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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 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Тиждень Група Дата Вид заняття Тема 

А 

(16.03.-20.03.) 

Усі групи 17.03. Лекція 

№ 6  

«Козацько-гетьманська 

доба української історії» 

106, 107 17.03. Семінар 

№2  

«Княжа доба української 

історії» 

106, 107, 17.03. Семінар 

№3  

«Литовсько-польська доба 

української історії» 

101, 102, 

108 
18.03. Семінар 

№3  

«Литовсько-польська доба 

української історії» 

Б 

(23.03.-27.03.) 
Усі групи 23.03. Лекція 

№ 7  

«Модернізаційні процеси 

в Україні у другій 

половині ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст.» 

А 

(30.03.-03.04.) 

Усі групи 31.03. Лекція 

№ 8  

«Суспільно-політичне і 

духовне життя в Україні у 

ХІХ ст. – на початку ХХ 

ст.» 

106, 107, 31.03. Семінар 

№ 4  

«Українська культура в 

ХІV – середині ХVІІ ст.» 

101, 102, 

108 
01.04. Семінар 

№ 4  

«Українська культура в 

ХІV – середині ХVІІ ст.» 
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ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Лекція № 6  

КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Завдання 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику:  

Бойко О. Д. Історія України: посібник (будь-яке видання) – Теми 6,7. 

2. Ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн 

Ч. 1. https://znohistory.ed-era.com/m2/l8 

Ч. 2. https://znohistory.ed-era.com/m2/l9 

Ч. 3. https://znohistory.ed-era.com/m2/l10 

Ч. 4. https://znohistory.ed-era.com/m2/l11 

3. Конспект за планом: 

1) Характер, причини, періодизація та значення Української національної 

революції середини XVII ст. 

2) Доба Руїни в історії України.  

3) Інкорпораційна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. 

Примітка: перевірка конспектів здійснюватиметься після завершення карантину. 

 

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. 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l8
https://znohistory.ed-era.com/m2/l9
https://znohistory.ed-era.com/m2/l10
https://znohistory.ed-era.com/m2/l11
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
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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.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: 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
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 № 2 

(для груп 106, 107) 

Тема № 3 

(для усіх груп) 

Тема № 4 

(для усіх груп) 

1-14 

 

 

 

 

 

 

15 

   
16 

   
17 

   
18 

   
19 

   
20 
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Тестові завдання до семінарського заняття № 2 

КНЯЖА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

(для груп 106, 107) 

 

1.  «...[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою 

високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили 

вагомий внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» — це 

оцінка істориками ролі 

А. варягів 

Б. печенігів 

В. половців 

Г. хозар 

2.  Що на карті позначено суцільною жирною лінією? 

  

А. традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега 

Б. шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя 

В. походи князя Святослава на Новгород і Візантію 

Г. військово-торговельний «шлях із варягів у греки» 

3.  Чому з періодом князювання Олега пов’язують становлення Русі-України? 

А. князь уклав угоду з Візантією, яка засвідчила міжнародне визнання Русі-

України 

Б. князь запровадив християнство на землях Русі заходами князівської влади 

В. князь розгромив Хозарський каганат, який був постійною воєнною 

загрозою для Русі 

Г. князь уклав перший збірник писаних законів, що став пам’яткою права 

Русі 

4.  У якому уривку з історичного джерела описано подію, що стала причиною 
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відмови великих князів київських від здійснення полюддя. 

А. «…І вискочили всі [вої] з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: “Ви 

оба не є ні князі, ні роду княжого. А я є роду княжого. – І винесли Ігоря. – 

А се – син Рюриків…”» 

Б. «…І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з міста 

Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його; бо їх було мало. І похований був 

Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в древлянах…» 

В. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм 

Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю 

сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській...» 

Г. «…Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і данину, і 

оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки [її], …і сани її стоять у Пскові й 

до сьогодні…» 

5.  Кого з великих київських князів історик О. Субтельний охарактеризував так: 

«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя 

віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління 

ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»? 

А. Олега 

Б. Ігоря 

В. Святослава 

Г. Володимира 

6.  Оберіть, що позначено стрілками на картосхемі: 

 
А. походи князя Олега Віщого 

Б. походи Ярослава Мудрого 

В. походи Володимира Великого 

Г. походи князя Святослава Завойовника 

7.  У якому твердженні йдеться про особливість державної діяльності перших князів 



7 

 

Русі-України (882-972 рр.): 

А. впровадження писаного законодавства і державної релігії 

Б. захист власних володінь від нападників і організація воєнних походів на 

сусідні землі 

В. розвиток освіти і будівництво шкіл 

Г. підтримка церкви і духовенства серед своїх підданих, зведення церков 

8.  Коли відбулася описана в історичному джерелі подія? 

«…Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: «Якщо не 

з’явиться хто завтра на ріці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб,— то мені 

той противником буде» … А назавтра вийшов Володимир зі священиками… на 

Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли — ті до шиї, а 

другі — до грудей. Діти ж не відходили од берега, і а інші немовлят держали. 

Дорослі  ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили….» 

А. 972 р. 

Б. 980 р. 

В. 988 р. 

Г. 1015 р. 

9.  Одним із наслідків упровадження християнства як державної релігії Київської 

Русі стало 

А. розгортання тривалої боротьби держави та церкви з традиційними 

віруваннями. 

Б. об’єднання всіх східнослов’янських племен у єдину державу під 

зверхністю Константинополя. 

В. установлення повної воєнно-політичної залежності Київської Русі від 

Візантійської імперії. 

Г. посилення політичної та культурної ізоляції Київської Русі з боку держав 

Західної Європи. 

10.  Хто з великих київських князів почав карбувати перші монети із зображенням 

тризуба — родового знаку Рюриковичів, який став Державним Гербом України? 

А. Олег 

Б. Святослав 

В. Володимир Великий 

Г. Ярослав Мудрий 

11.  Який великий князь київський «поставив …русина Іларіона митрополитом 

Русі…»? 

А. Володимир Великий 

Б. Ярослав Мудрий 

В. Володимир Мономах 

Г. Мстислав Великий 

12.  Для оздоблення якого храму були створені зображені мозаїки? 
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А. Десятинної церкви в Києві 

Б. Софійського собору в Києві 

В. Спасо-Преображенського собору в Чернігові 

Г. Михайлівського собору в Києві 

13.  Хто був останнім київським князем, чию владу характеризують як єдиноосібну і 

після смерті якого Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні 

князівства? 

А. Ізяслав Ярославович 

Б. Всеволод Ярославович 

В. Володимир Мономах 

Г. Мстислав Володимирович 

14.  Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа 

Мстиславовича та Данила Романовича? 

А. приборкання боярської опозиції 

Б. розбудова Галицької митрополії 

В. боротьба з Тевтонським орденом 

Г. створення антимонгольської коаліції 

15.  Установіть відповідність між подією, описаною в уривку з історичного джерела, 

та іменем великого князя київського, причетного до неї. 

1. «Прийшов він у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу 

йти на вас”… І пішов до Царгорода, розорюючи міста. І дали греки йому 

данину…» 

2. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм 

Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю 

сторону, а Мстислав – ту...» 

3. «І пішов він на греків, спустошуючи землі їхні. … Греки зустріли їх у 

човнах з вогнем і стали пускати вогонь трубами на човни руські… І через 

се не подолали руси їх…» 

4. «І поставив він кумирів на пагорбі, поза двором княжим: Перуна 

дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і 

Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...» 

А. Ігор Рюрикович 

Б. Святослав Ігоревич 

В. Володимир Великий 

Г. Ярослав Мудрий 

Д. Володимир Мономах 
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16.  Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських 

удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами. 

 
А. Київське 

Б. Галицьке 

В. Волинське 

Г. Чернігівське 

Д. Переяславське 

17.  Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А. князювання в Києві Святополка Ізяславовича 

Б. поразка військ трьох Ярославичів від половців на р. Альті 

В. правління в Києві князя Володимира Мономаха 

Г. початок князювання в Києві Ізяслава Ярославовича 

18.  Установіть послідовність розорення українських земель монголами: 

А. Галицько-Волинська держава 

Б. Київ і Київська земля 

В. Переяславське князівство 

Г. Чернігівське князівство 

19.  Оберіть три відповіді на запитання: 

Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?  

1. занепад сільського господарства й торгівлі 

2. відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади 

3. утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві 

4. зміцнення вотчинного землеволодіння 

5. етнічна неоднорідність населення держави 

6. падіння Візантійської імперії 

20.  Оберіть три відповіді на запитання: 

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську 

спадщину після смерті Юрія II Болеслава?  

1. Велике князівство Литовське 

2. Королівство Польща 

3. Велике князівство Московське 

4. Золота Орда 

5. Кримське ханство 

6. Королівство Угорщина 
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Семінарське заняття № 3 

ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

1.  Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів 

династії Гедиміновичів? 

А. Галичина 

Б. Волинь 

В. Київщина 

Г. Переяславщина 

2.  До складу Великого князівства Литовського більша частина українських земель 

увійшла за правління князя 

А. Свидригайла 

Б. Гедиміна 

В. Ольгерда 

Г. Вітовта 

3.  Що було спільного в устрої Київської Русі ХІІ–ХІІІ ст. та Великого князівства 

Литовського в ХІV ст.? 

А. існування удільних князівств 

Б. одноосібна влада великого князя 

В. підпорядкування митрополиту князівської влади 

Г. наявність виборного станово-представницького органу – сейму 

4.  Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. 

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, 

ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх 

у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої 

литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського». 

У якій угоді були зазначені ці умови? 

А. Кревській унії 1385 р. 

Б. Городельській унії 1413 р. 

В. Люблінській унії 1569 р. 

Г. Берестейській унії 1596 р. 

5.  За наказом якого великого князя литовського було позбавлено удільних володінь 

багатьох литовських князів, зокрема Володимира Ольгердовича у Києві, Федора 

Коріятовича на Поділлі, Дмитра-Корибута Ольгердовича в Новгороді-

Сіверському? 

А. Ольгерда Гедиміновича 

Б. Ягайла Ольгердовича 

В. Вітовта Кейстутовича 

Г. Свидригайла Ольгердовича 

6.  У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували 

українські землі в першій половині XV ст.? 
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А. 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство 

Молдавія 

Б. 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) князівство Молдавія 

В. 1) королівство Польща, 2) Велике князівство Литовське, 3) королівство 

Угорщина 

Г. 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) Велике князівство 

Литовське 

7.  Держава, позначена на картосхемі штрихуванням, виникла в результаті 

 
А. відокремлення від Великого князівства Литовського 

Б. територіальних зазіхань Московської держави 

В. завоювань Османської імперії 

Г. розпаду Золотої Орди 

8.  Фільварок — це 

А. доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом 

православних храмів 

Б. форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й 

ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії 

В. багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й 
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орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за 

все збіжжя на продаж 

Г. корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених 

спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом. 

9.  Ім’я якого історичного діяча пропущено у фрагменті історичного джерела? 

«Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут _______, стародавній преславний герой, 

уславлений своїми воєнними звитягами, поставив колись фортецю. Середину 

цього місця оточив кам’яним муром та огорожею з дубів, що піднеслися, зміцнені 

природою та Богом. Унаслідок цього він міг протидіяти  наступові кримського 

хана та сил усієї його орди доти, доки через тривалу облогу був позбавлений 

провіанту й змушений був їсти коней. Після цього, нарешті, подолавши пороги, з 

усім своїм неушкодженим військом, човнами повернувся до Черкас». 

А. Криштоф Косинський 

Б. Василь Острозький 

В. Дмитро Вишневецький 

Г. Северин Наливайко 

10.  У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення Люблінської унії? 

А. «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними 

братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку 

віру святої римської церкви... обіцяє свої литовські й руські землі навік 

приєднати до королівства Польського...» 

Б. «Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої хитрості... Королю 

держати сповна землю Львівську, а нам держати Володимирську, Луцьку, 

Белзьку, Холмську та Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці 

два роки...» 

В. «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо 

Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із генеральними 

особами мають радитися гетьман про ...всілякі публічні справи, нічого без 

їхнього дозволу не починаючи...» 

Г. «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному 

цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між князівством Литовським та 

королівством Польським в братерській любові і за згодою обох народів...» 

11.  На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської унії 1569 р.? 

А  
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Б  

В  

Г  

12.  Який польський король ініціював створення реєстрового козацтва, надавши 

козакам уперше регалії-клейноди? 

А. Сигізмунд Август 

Б. Стефан Баторій 

А. Сигізмунд ІІІ 

В. Владислав IV 

13.  Якого козацького клейнода НЕМАЄ на ілюстрації? 

  
А. пірнача 
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Б. литаври 

В. корогви 

Г. булави 

14.  Укажіть портрет гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 
15.  Установіть відповідність між роками існування Запорізьких Січей та їхніми 

назвами 

1. 1556-1557 рр. 

2. 60-ті роки XVI ст. – 1593 р. 

3. 1593-1638 рр. 

4. 1638-1652 рр. 

А. Чортомлицька 

Б. Микитинська 

В. Томакывська 

Г. Базавлуцька 

Д. Хортицька 

16.  Установіть відповідність між повстаннями 20-30-х років XVII ст. та інформацією, 

що їх стосується 

1. польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р. 

2. повстання під проводом Тараса Федоровича 9Трясила0 1630 р. 

3. повстання запорожців на чолі з Іваном Сулимою 1635 р. 

4. козацьке повстання 1637-1638 рр. 

А. під Жовнином, втративши надію на успіх, Яків Острянин відступив з 

частиною козаків на землі майбутньої Слобідської України 

Б. під час раптового нападу було знищено «Золоту роту» - шляхтичів з 

польських родів, що охороняли штаб Станіслава Конецпольського 

В. запорожці скористалися відсутністю коронного війська і частини 

реєстровців та легко оволоділи Кодаком, частково зруйнувавши фортецю 

Г. повстанці капітулювали під час битви в урочищі Солониці на берегах 

однойменного річки, під Лубнами 

Д. під час обговорення умов перемир’я козаків з поляками гетьманську булаву 

передано Михайлові Дорошенку 

17.  Розташуйте події в хронологічній послідовності 

А. укладення Кревської унії 

Б. перша згадка про українських козаків у писемних джерелах 

В. битва на Синіх Водах 

Г. створення Кримського ханства 

18.  Установіть хронологічну послідовність подій першої половини XVII ст. 

А. підписання Куруківської угоди поляків з козаками 

Б. Хотинська битва 

В. козацьке повстання під проводом Павла Бута, Якова Острянина, Дмитра 

Гуні 

Г. ухвалення польським урядом «Пунктів для заспокоєння руського народу» 

19.  Оберіть три відповіді на запитання:  



15 

 

Визначте причини успішного литовського завоювання українських земель: 

1. руські князі та бояри успішно боролися з литовцями 

2. місцеве населення розглядало литовців не як завойовників, а як 

визволителів від монголо-татар 

3. руські землі були ослаблені золотоординським пануванням 

4. мало чисельність литовців 

5. запровадження литовцями нового у сфері освіти і культури 

6. литовці, як і українці, сповідували православну віру 

20.  Проаналізуйте зображену картосхему та оберіть три відповіді на запитання:  

 
Картосхема дає змогу (три відповіді) 

1. визначати місцезнаходження важливих турецьких опорних пунктів в 

акваторії Чорного моря 

2. указати напрямки походів запорозьких козаків на чолі з І. Сірком на Крим 

3. визначати місця важливих битв польських і козацьких військ з турецьким 

військом 

4. указати напрямки Молдавських походів Б. Хмельницького 

5. окреслити межі Вольностей (Земель) Війська Запорозького Низового 

6. указати напрямки походів запорозьких козаків часів «героїчної доби» на 

турецькі володіння 

7. указати міста, у яких козакам дозволялося проживати згідно з 

«Ординацією Війська Запорозького…» (1638 р.). 
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Семінарське 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 

церква? 

А. Підпорядковувалася константинопольському патріархові; залишала мовою 



17 

 

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.  

В.   Г.  

13.  Яке із зображень прикрашає Львівський «Апостол»? 
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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 

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 
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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. 

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. 

 


