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

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

        1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько 

А 2 млн років тому.               Б 1 млн років тому. 

В 500 тис. років тому.           Г 250 тис. років тому. 

2. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками 
А палеоліту.           Б мезоліту. 
В неоліту.               Г енеоліту. 

3. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто 
А Фанагорія.       Б Херсонес. 
В Ольвія.              Г Тіра. 

4. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є 
А відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади. 
Б розпад державного адміністративного апарату. 
В занепад сільського господарства й торгівлі. 
Г падіння Візантійської імперії. 

5. Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву 
А «Слово про закон і благодать». 
Б «Руська правда». 
В «Ізборник Святослава». 
Г «Устав Ярослава». 

6. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого 
Письма — це: 
                           А  фреска;          Б  мініатюра;                В  ікона;                Г  картина. 
7. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними? 

1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів». 
2. З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха. 
3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям. 
4. З’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою». 

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

8. У якому столітті вперше з’явився у літописах термін «Україна»? 
А  X ст.          Б  V ст.        В  XII ст.         Г  XI ст. 

9. Відробіткова форма феодальних повинностей селян, закріплена законом, — це: 
А  полюддя;          Б  колонізація; 
В  кріпацтво;         Г  панщина. 

10. У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя 
Ігоря Святославича 1185 р.? 

А «Сказала дружина Ігореві: «...Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і 
ми»... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину...» 
Б «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились 
день 
та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!» 
В «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? ... Відтепер з’єднаймося в 
одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…» 
Г «Пішов Ігор на Греків... І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва межи ними 

              обома була люта, і заледве одоліли греки». 
 
 
11. Зображена на фото пам’ятка давньоруської   архітектури збудована за часів князювання 

А Володимира Великого. 
Б Ярослава Мудрого.  
В Володимира Мономаха.  
Г Данила Галицького 

 
 
 
 



12. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. 
була 

А агресія Угорського та Польського королівств. 
Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі. 
В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом. 
Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем. 

13. Яка фортеця стала символом перемоги українського війська у війні 1620-1621 рр.? 
 

               
                                   А                                                            Б 

              
                                   В                                                          Г 
 
14. Яка суспільна верства наприкінці XVI – на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в 
утворенні братств? 
                      А шляхта          Б козацтво           В духовенство          Г міщанство 
 
15. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов: 

 
 

А  Зборівського договору 1649 р. 
Б  Білоцерковського договору 1651 р. 
В  Бахчисарайського договору 1681 р. 
Г  «Вічного миру» 1686 р.              

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
16. На Лівобережній Гетьманщині інститут гетьманства остаточно скасовано 
                            А 1709 р.        Б 1734 р.           В 1764 р.          Г 1775 р. 
17. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»? 

А І. Франко, М. Лисенко 
Б М. Лисенко, П. Чубинський 
В П.Чубинський, М. Вербицький 
Г М. Вербицький, Л. Українка 

 
18. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив 

А закриття недільних шкіл і журналу «Основа». 
Б ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні. 
В розпуск Загальної української безпартійної організації. 
Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. 

 

19. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які 
спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної 
свідомості українців, називали 

А москвофіли.              Б хлопомани. 



В народовці.                Г радикали. 
20. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: 
«...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. 
...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою 
самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися 
повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх 
племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»? 

А Південне товариство декабристів 
Б Кирило-Мефодіївське братство 
В Братство тарасівців 
Г Руська трійця 

21. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив 
А ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, 
Угорщини,Польщі та України. 
Б переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній 
незалежній державі. 
В пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро- 
Угорського Союзу. 
Г ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний 
коронний край. 

 

22. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської 
України на початку ХХ ст.? 
                              А трест              Б картель                    В концерн                  Г синдикат 
 
23. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України? 

 
А класицизм                   
Б неореалізм 
В бароко 
Г модерн 

 
 
 
 
 
 
24. Позначте  прізвище  організатора  «сокільсько-січового»  молодіжного руху: 
 

А  М. Грушевський;                 Б  В. Нагірний; 
В  І. Боберський;                      Г  І. Франко. 

 

25. Тимчасове захоплення військовим силами однієї держави території іншої держави має назву: 
  

А  анексія;                   Б  парцеляція; 
В  окупація;                Г  мілітаризація. 

 

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. Співвіднесіть дати з подіями. 
 

А  1097 р. 1  хрещення Русі 
Б  1187 р. 2  з’їзд князів у Любечі 
В  988 р. 3  уперше вжито термін «Україна» 
Г  1051 р. 4  призначення київським митрополитом Іларіона 

                                                         5  повстання киян. 
 
27. Установіть відповідність між іменами гетьманів та подіями. 

1  І. Мазепа                          2  І. Скоропадський 
3  П. Полуботок                   4  Д. Апостол 

 

 



    А_Повернення запорожців із татарських володінь і заснування Нової Січі 
    Б  Подання російському царю Коломацьких чолобитних 
    В  Створення Правління гетьманського уряду 
    Г  Приєднання запорожців на чолі з К. Гордієнком до шведсько-     українського союзу 
    Д  Утворення Першої Малоросійської колегії 
 
 

28. Установіть відповідність між прізвищами діячів та галузями культури, в яких вони працювали. 
 

А  Г. Сковорода            1  архітектура 
Б  В. Растреллі                          2  наукові знання 
В  І. Ґалятовський            3  література 
Г  М. Березовський            4  музика 
                                                      5  живопис. 

 
29. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями 

А Губернія 
1  адміністративно-територіальна одиниця Російської держави, 
запроваджена 1708 р. 

Б  повіт 
2  країна чи її частина, що загарбана іншою державою та 
управляється за допомогою спеціальних режимів та законів 

В  колонія 
3  адміністративно-територіальна одиниця території колишньої 
Гетьманщини 

Г  метрополія 4  панівна держава, якій належать колонії 

 

5  адмністративно-територіальна одиниця Російської держави, 
запроваджена 1795 р. 

 
 
 

      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 послідовність гетьманства: 

 
 

А  Кирило Розумовський; 
Б  Іван Скоропадський; 
В  Данило Апостол; 
Г  Іван Мазепа.           

 

31. Установіть послідовність подій: 
 

А Ухвалення циркуляра П. Столипіна про заборону «инородческих» товариств і видавництв; 
Б Справа Бейліса 
В Ухвалення указу про проведення столипінської аграрної реформи; 
Г Виникнення організації «Січ» у Східній Галичині. 

 
32. Розташуйте храми в порядку їх будівництва: 
 

     А                Б  



 В        Г    
 
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 держави володіли українськими землями на початку ХІХ ст.? 

 

1 Австрійська імперія 
2 Королівство Пруссія 
3 Російська імперія 
4 Річ Посполита 
5 Австро-Угорська імперія 
6 Османська імперія 
 

34. Які з наведених подій відбулися на західноукраїнських землях 1848 р. під час «весни народів»? 
 

1 Створення Центральної ради народової 
2 Розпуск Головної руської ради 
3 Скликання Собору руських учених 
4 Розпуск австрійського парламенту 
5 Арешт Лук’яна Кобилиці та кількох його товаришів 
6 Створення «Галицько-руської матиці» 
 

35. Які події відбулися на українських землях у 1914—1916 рр.? 
 

1 Створення Загальної Української Ради (ЗУР) 
2 «Галицька битва» 
3 Створення Союзу визволення України (СВУ) 
4 Створення Головної Української Ради (ГУР) 
5 Українізація частин російської армії 
6 Укладення Брестського миру між УНР і державами Четверного союзу 

 
 
 


