Корсунем.        Б Пилявцями.           В Берестечком.        Г Батогом. 
 
15. Якими цифрами на фрагменті картосхеми позначені воєводства, що існували на українських 
землях у складі Польського королівства напередодні укладення Люблінської унії? 

 
 

А  1, 2, 3 
Б  2, 5, 6 
В  1, 3, 6 
Г  2, 4, 5              

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16. У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони 
А Правобережної України.           Б Лівобережної України. 
В Слобідської України.                   Г Південної України. 

17. На карті позначено території, що ввійшли до  
Складу Російської та Австрійської імперій  
під час різних  поділів Речі Посполитої. 
Результати якого з поділів відображено на карті? 

 
 
А тільки Першого  
Б Першого та Другого 
В тільки Другого 
Г Другого та Третього 

 
 
 
 
 
 
18. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям 

А М. Остроградського.                 Б М. Максимовича. 
В В. Антоновича.                            Г В. Каразіна 

 

19. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з 
А упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти. 
Б заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка. 
В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою. 
Г утворенням перших гуртків хлопоманів і народників. 

20. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.? 
1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків. 
2. Викуп селянами польових наділів. 
3. Скасування селянської земельної общини. 
4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей. 
5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду. 
6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних. 

                           А 1, 2, 4                  Б 1, 4, 5                 В 2, 3, 6                   Г 3, 5, 6 
21. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку: 
              «М. Шашкевич – Я. Головацький – М. Драгоманов – І. Вагилевич»? 

А М. Шашкевич              Б Я. Головацький 
В М. Драгоманов           Г І. Вагилевич 

22. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях 
Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла 

А завершенню промислового перевороту. 
Б створенню монополістичних об’єднань. 
В формуванню ринку вільнонайманої праці. 
Г подоланню залежності від іноземного капіталу. 

23. Укажіть одного з лідерів громадівського руху, який 15 років прожив у Женеві, докладаючи зусиль 
для європеїзації українського руху. 

                      А      Б       В        Г  
 

24. Позначте ім’я одного із засновників української народної партії: 
 

А  С. Данилевич;               Б  Д. Антонович; 
В  М. Ганкевич;                 Г  М. Міхновський.     
       



25. Виселення населення як спосіб кримінального або адміністративного покарання називається: 
  

А  репатріація;               Б  експропріація; 
В  депортація;                Г  репарація. 
 

 

Завдання на встановлення відповідності: у завданнях  26 —29 до кожного з чотирьох рядків 
інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений 
буквою.  
 

26. Установіть відповідність між основними групами залежного населення  Київської Русі та 
особливостями їхнього становища. 

 

1  Смерди                    2  Закупи 
3  Рядовичі                  4  Челядь 

 

 

 

 
 

А  Особи, які укладали із землевласником договір про найм і відповідно до цього працювали 
в його господарстві 
Б  Особисто вільні селяни, які мали власне господарство, земельні наділи і виплачували за них 
данину державі 
В  Особи, які з певних причин випали зі своїх соціальних груп і втратили з ними зв’язок 
Г  Особи, що втратили своє господарство і працювали на землевласника. Їх можна було 
продавати, дарувати, передавати у спадок 
Д  Тимчасово залежні селяни, які через різні обставини втратили власне господарство й були 
змушені працювати на землевласника за грошову позичку 

 
 

27. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми      характеристиками. 
1  К. Розумовський              2  П. Румянцев 
3  П. Калнишевський           4  М. Залізняк 

 
 

А Імператриця Катерина ІІ призначила його президентом Малоросійської колегії, яка мала 
підготувати ґрунт для остаточного скасування автономії Лівобережжя 
Б  Він очолив повстання гайдамаків, яке вибухнуло на Правобережжі в травні 1768 р. 
В  Коли Катерина ІІ скликала комісію для розробки проекту нового Уложення (збірки 
загальнодержавних законів), він, скориставшись нагодою, заявив про необхідність відновити 
гетьманство на Лівобережжі 
Г  Його заслали до Соловецького монастиря, де він дожив до 113 років і помер у 1803 р. 
Д  Після його відставки гетьмани на Лівобережжі більше не обиралися, а сам останній гетьман 
помер 1803 р. у своєму маєтку в Батурині 

 
28. Установіть відповідність між регіонами та адміністративними змінами, що на них відбувались. 
 
     А  Правобережна   Україна                              1  утворення Малоросійської губернії 
     Б  Південна (степова) Україна                2  створення Київської, Подільської, Волинської губернії 
     В  Лівобережна Україна «Гетьманщина»  3  створення Харківського намісництва 
     Г  Слобожанщина                                            4  створення Новоросійської губернії 
                                                                                      5  «Королівство Галичина і Лодомерія». 

 
 
29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари. 
 
А  «Катехізис автономіста»               1  Росія — республіка, що складається  з 8 царств 
Б  «Конституція» М. Новикова  2  Росія — єдина централізована унітарна держава з республі- 
                                                                           канською формою правління                    
В  «Конституція» М. Муравйова 3  Росія — конституційна монархія на засадах федерації 
Г  «Руська Правда» П. Пестеля  4  відновлення Гетьманщини на автономних засадах 
                                                                       5  демократична федерація всіх слов’янських народів,  
                                                                           очолювана Україною. 

  
 

      Завдання на встановлення правильної послідовності:  У завданнях 30—32 розташуйте події в 
хронологічній полідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на 
перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша 
подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.  



 
30. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А  шкільна реформа; 
Б  скасування кріпосного права в Російській імперії; 
В  військова реформа; 
Г  міська реформа.»           

 

31. Установіть послідовність подій: 
А  Утворення Національно-демократичної партії (УНДП); 
Б  Заснуваннч у Львові першого професійного українського театру; 
В  Створення Русько-української радикальної партії (РУРП); 
Г  Сьворення на західноукраїнських землях культурно-освітнього товариства «Просвіта» 

 
32. Розташуйте храми в порядку їх будівництва: 
 

 
 
Завдання 33—35 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть 
цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з 
інструкцією. 
 
33. Які явища були характерні для золотоординського панування на українських землях? 

 

1  Запровадження податей і повинностей 
2  Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт 
3  Надання князям ярлика на княжіння 
4  Нав’язування ісламу православному населенню 
5  Обов’язок руських князів брати участь у походах монголів 
6  Систематичні грабіжницькі набіги кримських татар           

 

34. Які поняття і терміни належать до історії західноукраїнських земель другої  половини ХІХ ст.? 
1 Москвофіли 
2 Військові поселення 
3 Громадівський рух 
4 Кріпацтво 
5 Сервітути 
6 Народовство 

 

35. Які події відбулися в Україні  на початку ХХ ст.? 
 

1  героїїна битва моряків крейсеру «Варяг» 
2  повстання моряків крейсеру «Очаків» 
3  «кривава неділя» 
4  повстання саперів на чолі з поручиком Б. Жадановським 
5  повстання на панцернику «Князь Потьомкін Таврійський» 
6  Скливання Державної Думи     


