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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ (12.03.-03.04.2020) 

Доцент О.В.Герінбург 

 

Графік навчального процесу 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тиждень Група Дата Вид заняття Тема 

А 

(16.03.-20.03.) 
Усі групи 17.03. Лекція 

№ 7  

«Модернізаційні процеси в 

Україні у другій половині ХІХ 

ст. – на початку ХХ ст.» 

Б 

(23.03.-27.03.) 

Усі групи 24.03. Лекція 

№ 8  

«Суспільно-політичне і 

духовне життя в Україні у ХІХ 

ст. – на початку ХХ ст.» 

Усі групи 25.03 Семінар 

№ 4  

«Українська культура в ХІV – 

середині ХVІІ ст.» 

А 

(30.03.-03.04.) 

Усі групи 30.03. Семінар 

№ 5  

«Українська гетьманська 

держава (1648 – кінець ХVІІІ 

ст.)» 

 31.03. Лекція 

№ 9  

«Боротьба за відродження 

української державності у 

1917-1920 роках» 
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ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Лекція  № 7  

УКРАЇНА В ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Завдання 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Тема 8, 9. 

2. Ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн 

Ч. 1. https://znohistory.ed-era.com/m3/l12 

Ч. 2. https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14 

Ч. 3. https://znohistory.ed-era.com/m3/l15 

3. Конспект за планом: 

1) Соціально-економічний розвиток у складі Російської та Австрійської імперій  в 

дореформений період. 

2) Імперські реформи та капіталізація економіки України. 

3) Феномен «Українського національного відродження» ХІХ ст.  

Примітка: перевірка конспектів здійснюватиметься після завершення карантину. 

 

Лекція № 8 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ  

У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Завдання 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Тема 8, 9. 

2. Ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн 

Ч. 1. https://znohistory.ed-era.com/m3/l16 

Ч. 2. https://znohistory.ed-era.com/m3/l17 

3. Конспект за планом: 

1) Суспільні течії та рухи першої половини  ХІХ ст. 

2) Суспільно-політичне життя на українських землях в другій половині ХІХ ст. 

3) Формування українських політичних партій. 

Примітка: перевірка конспектів здійснюватиметься після завершення карантину. 

 

Лекція 9 

БОРОТЬБА ЗА ВІДРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У 1917-1920 РОКАХ 

 

Завдання 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Тема 11. 

2. Ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн 

Ч. 1. https://znohistory.ed-era.com/m4/l21 

Ч. 2. https://znohistory.ed-era.com/m4/l22 

3. Конспект за планом: 

1) Причини, періодизація та значення української національно-демократичної 

революції 1917-1920 рр. 

2) Бойові дії на території України під час революційних подій 1917-1920 рр. 

3) Утвердження радянської влади в Україні. 

Примітка: перевірка конспектів здійснюватиметься після завершення карантину. 

 

 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l12
https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14
https://znohistory.ed-era.com/m3/l15
https://znohistory.ed-era.com/m3/l16
https://znohistory.ed-era.com/m3/l17
https://znohistory.ed-era.com/m4/l21
https://znohistory.ed-era.com/m4/l22
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ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Засвоєння навчального матеріалу семінарських занять передбачає виконання 

наступних завдань: 

1. Опрацювання теоретичних питань за планом семінарського заняття з відповідної 

теми, вміщеного до електронного видання Історія України та української культури. 

Навчально-методичні рекомендації до аудиторної роботи (Герінбург О.В.) 
Режим доступу: 
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx 

Примітка: конспект за планом семінарського заняття не вимагається. 

2. Письмові відповіді на ключові питання до семінарського заняття з відповідної теми, 

вміщеного до вищезазначеного електронного видання (див. п.1). 

Примітка: перевірка письмових відповідей здійснюватиметься після завершення 

карантину.  

3. Розв’язання тестових запитань з теми з занесенням відповідей до спеціального бланку. 

Примітка: фото бланку з виконаними відповідями можна надсилати на поштову 

адресу ejburg@ua.fm , обов’язково вказавши у темі листа прізвище виконавця, 

факультет і групу. Також бланки з відповідями можна здавати на перевірку в ауд. 601 

головного корпусу. Строки виконання – не пізніше 06.04.2020 р. 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=c12fc0e3-6b9b-4c1e-af75-217feccf5b55
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=c12fc0e3-6b9b-4c1e-af75-217feccf5b55
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx
mailto:ejburg@ua.fm
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Студент _________________________ Факультет ___________________ Група ______ 

 

Бланк відповідей на тестові запитання до семінарських занять 

з дисципліни «Історія України та української культури» 

(доц. Герінбург О.В.) 

 

№ Тема № 4 Тема № 5 

1-14 
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20 
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Тестові завдання до семінарського заняття № 4 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ХІV – СЕРЕДИНІ ХVІІ СТ. 

 

1.  Напрям у європейській культурі, котрий звертався до скарбів класичної грецької 

та римської культури, що відкрили світ людських почувань, героїзму, краси: 

А. просвітництво 

Б. гуманізм 

В. реформація 

Г. контрреформація 

2.  У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича? 

А. «Український першодрукар. Засновник друкарні у Кракові. 1491 р. 

надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою...» 

Б. «Волинський князь, "некоронований король Русі". 1497 р. очолив збройні 

сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями у 

битві під Вишневцем...» 

В. «...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському 

університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу. 

Перший відомий нам український автор друкованої книги «Прогностична 

оцінка поточного 1483 року». 

Г. «Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. 

Титулував себе "королем Русі, князем Лодомерії". Його правління було 

періодом розквіту держави...» 

3.  Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування першої 

на українських землях слов’яно-греко-латинської школи. 

А Б  

В Г  

4.  У якому з тверджень схарактеризовані засади, на яких виникла греко-католицька 
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церква? 

А. Підпорядковувалася константинопольському патріархові; залишала мовою 

богослужінь церковнослов'янську. 

Б. цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте для 

богослужінь користувалися латиною 

В. зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати 

католицького віровчення 

Г. цілком залишалася на засадах православного віровчення, проте 

підпорядковувалася Папі Римському 

5.  Якою була релігійна ситуація в перші два десятиліття після Берестейської унії? 

А. гармонізовано відносини між православною, греко-католицькою та 

католицькою церквами 

Б. фактична втрата православною церквою вищих ієрархів, вірогідність 

оголошення її такою, що не існує 

В. цілковита підтримка греко-католицької церкви всіма верствами 

українського суспільства 

Г. зрівняння в правах греко-католицького з католицьким кліром: єпископи 

отримали місце в сенаті тощо 

6.  Одним з напрямів діяльності міських церковних братств на початку XVII ст. було 

А. висвітлення православних священників та єпископів 

Б. призначення голови міського самоврядування – війта 

В. захист православних і контроль за  діяльністю духівництва 

Г. контроль за діяльністю ремісничих цехів та збутом виробів 

7.  Однією з причин появи полемічної літератури на українських землях наприкінці 

XVI – першій половині XVII ст. було 

А. проведення митрополитом П. Могилою реформи православної церкви 

Б. підпорядкування Київської митрополії Московському патріарху 

В. утворення окремої Галицької православної митрополії 

Г. укладення унії між православною та католицькою церквами. 

8.  Автором якого з указаних полемічних творів був Герасим Смотрицький? 

А. «Послання до єпископів» 

Б. «Тренос, тобто Плач» 

В. «Ключ царства небесного…» 

Г. «Про єдність Церкви Божої …» 

9.  Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 

«Прибув... до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан… і був 

прийнятий з великою честю духовними та світськими людьми. Того ж року... 

висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов 

Борецький… і з ним єпископів на різні місця...» 

Описані події відбулися завдяки 

А. В. К. Острозькому 

Б. Д. Вишневецькому 

В. П. Сагайдачному 

Г. П. Могилі. 

10.  У якому році було засновано Києво-Могилянську академію? 

А. 1578 р. 

Б. 1615 р. 

В. 1621 р. 

Г. 1632 р. 

11.  Укажіть, кого з історичних діячів зображено на фресці церкви Спаса на Берестові, 

яка побудована в ХІІ ст. 
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А. князя Володимира Мономаха 

Б. князя Василя Острозького 

В. митрополита Іпатія Потія 

Г. митрополита Петра Могилу 

12.  На якій із фотографій зображено вежу Острозького замку? 

А.  Б.  
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В.   Г.  

13.  Яке із зображень прикрашає Львівський «Апостол»? 

А.  Б.  

В.  Г.  

14.  Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до 

посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII ст.? 

А. православ’я 
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Б. кальвінізму 

В. католицизму 

Г. соцініанства 

15.  Установіть відповідність між подією другої половини ХVІ - першої половини 

ХVІІ ст. та її наслідком для українських земель.  

1. утворення Речі Посполитої 

2. укладення Берестейської унії 

3. заснування перших православних братств у Львові 

4. обрання П. Могили Київським митрополитом 

А. реформування православної церкви 

Б. масове покозачення селянства 

В. поширення фільварків 

Г. започаткування книгодрукування 

Д. розкол православної церкви 

16.  Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1. драма 

2. вертеп 

3. інтермедія 

4. гравюра 

А. вид мистецтва, у якому зображення є друкованим відбитком малюнка 

вирізьбленого на спеціально підготовленій дошці 

Б. невеличка п'єса, переважно комедійного характеру на народну тематику, 

яку виконували між діями, актами спектаклю 

В. промова, стаття церковно-теологічного спрямування, побудована на основі 

системи логічних міркувань, доказів 

Г. мандрівний ляльковий театр, призначений для показу як релігійних сцен, 

так і дотепних вистав із повсякденного життя 

Д. літературний твір, побудований у формі діалогу без авторської мови, який 

виголошували зі сцени учні братських шкіл, академій 

17.  Розташуйте події в хронологічній послідовності: 

А. обрання київським митрополитом Петра Могили 

Б. заснування Київського братства та школи при ньому 

В. обрання київським митрополитом Йова Борецького 

Г. заснування у Львові Успенського братства та братської школи 

18.  Розташуйте події в хронологічній послідовності 

А. православний та уніатський собори в Бересті 

Б. створення Пересопницького Євангелія 

В. заснування Львівського братства та братської школи 

Г. видання Іваном Федоровим у Львові перших друкованих книжок 

19.  Оберіть три відповіді на запитання:  

Якими були наслідки Берестейської церковної унії? 

1. погіршення становища православної церкви через упослідження 

(приниження) владою 

2. згуртування українського суспільства навколо греко-католицької церкви 

3. втрата православною церквою підтримки більшості українців 

4. згортання діяльності православних братств на українських землях 

5. перехід в унію більшості православних єпископів, фактична втрата вищої 

ієрархії 

6. загострення суспільного протистояння на ґрунті міжконфесійних 

відмінностей 

20.  Оберіть три відповіді на запитання:  

Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI — 

першої половини XVII ст. 
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1. Поява козацького літописання та історичної прози 

2. Становлення української професійної музики 

3. Поява та поширення книгодрукування 

4. Поява полемічної літератури 

5. Зародження класицизму в архітектурі 

6. Поява монументальної скульптури та портретного живопису. 

 

 

Тестові завдання до семінарського заняття № 5 

УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА  

(1648 – кінець ХVІІІ ст.) 

 

1.  У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної 

війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.? 

А. «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змусити до шлюбу дочку 

молдавського господаря. Застерігаю вашу королівську милість аби ви 

відступили з військом до польського кордону…» 

Б. «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши свої війська з 

угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана 

Ждановича, Богуна та інших начальників для спустошення…» 

В. «Царська величність наді мною… учинив немилосердя своє: помирившись з 

поляками, …государ послав з Вільно проти нас, шведів і угорців полякам на 

допомогу 20 тис. ратних людей…» 

Г. «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зважаючи на те, що я 

мав привілей короля, відібрав у мене хутір та ще й мені погрожував смертю, і 

увесь цей вогонь спалахнув через нього…» 

2.  На якій Січі Богдан Хмельницький розгорнув підготовку до Національно-визвольної 

війни проти Речі Посполитої? 

А. Томаківській 

Б. Микитинській 

В. Чортомлицькій 

Г. Базавлуцькій 

3.  Серед причин укладення угоди з кримським ханом про війську допомогу у війні з 

Річчю Посполитою називають прагнення Б.Хмельницького 

1. розв’язати проблему мало чисельності в козацькому військові власної кінноти 

2. приспати лояльність хана й найближчим часом приєднати землі Кримського 

ханства до України 

3. уникнути несподіваного нападу кримських орд, небажаної під час воєнних дій 

із Польщею 

4. передати польські землі, що будуть захоплені українцями, турецькому 

султанові 

А. 1,2 

Б. 1,3 

В. 2,3 

Г. 3,4 

4.  Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст. відображено на карті? 
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А. Від початку збройного виступу до Зборівського договору 

Б. Від Зборівського до Білоцерківського договору 

В. Від Білоцерківського договору до Переяславської ради  

Г. Від Переяславської ради до Віленського перемир’я 

5.  Перший період (1648—1649 рр.) Національно-визвольної війни українського народу 

під проводом Б. Хмельницького характеризувався 

А. наданням Московським царством військової допомоги Україні, що сприяло 

успішному завершенню літньої кампанії та укладенню мирного договору 

Б. тривалою й виснажливою боротьбою між козацькими та польськими військами, 

що не принесла жодного воєнного успіху українцям 

В. низкою перемог Війська Запорозького, які забезпечили автономію частині 

українських земель — трьом воєводствам у складі Речі Посполитої 

Г. підписанням Україною військового союзу зі Швецією та Трансільванією, 

успішними спільними діями союзних військ на території Польщі. 

6.  Територію Гетьманщини, «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч 

війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська 

Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної 

грецької», позначено на карті 

А Б  
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В  Г  

7.  Яким був наслідок зображеної на картосхемі події? 

 
А. визволення козацької армією західноукраїнських земель 

Б. підписання Білоцерківського договору 

В. оприлюднення Богданом Хмельницьким програми розбудови Української 

козацької держави 

Г. переростання повстання Богдана Хмельницького у всенародну війну 

8.  З якою державою Богдан Хмельницький уклав союзницькі відносини, які були 

скріплені шлюбом дітей правителів, що свідчило про династичні проекти гетьмана? 

А. Молдавією 

Б. Валахією 

В. Трансільванією 

Г. Швецією 

9.  Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним? 

«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю 

Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у 

воєнний союз з Трансільванією та __________». 

А. Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка, 

Османською імперією 

Б. Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським 

ханством 

В. Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, 

Швецією 

Г. «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною 
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10.  Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту? 

 
А. Б. Хмельницького 

Б. І. Виговського 

В. Д. Многогрішного 

Г. І. Самойловича 

11.  Укажіть портрет гетьмана, який у боротьбі за єдність козацької держави визнав 

протекторат Османської імперії над Гетьманщиною. 

 
12.  Хто тримав гетьманську булаву на Лівобережній Україні, коли на Правобережжі 

гетьманував Дорошенко? 

1. Павло Тетеря 

2. Юрій Хмельницький 

3. Іван Самойлович 

4. Іван Брюховецький 

5. Дем’ян Многогрішний 

6. Іван Виговський 

А. 1,3,5 

Б. 2,4,6 

В. 2,3,5 

Г. 3,4,5 

13.  Ім’я якого історичного діяча пропущене в уривку з історичного джерела? 

«Канцелярист Іван Романович подав чолобитну від усього війська малоросійського за 

підписом рук усієї полкової старшини й товариства бунчукового й значкового до рук 
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його імператорської величності, що з церкви святої Тройці по службі Божій листопада 

10 числа йшов. Так зараз у кофейний дім увійшовши й вичитавши, вийшов з того дому 

й наказав своїми вустами… з великим гнівом і лютістю взяти під варту _______, суддю 

генерального Івана Черниша, Семена Савича – писаря генерального, які там-таки 

стояли» 

А. Івана Скоропадського 

Б. Павла Полуботка 

В. Пилипа Орлика 

Г. Семена Палія 

14.  Яким роком датується цитований документ: 

«Ми захотіли оголосити.., що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на 

майбутнє й самої назви запорозьких козаків, за образу нашої імператорської 

величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших височайших 

повелінь… Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до 

Новоросійської губернії»? 

А. 1709 р. 

Б. 1750 р. 

В. 1764 р. 

Г. 1775 р. 

15.  Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського 

народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками. 

1. Пилявецька 

2. Зборівська 

3. Берестецька 

4. Батозька 

А. обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, 

скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб 

Б. укладення союзу з Трансільванією, спільні бойові дії козацького та 

трансільванського військ на території Польщі 

В. визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і 

Брацлавським воєводствами 

Г. звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов 

для визволення західноукраїнських земель 

Д. відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша 

Хмельницького з Розандою Лупу 

16.  Установіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими 

характеристиками. 

1. Семен Палій 

2. Пилип Орлик 

3. Іван Скоропадський 

4. Данило Апостол 

А. протягом гетьманування намагався послабити тиск царського уряду та 

обстоювати залишки автономії Гетьманщини, однак, позбавлений реальної 

влади, не міг впливати на становище в Україні; за його правління запроваджено 

Малоросійську колегію 

Б. фастівський полковник, під владою якого в останні десятиліття XVII ст. 

перебувала значна частина Правобережної України; очолив національно-

визвольне повстання початку XVIIІ ст. на Правобережжі 

В. за правління Малоросійської колегії обстоював автономні права Гетьманщини; 

влітку 1723 р. під час свого перебування у військовому таборі на р. Коломак 

організував подання цареві колективної чолобитної на захист козацьких прав та 

вольностей 

Г. під час свого гетьманування в еміграції вів переговори з найвпливовішими 
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європейськими політиками з метою створення антимосковської коаліції 

Д. гетьман, який, усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини у складі 

Московії, вдався до укладення союзу зі шведами під час Північної війни 

17.  Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу 

проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького. 

А. Зборівська 

Б. Жовтоводська 

В. Батозька 

Г. Берестецька 

18.  Установіть хронологічну послідовність подій. 

А. гетьманування Данила Апостола 

Б. початок діяльності Першої Малоросійської колегії 

В. виникнення Правління гетьманського уряду 

Г. схвалення Конституції Пилипа Орлика 

19.  Оберіть три відповіді на запитання: 

Які твердження можуть бути застосовані для характеристики Національно-визвольної 

війни 1648-1657 р.?  

1. звільнення з-під польської влади Київського, Брацлавського та Чернігівського 

воєводств 

2. розбудова на визволеній території козацької держави – Війська Запорізького 

3. поділ козацької України на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини 

4. укладення першого договору між Військом Запорізьким та Московією 

5. розміщення московських залог в усіх полкових містах козацької України 

6. визнання незалежності Гетьманщини Швецією, Іспанією, Францією та 

Ватиканом 

20.  Які уривки з праці Н. Яковенко «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної 

України» стосуються К. Розумовського? 

1. «27 червня 1672 р. гетьманом став генеральний писар, один з донощиків на 

Многогрішного.., син священика з Правобережної України...» 

2. «…був заочно «обраний» на гетьманство, а імператриця з цієї нагоди присвоїла 

йому чин генерал-фельдмаршала й вручила в придворній церкві в Петербурзі 

гетьманські клейноди…» 

3. «…вирішує перенести свою резиденцію до старої, мазепинської, столиці – 

Батурина…» 

4. «…залишивши близько 3 тис. людей для оборони Батурина, виїхав із рештою 

козаків назустріч Карлові ХІІ…» 

5. «Реформування судочинства… було спрямоване на реанімацію того укладу, у 

якому жилося до козацької революції…» 

6. «…було проведене так зване Генеральне слідство про маєтності, тобто ревізія 

поземельного фонду Гетьманської України…» 

7. «…життя гетьмана-емігранта підпорядковувалося єдиній меті – переконати 

володарів європейських держав у потребі коаліції проти Росії…» 

 

 

 
 


