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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ (06.04.-24.04.2020) 

Доцент О.В.Герінбург 

 

Графік навчального процесу 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тиждень Група Дата Вид заняття Тема 

Б 

06-10.04.2020 

102, 108 06.04. 

Семінар 

№ 5 

«Українська гетьманська 

держава (1648 – кінець 

ХVІІІ ст.)» 

101, 106, 

107 

07.04. 

Семінар 

№ 5 

«Українська гетьманська 

держава (1648 – кінець 

ХVІІІ ст.)» 

А 

13-17.04.2020 

Усі групи 14.04. Лекція 

№ 9  

«Боротьба за відродження 

української державності у 

1917-1920 роках» 

106, 107 14.04. Семінар 

№ 6 

«Українське бароко – 

«перше культурне 

відродження» 

101, 102, 

108 
15.04. Семінар 

№ 6 

«Українське бароко – 

«перше культурне 

відродження» 

Б 

20-24.04.2020 

102, 108 20.04. 

Семінар 

№ 7 

«Українські землі у ХІХ – 

на початку ХХ ст.» 

101, 106, 

107 

21.04. 

Семінар 

№ 7 

«Українські землі у ХІХ – 

на початку ХХ ст.» 
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ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

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 1: для перевірки виконання завдань надсилайте файл або фото конспекту 

на платформі http://ksuonline.kspu.edu/ у відповідях до відповідної семінарської 

теми.  

Примітка 2: Також виконані завдання можна надсилати на електронну пошту 

викладача ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в 

його назві Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, Пед, 

151, лекція 9. 

 

https://znohistory.ed-era.com/m4/l21
https://znohistory.ed-era.com/m4/l22
http://ksuonline.kspu.edu/
mailto:ejburg@ua.fm


3 

 

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.asp

x 

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 1: для перевірки виконання завдань надсилайте файл або фото конспекту на 

платформі http://ksuonline.kspu.edu/ у відповідях до відповідної семінарської теми. 

Примітка 2: Також виконані завдання можна надсилати на електронну пошту 

викладача ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в його 

назві Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, Пед, 151, 

семінар 4. 

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

Примітка 1: для перевірки виконання завдань надсилайте файл або фото з відповідями 

на платформі http://ksuonline.kspu.edu/ у відповідях до відповідної семінарської теми.  

Примітка 2: Також виконані завдання можна надсилати на електронну пошту 

викладача ejburg@ua.fm, але одним (!) файлом Word з обов’язковим зазначенням в його 

назві Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, Пед, 151, 

тести 4. 

4. *За бажанням можна підготувати і надіслати на електронну пошту ejburg@ua.fm 

презентацію з будь-якої теми доповідей, що передбачені до семінарського заняття з 

відповідної теми, вміщеного до вищезазначеного електронного видання (див. п.1).  

 

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
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx
http://ksuonline.kspu.edu/
mailto:ejburg@ua.fm
http://ksuonline.kspu.edu/
mailto:ejburg@ua.fm
mailto:ejburg@ua.fm
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з дисципліни «Історія України та української культури» 
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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 

10.  Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту? 
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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 

його імператорської величності, що з церкви святої Тройці по службі Божій листопада 
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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 

європейськими політиками з метою створення антимосковської коаліції 
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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…» 

 

 

Тестові завдання до семінарського заняття № 6 

УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО – «ПЕРШЕ КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

 

1.  Характерною ознакою стилістичного напряму бароко було 

А. прагнення до строгої величі та помпезності, холодної елегантності, 

пов’язане з обов’язковим звеличенням абсолютної влади 

Б. вигадливе поєднання деталей, ліній, прикрас, пов’язане інтересом до 

людських почуттів 

В. спорудження характерних гострих споруд зі стрілчастими склепіннями, 

великою кількістю кам’яного різьблення і скульптурних прикрас 
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Г. спорудження масивних і суворих споруд, простота форм, наявність 

вузьких отворів дверей і вікон, пов’язаних із відповідальним 

ставленням до оборонної функції в суспільстві 

2.  У чому полягала своєрідність розвитку українського образотворчого 

мистецтва у першій половині XVIII ст.? 

А. переважання світського портретного живопису 

Б. створення портретної гравюри 

В. занепад іконописного малярства 

Г. домінування традицій візантійського живопису 

3.  На якій з ікон зображено Богдана Хмельницького? 

А.    Б.  

 В.  Г.  

4.  Наведену пам’ятку присвячено діяльності гетьмана 
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А. П. Орлика 

Б. П. Дорошенка 

В. Д. Апостола 

Г. І. Мазепи 

5.  Якого історичного діяча зображено на іконі? 

 
А. Петра Калнишевського 

Б. Кирила Розумовського 

В. Петра Рум’янцева 

Г. Олексу Довбуша 

6.  Яка з робіт належить пензлю Й.Кондзелевича? 
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А.  Б.  

В.  Г.   

7.  Що спільного мають літописи Самовидця, Григорія Граб’янки та Самійла 

Величка? 

А. їх написано наприкінці XVII ст. книжною староукраїнською мовою 

Б. авторами були прості козаки-канцеляристи 

В. у них подано перебіг подій Національно-визвольної війни середини 

XVII ст. 

Г. незабаром після написання їх було надруковано 

8.  Який з історичних творів містить десять портретів гетьманів та наведену 

мініатюру? 
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А. «Літопис Самовидця» 

Б. Літопис Григорія Граб’янки 

В. Літопис Самійла Величка 

Г. Київський «Синопсис» 

9.  На якому з портретів зображено автора уривка з вірша? 

«Що є свобода? Добро в ній яке? 

Кажуть, неначе воно золотеє? 

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото, 

Проти свободи воно лиш болото. 

О, якби в дурні мені не пошитись, 

Щоб без свободи не міг я лишитись. 

Слава навіки буде з тобою, 

Вольності отче, Богдане-герою!» 

А.  Б.  
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В.  Г.  

10.  Які риси притаманні бароковим спорудам? 

А. нагромадження розкішних оздоб, підкреслена декоративність 

Б. тонкі стіни, висока стрімка аркова стеля, великі вікна з вітражами 

В. світлі барви, стримані й чіткі форми, колони, подібні до античних 

Г. масивні стіни та склепіння, невеликі вікна, пробиті в товстих стінах 

11.  Яка з церков збудована в стилі українського козацького бароко? 

А.   

Б.  
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В.   

Г.  

12.  Укажіть автора скульптурної композиції на фасаді собору Святого Юра у 

Львові. 

 
А. Йоганн Пінзель 

Б. Йоганн Шедель 

В. Сисой Шалматов 

Г. Андрій Квасов 

13.  За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури 

України є зразком архітектури 

 
А. конструктивізму 
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Б. класицизму 

В. модерну 

Г. бароко 

14.  Києво-Могилянська академія уславилася як 

1. єдиний вищий загальноосвітній навчальний заклад України та 

Східної Європи 

2. засновниця філіалів – Чернігівського, Харківського та 

Переяславського колегіумів 

3. заклад, що надавав богословську підготовку католицьким 

священикам 

4. осередок, де було створено козацькі літописи 

5. осередок науки та нових мистецьких ідей 

А. 1,5 

Б. 2,4 

В. 2,5 

Г. 3,4 

15.  Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками: 

1. Максим Березовський 

2. Володимир Боровиковський 

3. Григорій Сковорода 

4. Іван Григорович-Барський 

А. архітектор церкви Різдва Богородиці в Козельці на Чернігівщині 

Б. композитор, член Болонського філармонічного товариства; 

перебуваючи в Італії, написав оперу «Демофонт», вистави якої 

відбувалися з великим успіхом 

В. філософ, просвітитель, поет, автор відомих збірок поезій «Сад 

божественних пісень» та байок «Байки харківські» 

Г. архітектор, який збудував міський водогін з фонтаном «Феліціал» 

(«Самсон»), Покровську церкву й церкву Миколи Набережного на 

Подолі в Києві 

Д. живописець-портретист, був одним з найпопулярніших портретистів 

Петербурга; працюючи у класицистичній манері, створив реалістичну 

школу портретного малярства 

16.  Установіть відповідність між сферами діяльності та іменами вихованців 

Києво-Могилянської академії 

1. філософія 

2. історія 

3. медицина 

4. образотворче мистецтво 

А. Іван Мигура, Іван Щирський, Леонтій Тарасевич, Григорій 

Левицький 

Б. Інокентій Гізель, Стефан Яворський, Феофан Прокопович 

В. Самійло Величко, Роман Ракушка-Романовський (Самовидець), 

Микола Бантиш-Каменський 

Г. Нестор Максимович-Амбодик, Данило Самойлович 

Д. Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик 

17.  Розташуйте у хронологічній послідовності події культурного життя України: 

А. створення першого спеціалізованого музичного закладу – співацької 

школи у Глухові 

А. написання Г. Сковородою збірки «Сад божественних пісень»  

Б. будівництво Успенської соборної церкви Почаївської лаври 
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В. реконструкція у стилі українського козацького бароко Софійського та 

Михайлівського Золотоверхого собору у Києві  

18.  Розташуйте ректорів Києво-Могилянської академії у послідовності їх 

перебування на посаді: 

А. Георгій Кониський 

Б. Лазар Баранович 

В. Йоаникій Галятовський 

Г. Феофан Прокопович 

19.  Оберіть три відповіді на запитання: 

Які явища і процеси характерні для культурного та церковного життя України 

в першій половині XVIII ст.?  

1. незалежність Київської митрополії – Української православної церкви 

2. будівництво православних храмів у стилі козацького бароко 

3. видання козацьких літописів коштом козацької старшини 

4. провідним осередком освіти та науки була Києво-Могилянська академія 

5. домінування церковного малярства в живописі 

6. мова написання книжок – українська розмовна 

20.  Оберіть три відповіді на запитання: 

Які явища характерні для української культури другої половини XVIII ст.?  

1. утілення національного колориту в дерев’яній архітектурі козацької 

України 

2. розквіт літератури, твори якої друкувалися розмовною українською 

мовою 

3. розвиток у світському малярстві портретного живопису 

4. будівництво архітектурних споруд відбувалося тільки в стилі 

козацького бароко 

5. започаткування в українському малярстві пейзажного жанру 

6. розквіт української філософської думки 

 
 

Тестові завдання до семінарського заняття № 7 

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

1.  Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у 

складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.? 

1. Посилення впливу німецької мови та культури. 

2. Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської 

влади. 

3. Привілейоване положення українського населення в містах. 

4. Домінування поляків і німців в органах влади. 

5. Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви. 

6. Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності. 

А. 2, 3, 6 

Б. 1, 2, 4 

В. 3, 5, 6 

Г. 1, 4, 5 

2.  Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися 

селянські “холерні бунти”. 

А. Буковина 

Б. Галичина 

В. Закарпаття 

Г. Поділля 
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3.  Яка організація в ході революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії 

домагалася поділу Галичини на дві частини: східну — українську та західну — 

польську? 

А. Головна руська рада 

Б. Руська трійця 

В. Руський собор 

Г. Центральна рада народова 

4.  Доповніть твердження 

Імператор Фердинанд І Габсбург 17 квітня 1848 р. видав історичний маніфест 

про 

А. заснування у Львові Головної руської ради 

Б. об’єднання Закарпаття з Галичиною 

В. скасування панщини у Галичині 

Г. скликання Слов’янського з’їзду у Празі 

5.  У 1868 р. у Львові було засновано 

А. товариство «Руська бесіда» 

Б. Головну руську раду 

В. товариство «Просвіта» 

Г. Наукове товариство ім. Т. Шевченка. 

6.  Зображене рекламне оголошення початку XX ст. свідчить про розгортання на 

західноукраїнських землях 

 
А. монополізації виробництва 

Б. промислового перевороту 

В. трудової еміграції 

Г. кооперативного руху 

7.  Які явища та процеси були характерні для промислового розвитку українських 

земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.? 

1. початок промислового перевороту 

2. панування кріпосницької мануфактури 

3. будівництво перших залізниць 

4. уповільнення зростання чисельності міського населення 

5. поява нових галузей промисловості, зокрема цукрової 

А. 1,3 

Б. 1,5 

В. 2,4 

Г. 3,5 

8.  Зазначте ознаки кризи у сільському господарстві Наддніпрянської України у 

першій половині ХІХ ст. 

1. Низька товарність господарства. 
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2. Посилення кріпосницького гніту. 

3. Зменшення плати кріпакам за їхню роботу. 

4. Зростання кількості безземельних селян. 

5. Переведення усіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову. 

6. Падіння цін на сільськогосподарську продукцію у зв’язку з її 

перевиробництвом. 

А. 1, 2, 4 

Б. 3, 5, 6 

В. 1, 4, 5 

Г. 2, 3, 6 

9.  Програмні вимоги Південного товариства декабристів — це 

А. установлення конституційної монархії, федеративного устрою 

майбутньої держави 

Б. об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної 

державності з республіканською формою правління 

В. повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, 

самостійної України від Карпат аж по Кавказ» 

Г. установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, 

надання селянам громадянських і політичних прав 

10.  Скасування кріпосного права, наділення селян землею та визначення за неї 

повинностей, надання селянам права викупу садиб і польових наділів, 

переведення селян у стан тимчасовозобов’язаних – це основні положення 

А. селянської реформи Йосифа II 1780 р. 

Б. аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р. 

В. селянської реформи Олександра II 1861 р. 

Г. земельної реформи Петра Столипіна 1906 р. 

11.  Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста 

А. Катеринослав та Кременчук 

Б. Харків та Полтаву 

В. Одесу та Балту 

Г. Київ та Чернігів 

12.  

 
Які галузі промисловості були розвиненими в регіоні? 

А. харчова та легка 

Б. вугледобувна й металургійна 

В. лісопереробна й металообробна 

Г. нафтодобувна й хімічна 

13.  У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого 

процитовано: 
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«…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр 

внутрішніх справ визнав за необхідне… видання книг малоросійською мовою як 

духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового 

читання народу, припинити…»? 

А. 1861 р. 

Б. 1863 р. 

В. 1876 р. 

Г. 1905 р. 

14.  Доповніть твердження 

Емський указ російського імператора Олександра ІІ забороняв 

1. видавати українською мовою оригінальні твори і робити переклади з 

іноземних мов, тексти для нот, театральні вистави й публічні читання 

2. завозити на територію Російської імперії з-за кордону книги, написані 

українською мовою 

3. видавати українською мовою історичні літературні пам’ятки та художні 

твори, навіть за умови їх написання згідно з загальноросійською 

орфографією 

4. видавати в підросійській Україні книги церковнослов’янською та 

російською мовами для навчання грамоти 

5. вживати принизливі та образливі характеристики за ознакою 

національної належності на теренах Російської імперії 

А. 1,2 

Б. 1,4 

В. 2,5 

Г. 3,4 

15.  Установіть відповідність між стислими характеристиками та назвами перших 

політичних партій в Україні. 

1. партія Наддніпрянської України, яка основну мету своєї діяльності 

вбачала в досягненні самостійності України; створена з ініціативи 

Миколи Міхновського 

2. партія, створена на основі Загальної української безпартійної 

організації (ЗУБО); досягнення автономії України пов’язувала з 

установленням у Росії конституційної монархії 

3. перша легальна українська політична партія; у своїй діяльності 

прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас 

захищати національні права українців 

4. перша політична партія  в Наддніпрянській Україні, створена в 

Харкові групою студентської молоді 

А. Русько-українська радикальна партія (РУРП) 

Б. Українська національно-демократична партія (УНДП) 

В. Українська демократична партія (УДП) 

Г. Русько-українська радикальна партія (РУП) 

Д. Українська народна партія (УНП) 

16.  Установіть відповідність між творами живопису та їхніми авторами 

А. Василь Тропінін 

Б. Тарас Шевченко 

В. Василь Штернберг 

Г. Антон Лянге 

Д. Володимир Боровиковський 
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1.  2.  

3.  4.  

17.  Установіть послідовність суспільних подій XIX ст. 

А. відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського 

географічного товариства 

Б. заснування у Львові товариства «Просвіта» 

В. реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в Наукове 

товариство 

відкриття в Одесі Новоросійського університету 

18.  Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст. 

А. створення української парламентської громади в І Державній Думі 

Російської імперії 

Б. повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський» 

В. видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню 

громадянських прав і свобод 

Г. створення Революційної української партії (РУП) 

19.  Оберіть три відповіді на запитання. 

Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що 

відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії. 

1. завершення промислового перевороту 

2. витіснення іноземного капіталу національним 

3. формування ринку вільнонайманої праці 

4. подолання селянського малоземелля та безземелля 

5. зникнення дворянства як соціального стану 

6. розгортання трудової еміграції до США та Канади 
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7. широке долучення селян до підприємницької діяльності та торгівлі 

20.  Оберіть три відповіді на запитання. 

Укажіть українських діячів, які працювали в галузі театрального мистецтва : 

1. 2.  3.  

4. 5. 6.  

  
 

 


