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Письмова робота 

модульного контролю 1  за І-й семестр ____________ н.р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) _ -го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                          Код курсу :  _________________________________ 

                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201__ року 
Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 

0-й варіант 
1. Завдання: Охарактеризуйте перші державні об’єднання у східних слов’ян. Визначте найважливіші  джерела про 

заснування Києва і Давньоруської держави – Київської Русі / Русі-України(50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Стародавня історія України охоплює період: 
а) від часу заселення українських земель людиною – до IX ст.; б) від часу заселення українських земель людиною – до VII ст.;  
                                                       в) від II тис. до н.е. – до VIІ ст. н.е. 
2.2. У східних слов’ян за язичеським віруваннями були встановлені два основні культи: 
   а) обожнення сил природи та культ роду;          б) культи духу і предків;          в) культ бойових мистецтв і пантеону богів. 
2.3. Який князь першим об’єднав під владою Київського князя східнослов’янські землі і на півночі й на південній Русі: 
         а) Аскольд;                           б) Олег;                                  в) Ігор. 
2.4. Автором літопису “Повість минулих літ” був: 
            а) святий Кирило;             б) Нестор;               в) святий Петро. 
2.5. Похід монголо-татар на Київську Русь здійснено: 
         а)1239–1241 рр.                    б) 1240–1242 рр.                     в) 1241–1243 рр. 
2.6. Розпад Галицько-Волинського князівства відбувся у : 
         а) 1340 р.                               б) 1345 р.                               в) 1350 р. 
2.7. Кревську унію між Литвою і Польщею укладено у : 
         а) 1385 р.;                                         б) 1413 р.;                                                   в) 1569 р. 
2.8. Вважають, що Запорізька Січ була заснована: 
а) Сеньком Полозовичем ;             б) Прецславом Лянцкоронським ;                 в) Дмитром Вишневецьким. 
 
2.9. Де  і коли відбулись перші битви Національної революції 1648–1657 рр.:  
  а) під Жванцем _______________;     б) під Батогом _______________;   в) під Жовтими Водами _________________;  
  
г) під Корсунем ______________;     д) під Берестечком _______________;       е) під Пилявцями  __________________________. 
 
2.10. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи (1687-1709 рр.)  виберіть правильні: 
а) припинив процес перетворення козаків у підсусідків та переведення їх у посполиті;        б) забезпечив нагородами, маєтностями (приватними та 

ранговими) і посполитими (в тому числі й з підсусідків) заможну верхівку козацтва;                                   в) розширив оренду та збільшив розміри і 

види податків з селян та міщан;      г)  ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;     д) підтримував політику реформ Петра І та 

забезпечував потреби Росії у війську, провізії, робочій силі;       є) впорядкував систему оренд, податків, "послуженств";          ж) об'єднав Україну під 

булавою гетьмана "обох боків Дніпра";          з) забезпечив державний суверенітет України з допомогою входження в антиросійську коаліцію;                   
й) зміцнив особисту владу та владу гетьмана в Козацькій державі та на Запорожжі;             к) сприяв розвиткові науки і культури, підтримував церкву. 

 
2.11. Які із наведених фактів віддзеркалюють результати політики гетьмана К. Розумовського (1750–1754рр.): 
а) створення станових судів на зразок тих, що існували в Україні до Визвольної війни (згідно з Литовським правом);              
б) переведення України з відомства Сенату у відання Колегії іноземних справ;  
в) закріплення за козацькою знаттю її земельних володінь та надання їй нових маєтностей ;   г) наділення значними повноваженнями 

старшинської ради (вона почала претендувати на роль своєрідного станового парламенту);   
д) видання універсалів, що обмежували право переходів посполитих;  
є) проведення військової реформи і впровадження муштри на зразок європейських та російської армій;  
ж) утворення шкіл для навчання та військової підготовки козацьких дітей ; 
з) об'єднання під булавою гетьмана Ліво- і Правобережної Україні. 
 
2.12. Вкажіть правильні дати першого, другого та третього поділів Речі Посполитої: 
             а) 1-й поділ ______________;       б) 2-й поділ ______________;          в) 3-й поділ _______________. 
 
2.13. Згідно з таємною інструкцією Катерини II, найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента графа П. Румянцева 

полягало в тому, щоб: 
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами;     
б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини;         
в) обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників;      
г)  не допустити створення опозиції царському режиму серед козацької старшини; 
д) забезпечити більший притік прибутків з Малоросії у державну казну імперії. 
 
2.14. Правобережну Україну  було приєднано до складу Росії за царювання: 
            а) Петра І;                                           б) Катерини ІІ;                                  в) Павла І. 
 
2.15. Кому належать слова: “Світ ловив мене та не спіймав”: 
          а) Г.Сковороді;                                      б) Ф Прокоповичу;                           в) І Мазепі. 
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0-й варіант 
1. Завдання : Берестейський  церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки у долі українського 

народу (50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Перші грецькі поселення в Північному Причорномор’ї виникли у: 
         а) VI–V ст. до н.е.;                                           б) II ст. до н.е.;                                         в) І ст. до н.е. 
 
2.2. Античні автори згадують про плем’я слов’ян під назвою: 
         а) анти;                                                             б) венеди;                                                  в) сармати. 
2.3. Київський археолог ( вкажіть прізвище)  відкрив у (вкажіть період) відкрив Трипільську культуру: 
      а) В. Хвойка, наприкінці ХІХ ст. ;      б) І Крип’якевич, наприкінці ХVІІІ ст. ;      в) Г. Сергієнко, на початку ХХ ст. 
 
2.4. Коли розпочинається новий період в історії Київської держави – існування самостійних удільних князівств : 
          а) з другої половини ХІІ ст. ;                      б) з початку ХІІІ ст. ;                          в) середини ХІІІ ст. 
2.5. Система державної символіки у Київській Русі визначалася: 
а) тризубцем, прапорами, символами різної форми і кольорів;           б) двоголовим орлом, прапорами чотирикутної форми;                                                                  

в) щит і меч, прапори трикутної форми.  
 
2.6. Останнім князем Галицько-Волинського князівства став: 
         а) Юрій Долгорукий;                                     б) Володимир Ярославович;                    в) Юрій ІІ Болеслав. 
2.7. Вважають, що Запорозька Січ була заснована: 
        а) Сеньком Полозовичем ;                        б) Прецславом Лянцкоронським ;             в) Дмитром Вишневецьким. 
 
2.8. Що означає слово “козак”  і коли вперше про це згадується: 
  а) воїн , що шукає здобич; кінець ХV ст.;    б) вільна людина, воїн-вершник; кінець ХV ст.;     в) воїн-вершник; кінець ХVІ ст. 
2.9. Коли і за яким  трактатом між Україною та Польщею Річ Посполита проголошувалася федерацією трьох держав  – Польщі, Литви та 

Великого князівства Руського : 
                 а) 1658 р., Гадяцьким ;                   б) 1659 р., Берестейським;                      в)  1661 р.,  Кревським. 
  
2.10. Коли було створено Києво-Могилянську академію: 
  а)   1615 р.;                                            б) 1630 р.;                    в) 1632 р.  
 
2.11. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Самойловича ( 1674-1677 рр.) виберіть правильні: 
а) розв'язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення їх прав у Козацькій державі;  
б) зміцнення особистої влади та закріплення за своєю родиною маєтностей І високих державних посад;  
в) забезпечення суверенітету України та її об'єднання під булавою одного гетьмана ; 
г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського патріархату ; 
д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в українському суспільстві ; 
є) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському патріархату;  
ж) об'єднання України "обох берегів Дніпра" під протекторатом московського царя ; 
з) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних козацьких рад. 
 
2.12. Українське відродження у XVI - першій половині XVII ст. виявилось у:  
а) поширенні ідей гуманізму та Реформації, розвитку шкільництва, друкарства, літератури і мистецтва;  
 б) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації, наслідком чого була активізація їхньої політичної діяльності та поширення 

ідеї української державності;           
 в) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації та в розгортанні процесу їхнього духовного оновлення, свідченням чого була 

спроба осмислення власного та європейського культурно-історичного досвіду в літературі, реформи церковного життя, створення 

національного шкільництва та вияви політичної активності козацтва. 
 
2.13. Період “Руїн”  тривав: 
                     а) в середині ХVІІ ст.;     б) 60-80-і роки ХVІІ ст.;        в) 30-60-і роки ХVІІ ст. 
 
2.14. “Трактат про вічний мир” було укладено 6 травня 1686 року  у  Москві між (вказати країни і де): 
              а) Росією та Річчю Посполитою  - у Москві.;                        б) Швецією і Данією у Копенгагені;    
                                                       в)   Кримським ханством і Державою Війська Запорізького у Чигирині. 
     
2.15. До якої групи  представників української культури  другої половини ХVІІ – ХVІІІ  ст.  належать Д.Тупало, Л.Баранович, М.Адреса, 

К.Зінов’єв, Ф Прокопович, І.Гізель, І. Галятовський: 
    а) літераторів;                  б) представників музичного мистецтва;                       в) представники іконопису, портретного жанру. 
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0-й варіант 
1. Завдання: Складіть історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державу (50 балів).  
2. Тести (25 балів) : 
 
2.1. Доба кам’яного віку, поява та розвиток первісної людини на території сучасної України охоплюють період: 
         а) 1,5 млн. років тому – ІV тис. до н.е.;          б) 2 млн. років тому – ІІІ тис. до н.е.;    в) 3 млн. років тому – І тис. до н.е. 
2.2. У 882 р. Київ був проголошений "матір'ю городів руських", тобто став: 
а) містом, жителі якого мали виключне право засновувати інші міста в Київській Русі; 
б) столицею новоствореної держави - Русі Рюриковичів ;    в) містом, яке опікувалось іншими містами Київської Русі і найбільше 

піклувалося про їхній господарський розвиток та розбудову. 
 
2.3. Спроба запровадження християнства на Русі князем Аскольдом визначається  роком: 
                  а) 850 р.;                                   б) 860 р.;                                           в) 862 р. 
2.4.Прийняття “Правди Ярославичів” – збірники руських законів Київської ранньофеодальної держави припадає на : 
                  а) 1000 рік;                               б) 1050 рік;                                       в) 1072 рік. 
2.5. Кревську унію між Литвою і Польщею укладено у : 
                 а) 1385 р.;                                 б) 1413 р.;                                          в) 1569 р. 
2.6.Діяльність православних братств  ХVІ ст. стали : 
а) формою ідеологічного протесту українства проти національного та релігійного гніту з боку Польщі; 
б) формою релігійного єднання в питаннях з державницької політики Речі Посполитої; 
в) формою спільної співпраці в питання утвердження українства. 
 
2.7. Межі території Української держави в ході Національної революції 1648-1657 рр. під проводом Б.Хмельницького включали: 
а) Київське,  Чернігівське воєводства, частину Волинського ; 
б) Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства, частину Волинського та Білої Русі; 
в) Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства. 
 
2.8.  Хто з гетьманів України після Андрусівського перемир’я 1667 р. між Росією та Польщею і вбивства 18 червня 1668 р. гетьмана І 

Брюховецького  був проголошений  як гетьман  обох сторін Дніпра - Лівобережної та Правобережної : 
        а) П.Дорошенко ;                                  б) Д.Многогрішний;                                      в) Ю. Хмельницький.  
 
2.9. Зборівський мирний договір було укладено: 
         а) 1654 р.;                                         б) 1651 р. ;                                            в) 1649 р. 
 
2.10. Козацько-селянські повстання кінця ХV – першої половини ХVІІ ст. пов’язані з іменами: 
а) К.Косинського ( 1591-1593 рр.), С.Наливайки та М.Шаули ( 1594-1596 рр.), П. Конашевича-Сагайдачного (1614–1622 рр.),  М. Жмайла  (1625 р.),  
Т. Федоровича ( 1630 р.), І. Сулими ( 1635р.), П. Бута (1637 р.), Я.Острянина (1638р.); 
б) К.Косинського ( 1580–1585 рр.), С.Наливайки та М.Шаули ( 1590-1591 рр.), П. Конашевича-Сагайдачного (1600–1612 рр.),  М. Жмайла ( 1615 р.),  
Т. Федоровича (1620 р.), І. Сулими ( 1625р.), П. Бута (1626 р.), Я.Острянина (1639р.); 
в) С. Наливайки та М.Шаули ( 1594–1596 рр.), П. Конашевича-Сагайдачного (1604-1622 рр.),  М. Жмайла (1625 р.), Т. Федоровича (1625 р.),   
І. Сулими ( 1636р.), П. Бута (1635 р.), Я.Острянина (1640р.). 
 
2.11. Із перелічених нижче суджень про основні напрями політики гетьмана П. Дорошенка  (1665-1676 рр.)виберіть правильні:  
а) вживав заходів для забезпечення собі підтримки рядового козацтва міщан, селян;        
б)роздавав посади та маєтності козацькій старшині, розраховуючи на 11 лояльність, ігнорує волю і думку рядового козацтва; 
в) дотримувався в основному промосковської орієнтації, завдяки чому стає гетьманом обох берегів Дніпра; 
г) шукав союзників у Криму та Туреччині і передає Україну під відносин символічну зверхність султана; 
д) добивався об'єднання українських земель, проголошує це найвищою своєю метою і навіть стає на деякий час гетьманом всієї України;  
є) намагався обмежити залежність гетьманів від козацької старшини, для чого, зокрема, створює наймане військо (сердюків), які підпорядковуються лише 

йому особисто. 
 
 2.12.  Гайдамацький рух на Правобережній Україні тривав протягом: 
           а) 20–70-х рр. XVIII ст.;                  б) 40–80-х рр. XVIII ст.;                                        в) 50–90-х рр. XVIII ст. 
2.13. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 
          а) Кирило Розумовський;     б) Кость Гордієнко;                в) Петро Калнишевський. 
 
2.14. Опришківський рух в 1738–1745 рр. на Прикарпатті очолив: 
         а) Іван Гонта;                                   б) Олекса Довбуш ;                             в)  Пилип Моторний.   
2.15. Після трьох поділів Речі Посполитої (кінець ХVІІІ ст.) українські землі опинилися у складі : 
а) Російської та Австрійської імперій;  б) Австро-Угорщини, Російської імперії;  в) Прусської, Російської, Австрійської імперій. 
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з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 
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0-й варіант 
1. Завдання : Оцініть значення перших правителів Київської держави  - князів Олега, Ігоря, княгині  Ольги, князя 

Святослава у контексті здійснюваної  ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо зміцнення Київської 

держави( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
 2. 1. Зовнішнім виглядом та розумовими здібностями дуже схожими на сучасних людей були: 
а) неандертальці;             б) кроманьйонці;                                              в) архантропи. 
2.2. Період існування Трипільської культури на українських землях? 
 а) V–ІІ тис. до н.е. ;                   б)  ІV – ІІ тис. до н.е. ;                    в) ІV–ІІІ тис. до н.е. 
 
2.3.Установіть відповідність:  

а) епоха великого переселення народів тривала: 1) 370р.; 
б) нашестя  гуннів поклало початок державного утворення  готів у: 2) ІV–VІІ ст.; 
в) готи прийняти християнство у формі аріанства у : 3) 602 р.;  
г) Антський племінний союз розпався у:   4)ІV ст.. 
  

 
2.4. Раннім слов’янам відповідають культури, відомі в археології під назвами : 
             а) зарубенецької  ( ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.; черняхівської ( ІІІ–V ст. н.е.),  київської (ІІІ–V ст. н.е.); 
                        б) трипільської  (V–ІІІ ст. н.е.);                      в) дніпровської  ( ІІІ– VІ ст. н.е.).  
2.5 Коли засновано м. Київ ? 
           а)  кінець V ст. ;                    б) середина ІV ст. ;                    в) кінець VІ ст. 
2.6. Офіційне запровадження християнства на Русі здійснено у : 
           а) 890 р.;                                  б) 988 р.;                                       в) 998 р. 
 
2. 7. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні: 
а) господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом;  
б) розвиток вотчинного землеволодіння;           в) масові селянські заворушення, виступи міщан;   
г) зростання політичної ролі боярства;           д) відсутність загальновизнаного порядку заміщення великокнязівського престолу, усобиці 

князів;                                 е) занепад Києва внаслідок військових конфліктів та переміщений торговельних шляхів. 
2. 8. Столицею своєї держави Данило Галицький обрав місто: 
          а) Галич ;                   б) Холм ;                    в) Львів. 
 2. 9. Вважають, що Запорозька Січ була заснована: 
          а) Сеньком Полозовичем;          б) Прецславом Лянцкоронським;         в) Дмитром Вишневецьким. 
2.10. Остаточна ліквідація Київського князівства у період засилля   Великого князівства Литовського та Польщі у часи короля Казимира 

ІУ припадає на : 
              а) 1471 р.;                             б) 1481 р. ;                             в) 1492 р.  
 
2.11. Під владою яких держав були українські землі напередодні Національної революції 1648-1657 рр.?  
              а) Швеції ;            б) Московської держави;         в) Польщі. 
 
2.12. Визначте основні етапи Національної революції в Україні у середині ХVІІ ст. : 
а)  перший  – 1648 р.; другий – 1649–1653 рр.; третій – 1654–1655 рр.; четвертий 1656–1657 рр.; 
б) перший  – 1648 р.; другий – 1649–1653 рр.; третій – 1654 –1657 рр.;  
в) перший  – 1648-1649 рр.; другий – 1650-1653 рр.; третій – 1654–-1655 рр.; четвертий 1656–1657 рр.. 
 
2. 13.Які із наведених фактів віддзеркалюють результати політики гетьмана К. Розумовського ( 1750-1764 рр.): 
а) створення станових судів на зразок тих, що існували в Україні до Визвольної війни (згідно з Литовським правом);           
 б) переведення України з відомства Сенату у відання Колегії іноземних справ ;                       
в) закріплення за козацькою знаттю її земельних володінь та надання їй нових маєтностей ;                   
г) наділення значними повноваженнями старшинської ради (вона почала  претендувати на роль своєрідного станового парламенту) ;          
д) видання універсалів, що обмежували право переходів посполитих;    
є) проведення військової реформи і впровадження муштри на зразок європейських та російської армій;                   
ж) утворення шкіл для навчання та військової підготовки козацьких дітей;                      
з) об'єднання під булавою гетьмана Ліво- і Правобережної Україні. 
 
2.14. У російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. брали участь козаки ?: 
                                 а) так  ;                                            б) ні. 
2.15. Українське мистецтво  стилю бароко   другої половини ХVІІ – ХУІІІ  ст. представлено іменами: 
        а) І.Григоровича-Барського, С.Ковніра І.Зарудного;                      б) В.Реклинського, І.Паєвського;  в) А. Веделя; 
                                                                в) С.Ковніра, Г. Сковороди. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Визначте особливості виникнення античних міст-держав у Північному Причорномор’ї  і їх вплив на  

поступ історичного розвитку цієї території( 50 балів.) 
2. Тести (25 балів) : 
2.1.Поява та розвиток первісних людей на території сучасної України  визначається: 
            а)  1 млн. років – ІУ тис. до н.е.;               б)  3 млн. років – ІІ тис. до н.е.;           в) 1 млн. років – І тис. до н.е.  
 2.2.Суспільний устрій у ранніх слов’ян  мав перехідний характер, оскільки : 
   а) на зміну первісному демократизму приходить нова форма суспільної організації – військово-племінний союз на чолі  з князем;   
  б) влада зосереджується у руках племінної старійшини;            в) влада перебуває в руках святих князів та віче. 
 
2.3 Вкажіть володаря Київської держави, який вперше з офіційним візитом відвідав  Візантію, підписавши вигідний договір. Коли?: 
         а) 907 р., князь Олег;                                  б) 882 р., князь Аскольд;                                           в) 944 р., князь Ігор.  
 
2. 4. Із наведених суджень про причини політичного роздроблення Київської Русі виберіть правильні: 
а) господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом;  
 б) розвиток вотчинного землеволодіння;                                         в) масові селянські заворушення, виступи міщан;   
г) зростання політичної ролі боярства;                д) відсутність загальновизнаного порядку заміщення великокнязівського престолу, усобиці 

князів;                    е) занепад Києва внаслідок військових конфліктів та переміщений торговельних шляхів. 
 
2.5.  У битві на р. Калці у 1223 році  перемогли ( вкажіть, хто?), а потерпіли поразку   ( вкажіть, хто?): 
а) зазнали поразку монголо-татари, перемогли  об’єднані війська Київської держави;                
б) перемогли монголо-татари, а зазнали поразки війська Київської держави;       
 в) перемогли половецький князь хан Котян, монгольський хан Темучин, зазнали поразки русичі.  
 
2.6. Приєднання  Київщини, Переяславщини і Поділля  до Великого князівства  Литовського відбулося у : 
                 а) 1361-1365 рр.;                              б) 1362 – 1363 рр.;                 в)  1402–1405 рр. 
2. 7. Українські землі напередодні Люблінської унії 1569 р. перебували у складі: 
а) Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Молдови, Кримського ханства, Угорщини ; 
б) Великого князівства Литовського, Молдови, Кримського ханства, Угорщини Московського царства ; 
в) Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Угорщини, Московського царства. 
 
2.8. Коли остаточно з ініціативи Польщі була ліквідована автономія відповідно Волинського і Київського князівств:  
        а) відповідно 1452р., 1471 р.;                 б) відповідно 1401 р., 1481р.;                                в) відповідно 1410 р., 1490 р. 
2.9. З якого часу і яким урядом було впроваджено  Реєстр козаків: 
  а) 1572 р., польським королем Сигізмундом ІІ;                  б) 1556 р., черкаським старостою Дмитром Байдою-Вишневецьким;    в) 1559 р.,  

гетьманом П.Скоропадським. 
2.10. Де  і коли відбулись перші битви Національної революції 1648-1657 рр.:  
  а) під Жванцем _______________;     б) під Батогом _______________;   в) під Жовтими Водами _________________. 
 
 2.11. Який рік став роковим для Української держави – “ Держави Війська Запорозького” з поділом її на дві частини:  Лівобережну під 

протекторатом Росії з наказним гетьманом Я.Сомком та Правобережну з гетьманом Ю. Хмельницьким: 
                           а) 1660 р.;                                                            б) 1661 р.;                              в) 1663 р. 
 
2. 12. Запорозька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною II, тому що: 
а) імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості та були стійкими прихильниками української 

автономії; б) вона перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала 

свій демократичний устрій була опорним, пунктом "бунтівників" та перешкодою колонізації Північного Причорномор'я;  в) вона була 

потенційною союзницею татар під час неминучих російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря. 
2.13. Встановіть відповідність року заснування: 
     а)Острозької академії                                                                                     1)1578 р.; 
     б) Києво-Могилянської академії                                                                   2)1586 р.; 
     в) Першого братства з благословення  патріарха Йоакима                         3) 1632 р.; 
 
2.14. Хто з цих гетьманів керував Україною під час Північної війни 1700–1721 рр. : 
                    а) І.Самойлович;                          б) І.Мазепа;                                           в) Д.Апостол. 
 
2.15. Причиною трудової еміграції значного числа українців у другій половині XVІІІ ст. історики вважають: 
а) низьку родючість більшої частини земель України, які вже не могли забезпечити продуктами харчування її зростаюче населення;                                   
б) пошук ними сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного бізнесу;  
в) їхнє прагнення здобути достатню для ведення самостійного господарства кількість землі. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Визначте значимість трипільської культури в започаткуванні людської цивілізації на території України 
( 50 балів) 

2. Тести (25 балів) : 
2.1. Скіфська держава  – Велика Скіфія   існувала у період : 
          а) VІІ – ІІІ ст. до н.е. ;                                б) VІ – ІV ст. до н.е. ;                         в) І – ІІІ ст. н.е. 
2.2. розташуйте в хронологічній послідовності події: 
          а) вторгнення готів на українській землі;                   б) вторгнення гунів на українській землі;                        в) початок римського 

періоду існування античних колоній у Північному Причорномор’ї;                                             г) перше писемне свідчення про слов’ян 

у працях римських авторів. 
 
2.3. Антський період  в історії східних слов’ян припадає на : 
           а) V – VІІ ст. н.е. ;                                б) VІ – VІІ ст.  н.е. ;                         в) ІV – VІІІ ст. н.е. 
 
2.4.  У 882 р. Київ був проголошений "матір'ю городів руських", тобто став: 
а) містом, жителі якого мали виключне право засновувати інші міста в Київській Русі; 
б) столицею новоствореної держави - Русі Рюриковичів ;    в) містом, яке опікувалось іншими містами Київської Русі і як найбагатше 

піклувалося про їхній господарський розвиток та розбудову. 
 
2.5. Вкажіть дату і місце проведення з’їзду князів за часів Володимира Мономаха, де було встановлено, що кожен князь мав своєю землею 

правити: 
а)1097 р.,  у м. Любечі;                      б) 1098 р., у м. Києві;                    в) 1096 р., у м. Чигирині. 
2.6. Похід монголо-татар на Київську Русь здійснено у : 
        а) 1239–1241 рр.:                           б) 1241–1243 рр.;                             в)1243–1245 рр. 
2.7. Ярославська битва: перемога Данила Романовича (Галицького) над польського-угорськими загарбниками. Вкажіть дату: 
         а)  1240 р.;                                           б) 1245 р.;                                               в) 1278 р. 
2.8. Перший, Другий, Третій  литовські статути з остаточним закріпаченням українських селян  прийняті: 
  а) 1529, 1567, 1587 рр.;                       б) 1529, 1566, 1588 рр.;                         в) 1529, 1566, 1590 рр. 
 
2.9. Заснування університету у м. Львові: 
     а) 1540 р.;                                              б) 1661 р.;                                               в) 1670 р.  
 
2. 10. Виберіть з-поміж перелічених основні  положення “Березневих статей”  1654 р.: 
а) підтвердження права та привілеїв Війська Запорозького на маєтності та землі; встановлення 60-тисячного козацького реєстру; 

збереження за гетьманським урядом права контролю над фінансами та податками;  недоторканість права Київського митрополита;     
б)  підтвердження права та привілеїв Війська Запорозького на маєтності та землі; встановлення 40-тисячного козацького реєстру; 

збереження за гетьманом права контролю над козацтвом; недоторканість гетьмана;               в) підтвердження права та привілеїв 

Війська Запорозького на маєтності та землі; встановлення 50-тисячного козацького реєстру; самостійність у веденні зовнішньої 

політики.  
 
2.11.Гайдамацький рух у період 20-70-х років ХУІІІ ст.  поширювався на території: 
 а) Київщини, Брацлавщини, Поділля, Волині, Чигиринщини, Смілянщини;   б) Київщини, Закарпаття, Поділля, Галичини, Волині;                     

в) Дніпропетровщини, Київщини, Поділля, Волині.   
 
2. 12.  Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 
              а) Кирило Розумовський;          б) Кость Гордієнко;                          в) Петро Калнишевський. 
 
2.13. Після зруйнування Запорізької  Січі,  незалежні козацькі Січі формувалися на територіях: 
                 а) р. Дунай;                           б) р. Дону;                                  в) на Таманському півострові. 
                                          
2.14. Згідно з таємною інструкцією Катерини II, найважливіше завдання Другої  Малоросійської колегії та її президента графа        П. 

Румянцева полягало в тому, щоб: 
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами ;           б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини ;                            

в) обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників. 
 
2.15. Встановіть відповідність щодо поетапного приєднання Правобережної України до Російської імперії за наслідками трьох поділів 

Речі Посполитої: 
       а) за першим – 1772 р.:                                                          1) Київщини, Брацлавщина, Волинська губернія, Поділля; 
       б) за другим  –1793 р.:                                                           2) жодної території; 
       в) за третім   – 1795 р.:                                                           3) Волинь.  
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Письмова робота 
модульного контролю 1  за І-й семестр ____________ н.р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 
виконана студентом (ою) _ -го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                          Код курсу :  _________________________________ 
                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201________ року 

Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

. 
 

0-й варіант 
1. Завдання: Особливості розвитку  культури Київської Русі/ Русі-України та її роль у житті українського народу на 

сучасному етапі ( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2. 1. Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VІІ–ІІІ ст. до н.е., давньогрецькі автори об'єднували під назвою: 
          а) кіммерійці;                                                                     б) скіфи ;                                       в) сармати. 
 
2.2. Антський племінний союз розпався під ударами орд : 
           а) гуннів – у 421 р. ;                          б) аварів –  у 602 р. ;                                          в)  булгар – у 815 р. 
2.3. Визначте період правління князів Ігоря, Ольги, Святослава: 
            а) 912-972 рр.;                                б) 915–956 рр.;                                        в) 916 – 989 рр. 
 
2.4. На території яких земель раніше було прийняте Християнство: 
          а) Закарпаття;                                             б) Київської держави;                                             в) Новгородської республіки. 
2.5. Поразка русичів у ( вкажіть рік) на річці (вкажіть річку)  відкрила (кому) шлях на Русь: 
а) 1206 р., р. Дон, булгарам;                      б) 1223 р., р. Калка, монголо-татарам;     в) 1205 р., р. Дніпро, печенігам. 
 
2.6. Галицьким і Волинським князівствами правили (вкажіть рід): 
             а) Мстиславичі;                                         б) Давидовичі;                                         в) Ярославичі. 
 
2.7. Столицею своєї держави Данило Галицький обрав місто: 
          а) Галич ;                                                         б) Холм ;                    в) Львів. 
 
2.8. Заснування І.Федоровим  першої друкарні на Україні визначається : 

а) 1573 р у м. Львові ;                       б)  1576р у м. Києві;                         в) 1579 р. у м. Могилеві   
 
2.9. Де і коли  були заснована Запорізька Січ? 
 а) 1556 р., фортеця на о. Мала Хортиця;           б) 1563 р. у гирлі Дніпра;                     в)  1572 р. на Дикому полі. 
 
2.10. Який договір було укладено між Україною і Польщею 5-6 серпня 1649 р.?  
  а) Андрусівський;                                    б) Білоцерківський;                                в) Зборівський. 
 
2.11. Який рік став роковим для Української держави – “ Держави Війська Запорозького” з поділом її на дві частини: Лівобережну під 

протекторатом Росії з наказним гетьманом Я.Сомком та Правобережну з гетьманом Ю. Хмельницьким: 
                    а) 1660 р.;                                                            б) 1661 р.;                              в) 1663 р. 
 
2.12. Українське відродження у XVI - першій" половині XVII ст.. виявилось у:  
а) поширенні ідей гуманізму та Реформації, розвитку шкільництва, друкарства, літератури і мистецтва;  
б) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації, наслідком чого була активізація їхньої політичної діяльності та поширення 

ідеї української державності;         в) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації та в розгортанні процесу їхнього 

духовного оновлення, свідченням чого була спроба осмислення власного та європейського культурно-історичного досвіду в 

літературі, реформи церковного життя, створення національного шкільництва та вияви політичної активності козацтва; 
г) духовному очищенні українців, свідченням чого були реформи церкви, поширення ідей гуманізму, розвиток шкільництва і мистецтв. 
 
2.13.  Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи ( 1683- 1709 рр.) виберіть правильні: 
а) припинив процес перетворення козаків у підсусідків та переведення їх у посполиті;        б) забезпечив нагородами, маєтностями 

(приватними та ранговими) і посполитими (в тому числі й з підсусідків) заможну верхівку козацтва;                               в) розширив 

оренду та збільшив розміри і види податків з селян та міщан;      г)  ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;     д) 

підтримував політику реформ Петра І та забезпечував потреби Росії у війську, провізії, робочій силі;       є) впорядкував систему 

оренд, податків, "послуженств";          ж) об'єднав Україну під булавою гетьмана "обох боків Дніпра";          з) забезпечив державний 

суверенітет України з допомогою входження в антиросійську коаліцію;          й) зміцнив особисту владу та владу гетьмана в Козацькій 

державі та на Запорожжі;          к) сприяв розвиткові науки і культури, підтримував церкву. 
 
2.14. Встановіть відповідність року заснування: 
     а)Острозької академії                                                                                         1)1578 р.; 
     б) Києво-Могилянської академії                                                                       2)1586 р.; 
     в) Першого братства з благословення  патріарха Йоакима                             3) 1632 р. 
 
2.15. Початок трудової еміграції українців припадає на: 
       а) кінець ХVІІІ– початок ХІХ ст.;                             б) початок ХІХ ст.;                    в) середина ХІХ ст. 
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0-й варіант 
1. Завдання: Визначте роль і місце  Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха у здійсненні 

державотворчих процесів в Київській Русі/ Русі-України( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Родовий лад на території України охоплює період: 
               а) 1 млн. років до н.е. – ІV ст. н.е.);                    б) 800 років до н.е.;                 в) VІ тис. до н.е. 
2. 2. Племена, що жили на більшій частині сучасної України в VІІ–ІІІ ст. до н.е., давньогрецькі автори об'єднували під назвою: 
             а) кіммерійці;                                                                 б) скіфи ;                                       в) сармати. 
 
2.3. Визначте три основні центри перебування східних слов’ян : 
          а) Куябія, Славія, Артанія;              б) Славінія, Дулібія, Подніпров’я;               в) Антія, Гайворонія, Трипілля. 
 
2.4. Державне утворення навколо Києва на рубежі VІІІ–ІХ ст.. відоме як : 
          а) “Руська земля” ;                          б)  Русь;                                     в) Хазарія. 
2.5. До якої династії належить князь Аскольд: 
     а) Рюриковичів;               б) Києвичів;              в) Романових. 
 
2.6. Зовнішня політика Київської Русі  успішно здійснювалася у період Х–ХІ ст. із: 
а) Візантією, Німеччиною, Хазарським каганатом, Болгарським царством, Польщею; 
б) Візантією, Німеччиною, Францією; 
а) Хазарським каганатом, Болгарським царством, Польщею, Кримським ханством.. 
 
2. 7. Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об'єднав: 
           а) Ярослав Осмомисл;                    б) Роман Мстиславович ;             в) Мстислав Удатний. 
2.8. У 1413 році між Литвою та Польщею підписано Городецьку унію , за якою на Литовсько-Руську державу поширювалися обмеження  

щодо прав: 
             а) православних;                                         б) католиків;                                  в) греко-католиків. 
 
2.9. Національна революція в Україні середини ХУІІ ст. під керівництво Б.Хмельницького проходила у період : 
             а) 1649–1654 рр.;                              б) 1648–1657 рр.;                               в)1648–1654 рр. 
 
2.10.Роман  П.Куліша  “Чорна рада” присвяченим подіям: 
         а) періоду смерті Б.Хмельницького;            б) періоду “Руїн” ;                          в) періоду  “Вічного миру” Росії з Польщею.   
 
2.11. Із перелічених нижче суджень про основні напрями політики гетьмана П. Дорошенка ( 1665-1676 рр.) виберіть правильні: 
а) вживав заходів для забезпечення собі підтримки рядового козацтва міщан, селян;    б) роздавав посади та маєтності козацькій старшині, 

розраховуючи на їх лояльність, ігнорує волю і думку рядового козацтва; 
в) дотримувався в основному промосковської орієнтації, завдяки чому стає гетьманом обох берегів Дніпра; 
г) шукав союзників у Криму та Туреччині і передає Україну під відносин символічну зверхність султана; 
д) добивався об'єднання українських земель, проголошує це найвищою своєю метою і навіть стає на деякий час гетьманом всієї України; 

є) намагався обмежити залежність гетьманів від козацької старшини, для чого, зокрема, створює наймане військо (сердюків), які 
підпорядковуються лише йому особисто. 

 
2.12. Коли остаточно  була ліквідована Запорізька Січ? 
              а)  1775 р.;                                          б) 1793 р.;                                  в) 1795 р. 
 
2.13. Після ліквідації Запорозької Січі  особливу роль у відновлення козацтва відіграли: 

а) Чорноморського козацького війська ( 1792–1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.);             
б) Січі у пониззях Тиси (1792–1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.);                           
 в)  Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.). 

 
2.14. Гайдамацький рух у 20-70-х роках ХVІІІ ст. досяг кульмінації : 

а) в період селянського повстання у с. Турбаях 1789-1798 рр. на Катеринославщині; 
б) у травні-серпні 1768 р. як рух Коліївщина; 
в) у 1738-1745 рр. як рух “опришків” . 

 
2.15 Перші спроби утвердитися Росії на Правобережній Україні відносяться до початку ХУІІІ ст., коли за наказом Петра І козацькі війська 

І.Мазепи вступили на її територію.  Чи все-таки ввійшла Правобережна Україна за часів Петра І до складу Російської імперії: 
      а) так  ;                                              б)  ні;                                                                      в) частково.                      
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0-й варіант 
1. Завдання: Визначте особливості і значимість для українського державотворення Галицько-Волинського князівства/ 

Королівства Руського(50  балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Визначте найбільш відомі ранні землеробські племена на території сучасної України: 
        а)  трипільської культури;                       б) культури мальованої кераміки;                          в) “дослов’янської” культури. 
 
2.2. Раннім слов’янам відповідають культури, відомі в археології під назвами : 
а) зарубенецької  ( ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.; черняхівської ( ІІІ–V ст. н.е.), київської (ІІІ–V ст. н.е.); 
б) трипільської  (V-ІІІ ст. н.е.);                      в) дніпровської  ( ІІІ– VІ ст. н.е.).,  
 
2.3. У літописах назва "Русь" вперше згадана під: 
             а) 852.                                          6) 882 р. ;                                                               в) 912 р. 
 
2.4 Київська  Русь  була: 
      а)  рабовласницькою державою Південно-східної Європи;   б) ранньофеодальною державою  середньовічної Європи; 
                                                            в) боярською державою Східної Європи. 
 
2.5.Прийняття “Правди Ярославичів” – збірники руських законів Київської ранньофеодальної держави припадає на : 
               а) 1000 рік;                                 б) 1050 рік;                                       в) 1072 рік. 
2.6.Легенди про Кирила Кожум’яку пов’язана  з боротьбою Володимира Першого Великого проти: 
              а) печенігів;                                  б)половців;                                   в) монголо-татар. 
 
2.7. Період існування Галицько-Волинського князівства як безпосереднього спадкоємця традицій Київської держави визначається: 
            а) 1199-1340 рр.;                         б) 1154 – 1420 рр.  ;                                 в)  1096 – 1428 рр. 
2.8.   Який договір було укладено між Україною і Польщею у 1649 р під час Національної революції 1648-1657 рр.?  
               а) Андрусівський ;         б) Білоцерківський;              в) Гадяцький ;                г) Зборівський. 
 
2.9. Епоха  “Великої руїни” у 60-80-х роках ХVІІ на Правобережній Україні пов’язана із : 
а) “ Чорною радою” в м. Ніжині; діяльністю гетьманів І.Виговського, П.Дорошенка, І.Самойловича, Ю.Хмельницького; 
б) “ Червоною радою” в м. Чигирин; діяльністю гетьманів І.Виговського, І.Мазепи; 
в)  діяльністю гетьманів І.Виговського, П.Дорошенка,  Ю.Хмельницького. 
 
2 .10. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Самойловича (1672–1687 рр.) на Лівобережній Україні виберіть правильні: 
а) розв'язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення їх прав у Козацькій державі;  
б) зміцнення особистої влади та закріплення за своєю родиною маєтностей І високих державних посад;  
в) забезпечення суверенітету України та її об'єднання під булавою одного гетьмана ; 
г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського патріархату ; 
д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в українському суспільстві ; 
є) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському патріархату;  
ж) об'єднання України "обох берегів Дніпра" під протекторатом московського царя ; 
з) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних козацьких рад. 
 
2.11. Визначте  період діяльності останнього гетьмана України: 
а) 1740-1754 рр., Іван Мазепа;      б) 1750-1764 рр. , Кирило Розумовський;      в) 1754-1764 рр., С.Палій. 
 
2.12. Після ліквідації Запорозької Січі  особливу роль у відновлення козацтва відіграли: 
а) Чорноморського козацького війська (1792–1860 рр.), Задунайської Січі (1775–1728 рр.);           б) Січі у пониззях Тиси ( 1792–1860 рр.), 

Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.);                           в)  Задунайської Січі (1775–1728 рр.). 
 
2.13. Козацько-селянські рухи в Україні в середині та другій половині ХVІІІ ст. пов’язані із: 
а) Повстаннями під поводом К.Косинського, Трясили, П.Бута;  
б) Повстаннями запорожців під проводом С.Наливайки, І Сулими;  
в) “Коліївщиною” під поводом М.Залізняка, рухом опришків під проводом О. Довбуша 
 
2.14. Російсько-турецькі війни другої половини ХVІІІ ст. завершилися: 
а) перемогою Османської імперії та захоплення Великого Донського козацтва;                  б) входженням Північного Причорномор’я та 

Криму до складу Російської імперії;;                  б) входженням Криму до складу Російської імперії. 
 
2.15. Україна наприкінці XVIII ст.  не мала власної державності й територіальної цілісності, оскільки Українські землі були включені до 

складу: 
а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;             б) Росії та Австро-Угорщини;                  в) Росії, Австрії, Румунії. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Визначте особливість посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія  1569 року та її 

наслідки для українських земель (50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1.До III тис. до н.е., основні знаряддя праці давніх людей виготовлялося з: 
             а) каменю, дерева, заліза;                                б) каменю, кістки, дерева;                    в) каменю, дерева, бронзи. 
 
2.2. Визначте найбільш відомі ранні землеробські племена на території сучасної України: 
     а)  трипільської культури;                       б) культури мальованої кераміки;                          в) “дослов’янської” культури. 
 
2.3. До якої династії належить князь Аскольд: 
     а) Рюриковичів;                            б) Києвичів;                                         в) Романових. 
 
2.4. Першим провідником християнства серед східних слов’ян був: 
     а) апостол Андрій Первозданний;                            б) апостола Петра;                      в) апостола Павла. 
2.5. Коли назва “Україна” набуває свого поширення, стає самоназвою народу: 
      а) 1187 р. в Київському літописі;               б) в XV ст.;                           в) XVI–XVII ст.ст. 
2.6.В результаті владарювання якого князя Київська держава сягнула кульмінаційного розквіту, ставши найбільшою європейською 

державою, що впливала на міжнародні відносини: 
             а)  Олега Ігоровича;                   б)  Володимира Святославовича;         в) Володимира Мономаха. 
 
2.7. Період існування Галицько-Волинського князівства як безпосереднього спадкоємця традицій Київської держави визначається: 
               а) 1199–1340 рр.;               б) 1154 – 1420 рр.  ;                          в)  1096 – 1428 рр. 
2.8. З якого часу і яким урядом було впроваджено  Реєстр козаків: 
        а) 1572 р., польським королем Сигізмундом ІІ;                  б) 1556 р., черкаським старостою Дмитром Байдою-Вишневецьким;    в) 1559 

р.,  гетьманом П.Скоропадським. 
2.9. Де  і коли відбулись перші битви Національної революції 1648-1657 рр.:  
           а) під Жванцем _______________;     б) під Батогом _______________;   в) під Жовтими Водами _________________. 
 
2.10. Історики розходяться є оцінці українсько-російської угоди 1654 р., пропонуючи п'ять її тлумачень. Обґрунтуйте те трактування, до 

якого Ви схиляєтесь, або запропонуйте власний варіант оцінки цієї угоди: 
а) персональна унія між Московією та Україною (подібно до Кревської), коли обидві держави мають єдиного монарха, але зберігають 

самостійність у державному управлінні ;     
б) "реальна унія" між Московією та Україною, (подібно до Люблінської), в результаті якої виникла єдина держава;   
в) форма васальної залежності, коли сюзерен захищає васала, за що васал зобов'язується надавати сюзеренові військову та фінансову 

підтримку;    
г) тимчасовий військовий союз між Московією та Україною, спричинений історичними обставинами;  
д) результат віковічного прагнення українців до злиття з росіянами в єдиний народ у єдиній державі, як це було в часи Київської Русі. 
 
 2.11. Який рік став роковим для Української держави – “ Держави Війська Запорозького” з поділом її на дві частини:  Лівобережну під 

протекторатом Росії з наказним гетьманом Я.Сомком та Правобережну з гетьманом Ю. Хмельницьким: 
 а) 1660 р.;                                                            б) 1661 р.;                              в) 1663 р. 
 
2.12. Визначте  період діяльності останнього гетьмана України: 
а) 1740–1754 рр., Іван Мазепа;      б) 1750–1764 рр., Кирило Розумовський;      в) 1754–1764 рр., С.Палій. 
 
 
2.13. Згідно з таємною інструкцією Катерини II, найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента графа                     П. 

Румянцева полягало в тому, щоб: 
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами;     б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини ;                     в) 

обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників;       г)  не допустити створення опозиції царському режиму 

серед козацької старшини;            д) забезпечити більший притік прибутків з Малоросії у державну казну імперії. 
 
2.14.  Задунайська Січ існувала у період: 
     а) 1775–1828 рр.;             б) 1778–1801 рр.;               в) 1783–1825 рр. 
2.15. Козацько-селянські рухи в Україні в середині та другій половині ХVІІІ ст. пов’язані із: 

а) Повстаннями під поводом К.Косинського, Трясили, П.Бута;  
б) Повстаннями запорожців під проводом С.Наливайки, І Сулими;  
в) “Коліївщиною” під поводом М.Залізняка, рухом опришків під проводом О. Довбуша 
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1. Завдання: Охарактеризуйте стан українських земель під владою іноземних держав (ХІV–ХVІ ст.): Великого 

князівства Литовського, Литовсько-Руської держави, шляхетської Польщі. Кревська унія 1385 року ( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
 
2.1. Який відсоток історії людства складає кам’яний вік: 
        а) 99% ;       б) 80 %;             в) 50 %. 
 
2. 2. Стародавня історія України охоплює період: 
        а)  від часу заселення українських земель людиною - до IX ст. ;                          б) від часу заселення українських земель людиною – до 

VII ст.;                                                     в) від II тис. до н.е. — до VIІ ст. н.е. 
 
2.3. Уперше дослідив поселення носіїв Трипільської археологічної культури: 
           а) С. Бібіков ;                                                       б) В. Хвойка ;                                                 в) Я. Пастернак. 
 
2.4. Як називалась культура землеробів, що  існувала на території України в енеоліті: 
                 а) Трипільська;                             б) шліфованої кераміки;                      в) Черняхівська. 
 
2.5. Матір’ю “міст руських” називають місто: 
           а) Новгород;                                        б) Чернігів;                               в) Київ. 
            
2.6. Визначте три основні центри перебування східних слов’ян : 
         а) Куябія, Славія, Артанія;                   б) Славінія, Дулібія, Подніпров’я;                в) Антія, Гайворонія, Трипілля. 
 
2.7. На якому ґрунті  за висловом невідомого автора “Слово о полку Ігоревім” ( 1187 р.)  будувалися державницькі відносини в Київській 

Русі: 
 а) суспільного договору між князем і народом;               б) на сильній централізованій владі Великого князя;                                                                       

в) на основі звичаєвого права. 
 
2.8. Кому належать слова: “Тепер пізнав я істинну віру!”: 
   а) Володимиру І Великому;                       б) Ярославу Мудрому;           в) Володимиру Мономаху. 
 
2.9. Боярською  міжусобицею у Галицько-Волинській державі під час навали монголо-татар скористалися: 
    а) правителі Угорського, Польського королівств;                                                      б) правителі  Литовського королівства;     
                                    в) правителі Новгородської республіки. 
 
2.10. Українські землі  були загарбані Польщею  протягом : 
             а) ХІІІ–ХІV ст. ;                                           б)   ХІV– ХV ст. ;                                      в) ХІV–ХVІ ст. 
 
2.11. Політична автономія гетьманської України була досягнута у період: 
        а) ХVI ст.;                                                б) 1 пол. ХVIІ ст.;                                      в) 2 пол. ХVIІ ст.  – 1783 р. 
 
2.12. Де було підписано “Березневі статті” 1654 р.: 
        а) у Києві;                             б) у Переяславі;                               в) у Москві. 
 
2.13. Останнім гетьманом Запорізької Січі був: 
        а) Кирило Розумовський ;                                   б) Іван Мазепа;                             в) Петро Калнишевський. 
 
2.14. Після зруйнування Запорізької  Січі, куди було дозволено переселитись запорожцям: 
          а) за Дунай;                                             б) на Волгу;                    в) на Таманський півострів. 
 
2.15.Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст. з поділом на: 
а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами;                   
                                                                           в) Галичина з 5 округами. 
 

 



 
Карпатський університет імені Августина Волошина/ УБА КаУ 

Кафедра  богослов’я,  філософії та гуманітарних наук 
 

Письмова робота 
модульного контролю 1  за І-й семестр _________________ н.р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 
виконана студентом (ою) _ -го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                          Код курсу :  _________________________________ 
                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201___ року 

Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
0 -й варіант 

1. Завдання:  Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ – козацька християнська республіка(50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. На які періоди поділяється кам’яний вік: 
          а) палеозой, мезозой , кайнозой;               б) палеоліт, мезоліт, неоліт;               в) крито-мікенський, архаїчний, класичний. 
 
2.2. Античні грецькі міста – держави  Північного Причорномор’я були рабовласницькими республіки : 
                               а) так;                            б) ні. 
2.3. У історичному розвитку України з І тисячоліття до н.е. по І тисячоліття н.е. відокремлюють такі епохи: 
  а) “дослов’янську” (від VІІІ-VІІ ст. до н.е. до ІV ст. н.е.); слов’янську (від ІV ст. н.е.);  
  б) мезоліт (від 10 тис. років до н.е.);                                    
  в) історію первісного суспільства ( І тис. до н.е.). 
 
2.4. Уперше дослідив поселення носіїв Трипільської археологічної культури: 
              а) С. Бібіков ;        б) В. Хвойка ;     в) Я. Пастернак. 
 
2.5. За часів кого і коли  відбулося об’єднання київських та новгородських земель  в одну державу – Київську Русь? 
                   а) князя Олега, 882 р.)                 б) князя Олега, 910 р.;             в) князі Ігоря, 946 р. 
 
2.6. Коли було укладено Городельську унію : 
                          а)  1362 р.;                                                 б) 1989 р.;                      в) 1413 р.  
2.7. Перебування Галичини у складі Угорського королівства  визначається періодом : 
    а) 1296-1375 рр.;                      б) 1370-1385 рр.;                             в) 1385-1498 рр. 
 
2.8. Заснування І.Федоровим у м. Львові першої друкарні в Україні , видання ним перший книг “Апостола” та “Букваря” визначається 

відповідно датами: 
    а) 1573р, 1574р.;                      б) 1585 р., 1592 р.;                           в)  1578 р., 1579 р. 
 
2.9. Вкажіть відомих полководців Національної революції 1648–1657 рр. під керівництвом Б.Хмельницького:      
            а) І. Мазепа;          б) П.Орлик;         в) І. Виговський;       г) Д. Нечай ;        д) І. Гонта;          є) І. Богун. 
 
2.10. За Переяславсько-Московською угодою 1654 року Держава Війська Запорозького : 
а) ввійшла під протекторат  Росії на широких правах автономії;   
б) залишилася з республікансько-демократичною формою  правління;      
в) була розчленована між Річчю Посполитою та Російською державою. 
 
2.11. Який період в історії політичного життя на українських землях ввійшов під назвою “Руїна”: 
           а) перша половина ХVІІ ст. ;                             б) друга половина ХVІІ ст. ;                                   в) ХVІІ ст. 
 
2.12 Запорізька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною II, тому що: 
а) імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості та були стійкими прихильниками української 

автономії;             
б) вона перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала свій 

демократичний устрій була опорним, пунктом "бунтівників" та перешкодою колонізації Північного Причорномор'я;              
 в) вона була потенційною союзницею татар під час неминучих російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря. 
 
2.13. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 
             а) Кирило Розумовський ;                          б) Кость Гордієнко;              в) Петро Калнишевський. 
 
2.14. Згідно з таємною інструкцією Катерини II, найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента графа                        П. 

Румянцева полягало в тому, щоб: 
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами ;            
б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини ;                                  
в) обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників. 
 
2.15. Землі якої частини України остаточно ввійшли до складу Російської імперії у кінці ХVІІІ ст.: 
      а) Слобідської України ;                    
      б) Правобережної України;                                  
      в)  Землі Донського війська.
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0-й варіант 

1. Завдання: Козацько-селянські повстання кінця ХV – першої половини ХVІІ  століття (50 балів). 
 
2. Тести (25 балів) : 
2. 1. Визначте назву найдавнішої стоянки первісних людей в Україні : 
   а) с. Мізин на Чернігівщині;                б) с.Амвросіївка  в Донбасі;                      в) с. Королеве на Закарпатті. 
 
2.2 Яка з цих теорій пояснює походження слов’ян: 
            а) київська ;                            б) автохтонна;                               в) козацька. 
2.3. Першими з найдавніших жителів причорноморських степів,  етнічну назву яких донесли до нас писемні джерела біли: 
   а) кіммерійці ;                                       б) скіфи;                                     в) анти. 
 
2.4. Назвіть найбільш відомі пам’ятки скіфської культури : 
        а) кургани Чортомлин, Товста Могила, Куль-Оба;               б) скіфські кургани;                  б)  бойові сокири, чаші. 
 
2.5. Християнська православна церква називає княгиню Ольгу ( 945-969 рр.)  як : 
    а) Рівноапостольною ;                     б) великою княгинею;                                 в)  “віщою” правителькою. 
 
2.6. У 882 р. Київ був проголошений "матір'ю городів руських", тобто став: 
а) містом, жителі якого мали виключне право засновувати інші міста в Київській Русі; 
б) столицею новоствореної держави - Русі Рюриковичів ;                              в) містом, яке опікувалось іншими містами Київської Русі і як 

найбагатше піклувалося про їхній господарський розвиток та розбудову. 
 
2.7. Соціально-економічним ладом Київської держави був : 
          а) патріархальний;                                      б) рабовласницький;                в) феодальний, багатоукладний. 
 
2.8. Чи можна вважати, що Київська держава заклала основи східної православної цивілізації: 
         а) так;                               б) ні;                                                               в) спірне  твердження. 
2.9. Після занепаду Галицько-Волинської держави над українським населенням у ХІУ-ХУІ ст. нависла  загроза втрати своєї етнічної 

самобутності із-за захоплення українських земель іноземними державами. Вкажіть якими: 
а) Литви, Польщі, Угорщини, Молдови, Туреччини, Московського царства;                        
б) Швеції, Польщі, Тевтонського ордену, Молдови, Московської держави;                                      
в)  Литовсько-Руської держави, Молдови, Османської імперії.  
 
2.10.  Яка самостійна військово-політична сила і  незалежне утворення стали джерелом формування Української державності у ХІУ-ХУІ 

ст. : 
а) Коліївщина,  Уманська Січ;                         б) козацтво, Запорізька Січ;              в) опришківський рух Прикарпаття. 
 
2.11. Вважають, що Запорозька Січ була заснована: 
а) Сеньком Полозовичем ;                                     б) Прецславом Лянцкоронським ;                              в) Дмитром Вишневецьким. 
2.12. Коли назва “Україна”  набуває свого поширення , стає самоназвою народу? 
         а)  Х V ст.;                                                    б) ХVІ ст.;                                 в)  Х VІ- ХVІІ ст.  
    
2.13.  Визначте, які із перелічених умов не входили до “Березневих статей”1654 р. за наслідками подій Національної революції в Україні 

1648–1657 рр.: 
 а) підтвердження прав та привілеї Війська Запорозького на маєтності та землі;     
б) встановлення 60-тисячного козацького реєстру; 
 в) збереження за гетьманським урядом права контролю над фінансами та податками;  
г) Росія не зобов’язувалася обороняти Україну від Польщі і не обмежувала права гетьмана на зносини з іноземними державами. 
 
2.14. У “Пактах і Конституції прав вольностей Запорозького Війська” П.Орлика (1711 р.) визначені основні принципи державного 

управління, що дає підставу вважати , що  цим документом закладено основи: 
а) республіканського правління і Україні;  б) автономії у складі Російської імперії;   в) конфедерації. 
 
2.15 Згідно з таємною інструкцією Катерини II, найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента графа                       П. 

Румянцева полягало в тому, щоб: 
а) не допустити незгоди між українцями і росіянами;                        
б) поступово ліквідувати всі відмінності в устрої Гетьманщини;                      
в) обороняти простих людей від місцевої адміністрації і землевласників;           
г)  не допустити створення опозиції царському режиму серед козацької старшини;    
д) забезпечити більший притік прибутків з Малоросії у державну казну  Російської імперії. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Охарактеризуйте особливості Української держави  -  Держави Війська Запорізького за часів гетьмана 

Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) –  50 балів. 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Яке з цих міст не належало до античних міст-держав Північного Причорномор’я: 
                 а) Мелітополь;                                  б) Тір;                                 в) Олівія;                  г) Херсонес. 
2.2. Праслов’янською  археологічною культурою  вважають: 
                     а) Зарубинецька ;                                         б) Черняхівська;                           в) Київська.  
 
2.3. Яке державне утворення видатний український історик М.Грушевський вважав первинною формою української державності: 
     а) Антський племінний союз;                 б) Скіфська держава;                  в) античні міста-держави  Північного Причорномор’я. 
 
2.4.  Найбільш відомою пам’яткою кам’яного віку на Закарпатті є : 
   а) смт.  Королеве Виноградівського району;  б) с. Городилово Мукачівського району ;  в) с. Солочин Свалявського району. 
 
2.5.  “Аскольдове хрещення” в Київській державі було здійснено у : 
         а) 858 р.;                                                                 б) 860 р.;                                                             в) 872 р. 
2.6. Яка із цих земель не входила до складу Галицько-Волинського князівства : 
 а) Буковина ;                                  б) Поділля;                      в) Закарпаття.  
2.7 Яке державне утворення на українських землях ХVІ–ХVІІІ ст. дістало назву християнської республіки: 
          а)  Київська Русь;                                        б) Запорізька Січ;                                в) Задунайська Січ. 
 
2.8.Назва “Україна”  за різними твердженнями означає: 
  а) земля предків журавля: сонячного птаха-тотема круна-журавля;                   б) земля сонячної благодаті; 
                                                                     в) предківський край – “украяна”, відвойована мечем у напасників.  
2.9. Українське відродження у XVI – першій" половині XVII ст.. виявилось у:  
а) поширенні ідей гуманізму та Реформації, розвитку шкільництва, друкарства, літератури і мистецтва;  
б) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації, наслідком чого була активізація їхньої політичної діяльності та поширення 

ідеї української державності;         в) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації та в розгортанні процесу їхнього 

духовного оновлення, свідченням чого була спроба осмислення власного та європейського культурно-історичного досвіду в 

літературі, реформи церковного життя, створення національного шкільництва та вияви політичної активності козацтва; 
г) духовному очищенні українців, свідченням чого були реформи церкви, поширення ідей гуманізму, розвиток шкільництва і мистецтв. 
 
2.10. Після яких подій у Європі розпочалася  Національна революція 1648-1657 рр. під керівництвом Б.Хмельницького в Україні: 
                       а)  Семилітньої війни;                б) Великої Французької революції;                в)  Тридцятилітньої війни. 
 
2.11. Чи довелося Б.Хмельницькому під час Національної революції 1648-1657 рр. укладати угоду із шведським королем  
      Карлом Х, а також Семигородським князем Юрієм Ракочієм про спільну боротьбу проти Польщі: 
  а)  так, у кінці 1656 року;                                                       б) ні, бо проти виступила Росія та Османська імперія.  
 
2. 12. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи (1687 – 1709 рр.) виберіть правильні: 
а) припинив процес перетворення козаків у підсусідків та переведення їх у посполиті;         
б) забезпечив нагородами, маєтностями (приватними та ранговими) і посполитими (в тому числі й з підсусідків) заможну верхівку 

козацтва;                                                в) розширив оренду та збільшив розміри і види податків з селян та міщан;      
 г)  ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;                                        
д) підтримував політику реформ Петра І та забезпечував потреби Росії у війську, провізії, робочій силі;        
є) впорядкував систему оренд, податків, "послуженств";          
 ж) об'єднав Україну під булавою гетьмана "обох боків Дніпра";           
з) забезпечив державний суверенітет України з допомогою входження в антиросійську коаліцію;           
й) зміцнив особисту владу та владу гетьмана в Козацькій державі та на Запорожжі;                   
 к) сприяв розвиткові науки і культури, підтримував церкву. 
 
2.13. Коли і ким галицьких селян було звільнено від кріпацтва  і обмежено панщину до 30 днів у рік: 
а) 1781-1782 рр., австрійським імператором  Йосифом ІІ;           б) 1786 р., російською імператрицею Катериною ІІ;       
                                                                      в) 1783р., Польським сеймом. 
 
2.14 Основним підсумком  суспільно-політичного життя України другої половини ХУІІ ст. були : 
а) втрата нею своєї державності;          б) втрата нею територіальної цілісності;     в)  підписання “Трактату про вічний мир”. 
 
2.15. Початок трудової еміграції українців припадає на: 
а) кінець ХVІІІ- початок ХІХ ст.;                  б) початок ХІХ ст.;                             в) середина ХІХ ст. 
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Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
 

0-й варіант 
1. Завдання: Охарактеризуйте Національну революцію українського народу середини ХVІІ ст., етапи її розвитку та 

наслідки ( 50 балів) 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Найбільшим поселеннями -“велетнями” Трипільної культури ІУ тис. до н.е. – до першої чверті ІІІ тис. до н.е. були: 
                 а) Доброводи на Уманщині, Майданське ;   в) Королеве на Закарпатті, Чортомлик;  в) Суботів та Канів  на Київщині. 
2.2. На території України праслов'яни жили в: 
       а) Криму та Північному Причорномор'ї;    б) Поліссі, Підкарпатті та на Поділлі;  в) Буковині та Нижньому Придністров'ї. 
 
2.3. Вкажіть чим займалися ранньослов’янські  племена, який устрій у них домінував: 
а) землеробством, полюванням, рибальством, розведенням худоби, промислами; устрій - великої родоплемінної патріархальної сім’ї;                                       
б) кочівники, які займалися скотарством, ремеслами; устрій – патріархальна  родина; 
в) ремеслами, збиральництвом; устрій – матріархальна  сусідська община. 
 
2.4.  Процес державотворення у східних слов’ян мав свою особливість щодо формування : 
а)  державного об’єднання навколо Києва – Київська Русь ;     
б) двох державних об’єднань: навколо Києва – “Руська земля”; навколо Новгорода – Новгородська Республіка;  
 в) трьох державних об’єднань: навколо Києва – “Руська земля”; навколо Новгорода – Новгородська Республіка; навколо Москви – 

Московське царство. 
2.5. За кілька літ  до смерті Ярослав Мудрий скликав своїх синів і розділив між ними землі і міста для княжінь. Які історичні землі  були 

передані : 
 а) Ізяславу –  Київ;  Святославу –  Чернігів, Тмутаракань; Всеволоду – Переяслав;  
б) Ігорю – Київ;   В’ячеславу –Тмутаракань; Всеволоду  -  Переяслав; 
в) Ізяславу –  Київ;  Святославу –  Чернігів; Ігорю - Тмутаракань; Всеволоду – Переяслав; В’ячеславу -  Одесу. 
 
2.6. Де вперше у другій половині ХVІ ст. (1581 р.) видано слов’янською мовою “Біблію”: 
                   а)  у   м. Києві ;                            б) у  м. Острозі;                    в) у  м. Чигирині. 
 
2.7. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями: 
  а)  верв ;                                          1) спадкове феодальне володіння; 
  б) віче;   2) орган місцевого селянського самоврядування; 
  в) вірник;   3) загальні народні збори; 
  г) вотчина;   4) судовий урядовець. 
 
2.8. Вважають, що Запорозька Січ була заснована у 1556 році: 
а) Сеньком Полозовичем ;        б) Прецславом Лянцкоронським ;  в) Дмитром Вишневецьким. 
 
2.9. Яку державне утворення ХVІ- ХVІІ ст. називають Християнською Республікою: 
  а) Київську державу;   б) Запорізьку Січ;   в) Гетьманат І. Мазепи. 
 
2.10.  Між якими державами була укладена Білоцерківська угода під час Національної революції  1648-1657 рр. під проводом               Б. 

Хмельницького?   
   а) між Туреччиною і Польщею;               б) між Україною і Туреччиною;                                    в) між Україною і Польщею. 
 
2.11.  Який рік став роковим для Української держави – “ Держави Війська Запорозького” з поділом її на дві частини:  Лівобережну під 

протекторатом Росії з наказним гетьманом Я.Сомком та Правобережну з гетьманом Ю. Хмельницьким: 
                   а) 1660 р.;                                                            б) 1661 р.;                              в) 1663 р. 
2.12. Із перелічених нижче суджень визначте основні причини провалу плавнів гетьмана І.Мазепи ( 1687 –1709 рр.) у протистоянні з 

російським царизмом: 
а) переоцінка сил російської армії, можлива підтримка Речі Посполитої, зв’язок з Османською імперією;     
б) переоцінка сил шведської армії на чолі з Карлом ХІІ, вузькість соціальної бази руху проти російського царизму, деморалізація 

українського суспільства в результаті репресій царського уряду за часів Петра І;    
 в) переоцінка сил шведської армії на чолі з Карлом Х, вузькість соціальної бази руху проти російського царизму, деморалізація 

українського суспільства в результаті репресій царського уряду за часів Катерини ІІ. 
 
2.13. Кого вважають пророком духу українського народу, який вніс вагомий вклад у розвиток української літератури та світової філософії: 
  а) Т. Шевченка ;                                   б) Г. Сковороду;                                                в) Ф. Прокоповича. 
2. 14. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 
а) Кирило Розумовський ;                    б) Кость Гордієнко;                            в) Петро Калнишевський. 
2.15.  Кульмінацією гайдамацького руху на Україні у травні-серпні 1768 р. стало повстання під назвою Коліїівщина. Хто його очолював: 
                  а) Олекса Довбуш та І.Бойчук ;             б) М.Залізняк та І.Гонта;                 в) П.Таран та М. Кречетніков. 
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Письмова робота 

модульного контролю 1  за І-й семестр _______________ н.р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) _ -го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                          Код курсу :  _________________________________ 

                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201___ року 
Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

. 
 

 
0-й варіант 

1. Завдання: Охарактеризуйте соціально-економічне та політичне становище України в другій половині ХVІІ ст. 

Основні напрями політики гетьманів І. Виговського ( 1657–1659 рр.), П.Дорошенка (1665–1676 рр.),                                          

Ю. Хмельницького,  І.Брюховецького ( 50  балів) 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Добу, що не залишила нам письмових пам’яток, називають: 
            а) архаїчною;                               б)  дописемною;                                     в)  ранньою цивілізацією. 
 
2.2. Прикладом  культури мідного віку (енеоліту) на території України є : 
        а) Трипільська культура;                                   б) Королівська культура;                                 в) Бузька культура.  
 
2.3. Під ударами яких племен і коли впали античні міста-держави  Північного Причорномор’я: 
    а)  протягом 2-4 ст., аварів та  сарматів;                б) протягом 3-4 ст., готів та гуннів;                     в) протягом 5-7 ст., слов’ян. 
 
2.4. Християнська православна церква називає княгиню Ольгу ( 945–969 рр.)  як : 
    а) Рівноапостольною ;                           б) великою княгинею;                           в)  “віщою” правителькою. 
 
2.5. Яка з цих теорій пояснює утворення ранньофеодальної держави на Русі? 
        а) московська ;                         б) варязька;                     в) природно-історичного процесу. 
 
2.6. Галицько-Волинське князівство існувало у період : 
              а) 1187–1340 рр.;                           б) 1199 –1340 рр.;                                   в) 1205–1520 рр. 
 
2.7. Вважають, що заснування Запорізької Січі  на острові ( вкажіть назву) здійснено (вкажіть рік та  прізвище організатора) здійснено: 
а) острові Княжий двір у 1558 році,  гетьманом Нечаєм;         
б) острові Мала Хортиця у 1556 році ,Дмитром Байдою-Вишневецьким; 
в) острові Дніпровський поріг у 1562 році, отаманом Тараном. 
 
2.8. Термін “січові козаки”, які вважали себе  самостійною військово-політичною силою  і  вели незалежну від Польщі зовнішню 

політику, виник після страти у Константинополі у 1563 році : 
а) Д.Вишневецького;                                         б) Д. Нечая ;                                                            в) І. Гонти. 
 
2.9. Селянське повстання  на Буковині й Галичині на чолі з Мухою: 
  а) 1485–1490рр. ;                                              б) 1490–1492 рр.;                                                      в) 1492–1495рр. 
 
2. 10. Назва “Україна”  за різними твердженнями означає: 
               а) земля предків журавля: сонячного птаха-тотема круна-журавля;                   б) земля сонячної благодаті; 
                                                                     в) предківський край – “украяна”, відвойована мечем у напасників. 
 
2.11 Яке державне утворення на українських землях ХVІ-ХVІІІ ст. дістало назву християнської республіки: 
             а)  Київська Русь;                                        б) Запорізька Січ;                                в) Задунайська Січ. 
             
2.12. Які держави надавали військову допомогу Б. Хмельницькому у Національній революції українського народу  проти Польщі у 1648-

1657 рр.? 
       а) Кримське ханство;                    б) Московська держава;                 в) Австрія ;               г) Франція.  
 
2.13. “Трактат про вічний мир”, який остаточно вплинув на  самостійність державних формувань на  українських землях 

було укладено: 
а) 1686 р. між  Росією та Польщею;    б) 1692 р. між Туреччиною та  Польщею;    в) 1698 р. між Туреччиною та Росією. 
2.14.  Опришківський рух в 1738-1745 рр. на Прикарпатті очолив: 
         а) Іван Гонта;                   б) Олекса Довбуш ;                                 в)  Пилип Моторний. 
 
2.15. Коли, ким було ліквідовано останній оплот Української вольниці і захисника прав та свобод України. Вкажіть її назву: 
а) 1775 рік, Катериною ІІ, Запорізьку Січ;      
б) 1797 рік, П.Румянцевим, Задунайську Січ;      
в) 1805 рік, Павлом І, Чорноморське козацьке військо.      
 



Карпатський університет імені Августина Волошина/ УБА КаУ 
Кафедра богослов’я,   філософії та гуманітарних наук 

 
Письмова робота 

модульного контролю 1  за І-й семестр ____________________ н.р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) _ -го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                          Код курсу :  _________________________________ 

                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201___________ року 
Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
0-й варіант 

1. Завдання: Дайте характеристику становища українських земель за часів  гетьманування І. Мазепи ( 1687-1709 рр.) - 
50 балів. 

2. Тести (25 балів) : 
2.1. Розташуйте в хронологічній послідовності події 
а) поява перших людей на Україні;                б) виникнення землеробства;       
в) виникнення Людини розумної;                         г) льодовикова епоха. 
2.2.  Коли вперше згадується термін „Україна”? 
      а) 860 р.;                                                        б)988 р.;                                           в) 1187 р. 
2.3. “Аскольдове хрещення” в Київській державі було здійснено у : 
        а) 858 р.;                                                       б) 860 р.;                                         в) 872 р. 
2.4.Побудова  собору Святої Софії у м. Києві позначається датою: 
        а) 1037 р.;                                                    б) 1057 р.;                                        в) 1112 р. 
2.5.Перша згадка назви “Україна” в Київському літописі датується: 
а) 1180 р.;                                          б)1187 р.;                                                           в) 1195 р. 
 
2.6. Зеніту свого розвитку досягла Київська держава за часів правління: 
              а) Святослава;                                б) Ярослава Мудрого;                                    в) Святополка. 
2.7. За кілька літ  до смерті Ярослав Мудрий скликав своїх синів і розділив між ними землі і міста для княжінь. Які історичні землі  були 

передані : 
 а) Ізяславу –  Київ;  Святославу –  Чернігів, Тмутаракань; Всеволоду – Переяслав;  
б) Ігорю – Київ;   В’ячеславу –Тмутаракань; Всеволоду  -  Переяслав; 
в) Ізяславу –  Київ;  Святославу –  Чернігів; Ігорю - Тмутаракань; Всеволоду – Переяслав; В’ячеславу -  Одесу. 
 
2.8. Галицько-Волинське князівство існувало у період : 
              а) 1187–1340 рр.;                           б) 1199 –1340 рр.;                                              в) 1205–1520 рр. 
 
2.9. У ході Національної революції середини ХУІІ століття було сформовано  Українську державу під назвою: 
   а) Запорізька Січ;                        б) Гетьманська Держава;                                  в) Держава Війська Запорізького. 
 
2.10. Визначте період гетьманування Б. Хмельницького з вказанням назви Української держави: : 
              а) 1647–1656 рр., Українська гетьманська республіка;                    б) 1648–1657 рр., Держава Війська Запорозького;    
                                                                       в) 1648– 1657рр., автономна Малоросія. 
   
2.11. Українське відродження у XVI - першій" половині XVII ст.. виявилось у:  
а) поширенні ідей гуманізму та Реформації, розвитку шкільництва, друкарства, літератури і мистецтва;  
б) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації, наслідком чого була активізація їхньої політичної діяльності та поширення 

ідеї української державності;          
в) пробудженні в українців прагнення до самовияву як нації та в розгортанні процесу їхнього духовного оновлення, свідченням чого була 

спроба осмислення власного та європейського культурно-історичного досвіду в літературі, реформи церковного життя, створення 

національного шкільництва та вияви політичної активності козацтва;   
г) духовному очищенні українців, свідченням чого були реформи церкви, поширення ідей гуманізму, розвиток шкільництва і мистецтв. 
2.12. Запорозька Січ була остаточно зруйнована російською царицею Катериною II, тому що: 
а) імператриця ненавиділа українців, а запорожці уособлювали в собі їхні кращі якості та були стійкими прихильниками української 

автономії;             
б) вона перестала бути військовим захистом Півдня після занепаду Кримського ханства й Османської імперії, але зберігала свій 

демократичний устрій була опорним, пунктом "бунтівників" та перешкодою колонізації Північного Причорномор'я;               
в) вона була потенційною союзницею татар під час неминучих російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря. 
 
2.13. За дослідженнями  І.Крип’якевича  Україні після Національної революції 1648–1657 рр.  доводилося вести дві війни з 

“Московщиною”. Вкажіть імена політичних діячів, які були причетні до цих подій: 
а) гетьмани І.Виговський, І.Брюховецький, І.Мазепа; 
а) гетьмани Б.Хмельницький, П.Дорошенко, І.Мазепа;; 
а) гетьмани І.Брюховецький, І.Мазепа, президент Є.Петрушевич, гетьман П.Скоропадський. 
 
2.14. Землі якої частини України остаточно ввійшли до складу Російської імперії у кінці ХVІІІ ст.: 
      а) Слобідської України ;                    
      б) Правобережної України;                                  
      в)  Землі Донського війська 
2.15. Коли і ким галицьких селян було звільнено від кріпацтва  і обмежено панщину до 30 днів у рік: 
               а) 1781-1782 рр., австрійським імператором  Йосифом ІІ;           б) 1786 р., російською імператрицею Катериною ІІ;       
                                                                             в) 1783р., Польським сеймом. 
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0-й варіант 
1. Завдання: Охарактеризуйте соціально-політичний розвиток  України  у другій половині  ХVШ століття. 

Ліквідація Гетьманщини і козацького самоврядування   (1765–1782 рр. ) – 50 балів. 
2. Тести (25балів) : 
 
2.1. Визначте назву кургану, у якому було знайдено пектораль : 
           а) Чортомлин;                     б) Солоха;              в) Гайманова могила;              г) Товста могила.  
 
2.2. Розселення племен  латенської культури припадає на період: 
          а) ІІІ – І  ст. до н.е.;                        б) ІV ст. до н.е.;                                                 в) ІІ ст. до н.е. 
 
2.3. Добу, що не залишила нам письмових пам’яток, називають: 
          а) архаїчною;                                  б)  дописемною;                                                в)  ранньою цивілізацією. 
 
2.4. На території України праслов'яни жили у: 
а) Криму та Північному Причорномор'ї;     
б) Поліссі, Прикарпатті та на Поділлі;   
в) Буковині та Нижньому Придністров'ї. 
 
2.5.Київська Русь як ранньофеодальна держава існувала у період : 
         а)  кінець VІІІ– кінець ХІІ ст. ;                          б) кінець ІХ – перша чверть ХІІІ ст.;                в) ІХ–ХІІ ст. 
2.6. Вперше спробу ввести християнство як державну релігію було здійснено у ( вкажіть дату) київським князем (назвіть ім’я): 
        а) 850 р., Діром;                             б) 860 р., Аскольдом;                                           в)  889 р., Володимиром. 
 
2.7. Період існування Галицько-Волинського князівства як безпосереднього спадкоємця традицій Київської держави визначається: 
                  а) 1199–1340 рр.;                          б) 1154 – 1420 рр.  ;                          в)  1096 – 1428 рр. 
 
2.8 Яке державне утворення на українських землях ХVІ-ХVІІІ ст. дістало назву християнської республіки: 
                   а)  Київська Русь;                                        б) Запорізька Січ;                                 в) Задунайська Січ. 
 
2.9. З якого часу і яким урядом було впроваджено  Реєстр козаків: 
  а) 1572 р., польським королем Сигізмундом ІІ;    
  б) 1556 р., черкаським старостою Дмитром Байдою-Вишневецьким;     
  в) 1559 р.,  гетьманом П.Скоропадським. 
 
2.10.Назва “Україна”  за різними твердженнями означає: 
  а) земля предків журавля: сонячного птаха-тотема крука-журавля;                   б) земля сонячної благодаті; 
                                                                     в) предківський край – “украяна”, відвойована мечем у напасників.  
2.11. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями: 
       а) Володимир Великий;                                    1) Переяславська  рада; 
       б) Княгиня Ольга;                                              2) Полтавська битва; 
       в) Іван Мазепа;                                                   3) Податкова реформа; 
       г) Богдан Хмельницький;                                 4) Хрещення Русі. 
 
2.12.  Чиї війська зазнали поразки у битві під Пилявцями під час Національної революції 1648–1657 рр. в Україні?                     
а) українські, серпень 1649 р.;                    б) турецькі, жовтень 1651 р.;      в) польські, вересень 1648 р. 
 
2.13. “Чорна рада” була сформована ( вказати коли, де і ким), що знаменувало  початок політичного поділу  України: 
а) 1660р., м. Львів, гетьман Ю. Хмельницький;                   
б) 1663р., м. Ніжин, переяславський  полковник П.Тетеря, отаман І.Брюховецький;                                          
в) 1665 р., гетьман П.Дорошенко. 
 
2.14. Що таке  „ліберіум вето”? 
                а) назва посади у Речі Посполитої;                                  б) заборона прийняття рішення на засіданні Сейму;     
                                                              в) звертання до Польського короля. 
 
2.15. “Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького Війська”  були розроблені : 
                а) П.Орликом;                                б) І.Виговським;                          в) І. Мазепою. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Визначте основі становлення і утвердження козацтва ( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2. 1.Який народ першим з’явився на території Україним й ім’я якого зберегли писемня джерела:  
           а)  скіфи;                  б) кіммерійці;                     в) стародавні греки. 
 
2.2. Позначте назву племен східних слов’ян, які створили першу проукраїнську державу : 
     а) сіверяни;             б) склавини;                                   в) анти;                                   г) венеди. 
 
2.3. Вкажіть чим займалися ранньослов’янські  племена, який устрій у них домінував: 
а) землеробством, полюванням, рибальством, розведенням худоби, промислами; устрій -  великої родоплемінної патріархальної сім’ї;                                       
б) кочівники, які займалися скотарством, ремеслами; устрій – патріархальна  родина; 
в) ремеслами, збиральництвом; устрій – матріархальна  сусідська община. 
2.4. Київська  Русь  була: 
     а) рабовласницькою державою Південно-східної Європи;                  б) ранньофеодальною державою  середньовічної Європи; 
                                                               в) боярською державою Східної Європи. 
     
2.5. Офіційне запровадження християнства на Русі припадає на(вкажіть рік) за часів (вкажіть князя): 
             а) 950 р., Святослава;                              б) 988р.,  Володимира;                               в) 1017 р., Ярослава. 
 
2.6. Династія Рюриковичів почала правити у Києві з: 
             а) 860 р.;                               б) 882 р.;                        в) 912 р. 
2.7. Зеніту свого розвитку досягла Київська держава за часів правління: 
            а) Святослава;                                б) Ярослава Мудрого;                                    в) Святополка. 
2.8.Перша згадка назви “Україна” в Київському літописі датується: 
          а) 1180 р.;                                          б)1187 р.;                                                          в) 1195 р. 
     
2.9.   Після занепаду Галицько-Волинської держави над українським населенням у ХІV–ХVІ ст. нависла  загроза втрати своєї етнічної 

самобутності із-за захоплення українських земель іноземними державами. Вкажіть якими: 
а) Литви, Польщі, Угорщини, Молдови, Туреччини, Московського царства;                        
б) Швеції, Польщі, Тевтонського ордену, Молдови, Московської держави;                                      
в)  Литовсько-Руської держави, Молдови, Османської імперії.  
 
2.10. Коли вперше в документах згадуються українські козаки: 
             а) 1240 р.;                          б) 1489 р. ;                          в)  1591р. 
2.11. Кревську унію між Литвою і Польщею укладено у : 
           а) 1385 р.;                                            б) 1413 р.;                                                             в) 1569 р. 
 
2.12. Де  і коли відбулись перші битви Національної революції 1648–1657 рр.:  
  а) під Жванцем _______________;     б) під Батогом _______________;   в) під Жовтими Водами _________________;  
  
г) під Корсунем ______________;     д) під Берестечком _______________;       е) під Пилявцями  __________________________. 
 
2.13.“Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького Війська”  були розроблені : 
           а) П.Орликом;                                б) І.Виговським;                          в) І. Мазепою. 
     
2.14. Із перелічених нижче суджень про причини втрати гетьманської булави Іваном Брюховецьким (1657-1659 рр.) виберіть правильні. 

Іван Брюховецький втратив гетьманську булаву і заплатив життям за те, що: 
а) не зміг забезпечити справедливості для простолюду: сваволя и утиски козацької старшини посилилися  
б) відмовився задовольняти зростаючі апетити козацької старшини на маєтності та привілеї; в) у своїх походах на Правобережжя зазнавав 

поразок й не домігся об'єднання всієї України під владою єдиного гетьмана;       г) дозволив втручання московітів у внутрішні справи 

України, зокрема, надав тут московським воєводам адміністративну владу та можливість захоплювати українські землі;   д) ігнорував 

волю московського царя й обмежував його воєвод в Україні суто військовими функціями. 
 
2.15. Друга Малоросійська колегія  1764–1786 рр.  засвідчувала  про: 
а) поглиблення  конституційних норм в Запорізькій Січі;      
б) реорганізацію адміністративно-територіального устрою Гетьманщина, її уніфікації до загальноросійського права, військових частин з 

повним знищенням Запорізької Січі;                            
в) розвиток вільностей та захисту прав і свобод в Україні. 
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0-й варіант 

1. Завдання : Дайте характеристику територіальних змін і основних політичних подій в Україні наприкінці  ХVIІІ – 
початку ХІХ ст. ( 50 балів). 

2. Тести (25 балів) : 
2.1. Який відсоток історії людства складає кам’яний вік: 
        а) 99% ;       б) 80 %;             в) 50 %. 
 
2. 2. Розташуйте в хронологічній послідовності події: 
         а)  боротьба скіфів з армією Перського царя;   б) розквіт Великої Скіфії;        в) панування кіммерійців у Північному Причорномор’ї;       

г) заселення Північного Причорномор’я скіфами. 
 
2.3. Київський археолог ( вкажіть прізвище)  відкрив у (вкажіть період) відкрив Трипільську культуру: 
     а) В. Хвойка, наприкінці ХІХ ст. ;      б) І Крип’якевич, наприкінці ХУІІІ ст. ;      в) Г. Сергієнко, на початку ХХ ст. 
 
2.4. На якому ґрунті  за висловом невідомого автора “Слово о полку Ігоревім” (1187 р.)  будувалися державницькі відносини в Київській 

Русі: 
а) суспільного договору між князем і народом;                                        б) на сильній централізованій владі Великого князя;                                                               

в) на основі звичаєвого права. 
 
2.5. Система державної символіки у Київській Русі визначалася: 
   а) тризубцем, прапорами, символами різної форми і кольорів;           б) двоголовим орлом, прапорами чотирикутної форми;                                                          

в) щит і меч, прапори трикутної форми.  
 
2.6. Останнім князем Галицько-Волинського князівства став: 
         а) Юрій Долгорукий;                                     б) Володимир Ярославович;                    в) Юрій ІІ Болеслав. 
 
2.7. Вважають, що Запорозька Січ була заснована: 
а) Сеньком Полозовичем ;                        б) Прецславом Лянцкоронським ;             в) Дмитром Вишневецьким. 
 
2.8. Що означає слово “козак”  і коли вперше про це згадується: 
 а) воїн , що шукає здобич; кінець ХУ ст.;  б) вільна людина, воїн-вершник; кінець ХУ ст.;   в) воїн-вершник; кінець ХVІ ст. 
 
2.9. Коли і за яким  трактатом між Україною та Польщею Річ Посполита проголошувалася федерацією трьох держав  - Польщі, Литви та 

Великого князівства Руського : 
           а) 1658 р., Гадяцьким ;                       б) 1659 р., Берестейським;                      в)  1661 р.,  Кревським. 
  
2.10. Коли було створено Києво-Могилянську академію: 
          а)   1615 р.;                                            б) 1630 р.;                          в) 1632 р.  
 
2.11. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Самойловича ( 1674-1677 рр.) виберіть правильні: 
а) розв'язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення їх прав у Козацькій державі;  
б) зміцнення особистої влади та закріплення за своєю родиною маєтностей І високих державних посад;  
в) забезпечення суверенітету України та її об'єднання під булавою одного гетьмана ; 
г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського патріархату ; 
д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в українському суспільстві ; 
є) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському патріархату;  
ж) об'єднання України "обох берегів Дніпра" під протекторатом московського царя ; 
з) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних козацьких рад. 
 
2.12. Період “Руїн”  тривав: 
а)в середині ХVІІ ст.;     б) 60–80-і роки ХVІІ ст.;        в) 30–60-і роки ХVІІ ст. 
 
2.13. До якої групи  представників української культури  другої половини ХVІІ – ХVІІІ  ст.  належать Д.Тупало, Л.Баранович, М.Адреса, 

К.Зінов’єв, Ф Прокопович, І.Гізель, І. Галятовський: 
     а) літераторів;                  б) представників музичного мистецтва;                  в) представники іконопису, портретного жанру. 
 
2.14. Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст. з поділом на: 

а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами; 
                                                                                                        в) Галичина з 5 округами. 
2.15. Останнім гетьманом Запорізької Січі був: 
а) Кирило Розумовський ;                                   б) Іван Мазепа;                             в) Петро Калнишевський 
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                                                                Дата і час проведення  МК 1 : _ ________ 201__ року 
Форма проведення МК 1: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                                             
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
 

0 -й варіант 
1. Завдання: Охарактеризуйте стан населення Київської Русі/ Русі-України у період навали монголо-татар та її 

наслідків 
(50  балів). 
2. Тести (25 балів): 
2. 1. Провідні верстви, які здійснюють керівництво у певних сферах суспільного життя (господарстві, політиці, культурі), називаються: 
     а) знаттю ;                                          б) елітою;                                  в) дружиною. 
2. 2. Позначте назву давніх слов’ян за творами давньоримських авторів (Пліній Старший, Тацит) : 
   а)  словени ;         б) венеди;            в) фракійці;      г) русичі. 
2.3. Встановіть відповідність:  

а) епоха великого переселення народів тривала: 1) 370р.; 
б) нашестя  гуннів поклало початок державного утворення  готів у: 2) ІV-VІІ ст.; 
в) готи прийняти християнство у формі аріанства у : 3) 602 р.;  
г) Антський племінний союз розпався у:   4)ІV ст.. 

2.4. У 882 р. Київ був проголошений "матір'ю городів руських", тобто став: 
а) містом, жителі якого мали виключне право засновувати інші міста в Київській Русі; 
б) столицею новоствореної держави - Русі Рюриковичів ;                  в) містом, яке опікувалось іншими містами Київської Русі і як найбагатше піклувалося 

про їхній господарський розвиток та розбудову. 
 
2.5. Найвищого кульмінаційного рівня Київська держава досягла за часів: 
         а) Володимира Красне Сонечко ;                  б)Володимира Першого Великого;               в) Володимира Мономаха. 
2.6. Яке державне утворення стає спадкоємцем  Київської держави після її занепаду : 
          а) Галицько-Волинське князівство;    б) Руське воєводство;     в)   Київське воєводство. 
2.7. Запорозьке козацтво формувалося  в Україні як: 
      а)  особлива військова сила Речі Посполитої;                    б)  передовий суспільний стан української народності;     
                                 в)  втікачі, що не хотіли підкорятися жодній політичній системі. 
2.8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького в нових дослідженнях сучасних істориків 

йменується як : 
а) Народною війною 1648-1654 рр.;        б) Національною революцією 1648-1657 рр.;        в) Національно-визвольним рухом 1648-1654 рр. 
 
2.9. З іменами яких гетьманів пов’язаний період “Руїн” в Україні : 
а) Ю.Хмельницьким, І.Виговським, І.Брюховецьким, П.Дорошенко, І.Самойловичем;                        б) Б.Хмельницьким, І.Мазепою, І.Брюховецьким, 

П.Дорошенко;              а) Ю.Хмельницьким, І.Самойловичем, К.Розумовським. 
2. 10. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи (1687-1709 рр.) виберіть правильні: 
а) припинив процес перетворення козаків у підсусідків та переведення їх у посполиті;        б) забезпечив нагородами, маєтностями 

(приватними та ранговими) і посполитими (в тому числі й з підсусідків) заможну верхівку козацтва;          
 в) розширив оренду та збільшив розміри і види податків з селян та міщан;      г)  ігнорував потреби освітніх закладів та православної 

церкви;     д) підтримував політику реформ Петра І та забезпечував потреби Росії у війську, провізії, робочій силі;       є) впорядкував 

систему оренд, податків, "послуженств";          ж) об'єднав Україну під булавою гетьмана "обох боків Дніпра";          з) забезпечив 

державний суверенітет України з допомогою входження в антиросійську коаліцію;          й) зміцнив особисту владу та владу гетьмана 

в Козацькій державі та на Запорожжі;                   к) сприяв розвиткові науки і культури, підтримував церкву. 
 
2.11. Для Правобережної та Західної України у ХVІІІ ст. характерний розвиток феодального землеволодіння, що виявилося у рості 

великого землеволодіння магнатів: 
          а) Потоцьких, Любомирських, Браницьких;                               б) Гребінських, Войнаровських, Скоропадських;  
                                              в) Зіньковських, Слобожанських, Шелестовських.  
2.12. Останнім гетьманом Запорізької Січі був: 
    а) Кирило Розумовський                         б) Кость Гордієнко;                                           в) Петро Калнишевський. 
 
2.13. Козацько-селянські рухи в Україні в середині та другій половині ХVІІІ ст. пов’язані із: 

а) Повстаннями під поводом К.Косинського, Трясили, П.Бута;  
б) Повстаннями запорожців під проводом С.Наливайки, І Сулими;  
в) “Коліївщиною” під поводом М.Залізняка, рухом опришків під проводом О. Довбуша. 

 
2.14.  Гайдамацький рух на Правобережній Україні тривав протягом: 
         а) 20–70-х рр. XVIII ст.;                  б) 40–80-х рр. XVIII ст.;                                        в) 50–90-х рр. XVIII ст. 
 
2.15. Загарбання Росією та Австрією Причорномор’я, Приазов’я, Правобережної  та Західної України відбулося (вкажіть період і яких 

подій): 
а) останній чверті ХVІІІ ст. за наслідками трьох поділів Речі Посполитої, війн з Османською імперією; 
б) другій половині ХVІІІ ст. за наслідками  поділів Прибалтики, війн з Річчю Посполитою; 
в) ХVІІІ ст. за наслідками трьох поділів Речі Посполитої, війн з наполеонівською Францією. 
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Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр _________  н. р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 

                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 201_     року 
Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
0-й варіант 

1. Завдання:    Україна на переломі 1985 –1991 рр. Необхідність “перебудови”, особливості її здійснення та наслідки для   України  ( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Правобережну Україну  було приєднано до складу Росії за царювання: 
    а) Петра І;                                           б) Катерини ІІ;                                  в) Павла І. 
 
2.2. У якій послідовності відбувалися реформи 60-з рр. ХІХ ст. в Україні: 
             а) Земська;                      б) судова;              в) скасування кріпосного права;              г) військова. 
2.3. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована: 
а) декабристським рухом 20-х років XIX ст.;                   б) польським повстанням 1830-1831 рр.; 
                                         в) українським національним рухом першої третини XIX ст. 
2.4. Коли був заснований Київський університет св. Володимира: 
а) 1805 р.;                   б) 1834 р.;                      в) 1865 р. 
 
2.5.  Вкажіть рік утворення Троїстого союзу та склад його учасників : 
а) 1903 р., Німеччина , Румунія, Росія;           б) 1882 р., Німеччина, Австро-Угорщина, Італія;        
                           в) 1910 р., Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. 
 
2.6. Антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 – на початку 1921 р. підтримувався 
 а) середняцькими верствами населення; 
 б) заможними селянами; 
 в) практично усіма верствами сільського населення. 
2.7.  Юридичне оформлення СРСР відбулося: 
         а) 30 грудня 1922 р.                         6) 28 грудня 1920 р.                                          в) 31 січня 1924 р. 
 
2.8.  НЕП проіснував в Україні фактично: 
а) 1925 р. ;                                б) 1936 р. ;                         в) 1928 р. 

 
2.9. Друга світова війна проходила у період ( 2 бали)  : 
               а) з  01.09. 1939 по 02.09. 1945 рр.;                  б) з 31.08. 1940 по 02.09. 1945 рр.;         в) з 22.06. 1941 по 09.05. 1945 рр. 
 
2.10. Президентом Карпатської України був : 
  а)  В.Бачинський;                                   б) Д.Донцов;                                в) А. Волошин 
 
2.11. Українська Повстанська Армія була створена у: 
  а) жовтні 1942 р.                  б) жовтні 1943 р.                                   в) жовтні 1944 р. 
 
2.12. Установіть хронологічну послідовність таких подій: 

а) проголошення незалежності України;            
б) проведення Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України;                     
в) аварія на Чорнобильській АЕС; 
г) затвердження нового Державного прапору України. 
д) ухвала Верховною Радою УРСР нової Конституції УРСР; 
е) введення в Україні національної грошової одиниці – гривні. Проведення грошової реформи.; 
є) революція «гідності» в Україні. 

 
2.13. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956-1959 рр. не підлягали: 
а) жертви політичних процесів 20-30-х років;   
б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;   
в) функціонери КПРС;     
г політичні в'язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів є)в'язні німецьких концтаборів.  

 
2.14. Коли була прийнята “Декларація про державний суверенітет  України”: 
   а)  15 квітня 1985 р.;                                      б) 16 липня 1990р.;                             в) 24 серпня 1991 р. 
 
 
2. 15. Після здобуття незалежності перед Україною в економічній сфері постало завдання: 
а) створити стабільну, ефективну національну економіку шляхом реформування соціалістичної системи господарювання, для чого  частково ліквідувати заборону на індивідуальну 

трудову діяльність, здійснити реформу органів управління народним господарством 
 на територіальних засадах, вдосконалити систему оплати та стимулювання праці; 
б) створити стабільну, ефективну національну економіку на засадах багатоукладності, для чого забезпечити фінансову стабільність, здійснити приватизацію, реформу органів управління 

народним господарством з метою створення рівних умов для розвитку багатоукладної економіки, структурно перебудувати економіку, налагодити економічні зв'язки;  
в) створити стабільну, ефективну національну економіку шляхом відновлення економічних зв'язків з колишніми радянськими республіками, зміцнення економічного союзу на 

пострадянському просторі, передусім з Росією та Білоруссю. 
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0- й варіант 

1.  Завдання : Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України (у т.ч. на  західноукраїнських землях)  у   20-30-х – 
роках ХХ століття  ( 50 балів). 
2. Тести ( 25 балів) : 
2.1. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: 
а) особисту свободу;     б) отримання земельних наділів за справедливою ціною;     в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини 
2.2. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
                      а) 1843-1845 рр.;                           6)1845-1847 рр.;                                       в) 1847-1848 рр. 
2.3.  Національно-визвольний рух в Україні у 60-90-х роках ХІХ ст. характеризується наявністю таких суспільно-політичних формувань: 
        а) на західноукраїнських землях - культурно-освітнього товариства “Просвіта”, літературного товариства ім.. Т.Шевченка, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-
української радикальної партії, Галицької соціал-демократичної партії, Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні – марксистських гуртків, революційні 

гуртки народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.;   
           б) на західноукраїнських землях - товариства “Руська трійця”, “Товариства з’єднаних селян”, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-української радикальної партії, 

Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні –  Кирило-Мефодіївського товариства, гуртка “ Стара громада” ; 
           в)   на західноукраїнських землях – політичної організації – Головної руської правди;  на Наддніпрянській Україні –  Південного товариства декабристів,   революційні гуртки 

народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.; 
 
2. 4 .  Угоди 1904 р. і 1907 р. відомі в історії під назвою Антанти (“згоди”). Це був союз трьох держав: 
  а) Англії, Росії, Швеції;                                   б) Англії, Росії, Франції;                                     в) Англії, Іспанії, Франції. 
2. 5. Сільське господарство України наприкінці 1920 р. переживало кризу.  
 а) так;  б) ні. 
2. 6. Як змінилися в рамках проголошеної більшовиками "нової економічної політики" методи організації економічного життя в Україні: 
а) продовольчий податок;                              б) максимальне обмеження приватної власності;   в) відновлення торговельно-грошових відносин;                     г) перерозподіл землі, заборона її 

оренди ;         д) заборона використання найманої праці;                    е) монополія держави на банки, великі підприємства, внутрішню та зовнішню торгівлю ж)терор, примус, зрівняльний 

розподіл як основні методи організації виробництва. 
 
2.7. Голодомор у 30-х роках ХХ ст.. в Україні: 
            а) 1933-1934 рр.;                    б) 1932-1933 рр.;                 в) 1935-1936 рр. 
2.8. За яку зовнішньополітичну акцію СРСР під час Другої світової війни був виключений з Ліги Націй: 
        а) за агресію проти Фінляндії;              б) за приєднання держав Прибалтики;          в )  за приєднання Північної Буковини.  
2.9. Причиною виникнення в українському русі Опору двох течій було(и): 
а) ставлення його учасників до окупаційних військ: одні погоджувалися на   співпрацю, а інші - ні ; 
б) розбіжності в поглядах на методи боротьби: одні виступали за пасивні методи боротьби - саботаж, невиходи на роботу тощо, інші - віддавали перевагу збройним методам;                        
в) погляди щодо державного статусу України після закінчення війни: залишиться Україна у складі СРСР чи стане незалежною національною державою. 
  
2.10. Визначить матеріальні та фізичні втрати України в роки Другої світової війни: 
    а) Україна втратила четверту частину населення: близько 6,5 млн. осіб на фронтах і 9 млн. осіб - у зоні окупації. Понад 10 млн. жителів України залишилися без даху над головою. 

Промисловість і сільське господарство були повністю знищені. В Україні не залишилося жодного працюючого підприємства, колгоспу чи радгоспу;  
    б) Україна втратила п'яту частину населення: близько 3 млн. осіб на фронтах і 5,5 млн. осіб у зоні окупації. Понад 10 млн. жителів України залишилися без даху над головою. 

Промисловість і сільське господарство були зруйновані частково, адже більшість підприємств колгоспів на початку війни вдалося евакуювати на схід СРСР. Фашисти знищили 4 тис. 

підприємств, 2 тис. колгоспів та 50 МТС;  
    в) Україна втратила п'яту частину населення: близько 3 млн. осіб на фронтах і 5,5 млн. осіб у зоні окупації. Понад 10 млн. жителів України залишилися без даху над головою. 

Промисловість і сільське господарство перебували в стані цілковитої розрухи. Були знищені понад 16 тис. підприємств, близько 28 тис. колгоспів та 1300 МТС. Матеріальні збитки 

України становили 42% від загальних збитків СРСР. 
 
2.11. Творцем теорії космічних польотів та ракетної техніки був: 
     а) Є. Патон;                           б) Ю. Кондратюк;                          в) О. Бродський. 
 
2.12. Реалізація "довоєнної моделі розвитку" народного господарства УРСР в 1945-1952 рр. означала: 
а) форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, що випускають товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки  
      й культури, які фінансувалися за так званим "залишковим принципом" 
б) збалансований розвиток усіх галузей народного господарства; 
в) форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту 

народу. 
 
2.13. Головні принципи зовнішньої політики України вперше були викладені в документі: 
    а) Акт проголошення незалежності України;                                                                    б) Декларація продержавши суверенітет;  
                                в) Конституція України;            г) закон України "Основні напрями зовнішньої політики України".  
 
2.14.Коли прийнято Акт проголошення незалежності України: 
  а) 16 липня 1990 р.;                                        б) 24 серпня 1991 р.;                          в)  1 грудня 1991 р. 
2.15. Встановіть послідовність обраних за роки незалежності України Президентів: 
             а ) В. Ющенко;           б)  Л. Кучма;             в) Л. Кравчук;      г) В.Янукович;            д) П.Порошенко. 



Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр __________  н. р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 

                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 201_ року 
Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 

0-й варіант 
1. Завдання:  Основні підходи до створення національної економіки України у період незалежності (1991–2017 рр.) – 50 балів.  
2. Тести (25 балів) : 
 
2.1. Після трьох поділів Речі Посполитої (кінець ХVІІІ ст.) українські землі опинилися у складі : 
    а) Російської та Австрійської імперій;     б) Австро-Угорщини, Російської імперії;     в) Прусської, Російської, Австрійської імперій. 
 
2.2 .Скасування кріпацтва у Східній Галичині здійснено : 
               а ) серпень 1848 р.;                          б) березень 1851 р.;                       в) січень 1861 р. 
 
2.3. Встановіть відповідність:  

а) створення товариства "Просвіта"  1) 1868 р. 
б) створення Народної ради 2) 1870 р. 
в) заснування товариства ім. Т Шевченка у Львові 3) 1872р  
г) створення Руської ради 4)1873 р. 
д) заснування "Общества ім. М. Качковского" 5)1880 р 
е) проведення першого народного віча 6)1885р 

 
2.4.  Напередодні Першої світової війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII - на початку 
XIX ст.  були включені до складу: 
                а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;                     б) Росії та Австро-Угорщині;           в) Росії, Австрії, Румунії. 
 
2. 5. Серед наведених виберіть правильну відповідь: Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена: 
а) діяльністю опозиційних до КП(б)У політичних партій: українських націонал-комуністів, есерів, соціал-демократів ;       
6) зовнішньополітичними обставинами: міжнародним невизнанням УСРР як самостійної держави;                                             
 в) нерозв'язаністю національного питання;     г)  політикою "воєнного комунізму", яка призвела до господарської розрухи;       
д) масовим антирадянським повстанським рухом в Україні. 
 
2.6.  Відмова від політики “воєнного комунізму” пов’язана з рішеннями: 
             а) ХІ з’їзду РКП (б);           б) VІІ Всеукраїнського з’їзду Рад;             в) Х з’їзду РКП (б). 
 
2.7. Колективізація українського села відбувалася : 
  а) 1921-1925 рр.;                    б) 1926-1927 рр.  ;                  в) 1926-1928 рр. 
 
2.8. Причина (и) втрати державної самостійності Карпатської України була(и) така(і): 

а) українська влада не користувалася підтримкою місцевого населення ;  
б) Закарпаття було окуповане угорськими військами;  
в) політичні чвари між українцями не давали змоги здійснювати будівництво держави;   
г) у державі панувала анархія, яка і прирекла її на загибель. 

 
2.9. Адміністративно-територіальний устрій України під час окупації  фашистами  у 1941-1944 рр. згідно плану “Ост” був визначений такими структурами : 
       а) рейхскомісаріат “Україна”, “прифронтова зона”, “ окупаційна зона”;             
       б) рейхскомісаріат “Україна”, “дистрикт Галіціон “, “Транстністрія”, “прифронтова зона”;                             
       в) рейхскомісаріат “Західна Україна”, “дистрикт Галіціон “, “Транскарпатія”. 
 
2.10. Коли радянські війська зайняли Карпатську Україну, що стало остаточним завершенням визволення України від німецько-фашистських військ та її 
сателітів: 
  а)  8.09. – 28. 10. 1944 р.;                                 б)  18.10. – 26. 11. 1944 р.;                                        в) 28.06. – 20. 10. 1944 р.  
2.11. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956-1959 рр. не підлягали: 

а) жертви політичних процесів 20-30-х років;   
б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;   
в) функціонери КПРС;     
д) політичні в'язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів є)в'язні німецьких концтаборів. 

  
2.12. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю. Андропов (1982-1984 рр.) намагався зупинити розвиток системної кризи в СРСР, а відтак в УРСР, шляхом:  
а) відновлення в країні процесів демократизації, глобального взаємодоповнюючого реформування, передусім економічної та політичної сфер;         
 б) здійснення часткової економічної реформи із вдосконалення соціалістичних виробничих відносин, як це робили його попередники М. Хрущов та Л. Брежнєв;                 
в) вдосконалення адміністративно-репресивних методів організації виробництва, посилення трудової дисципліни та боротьби з корупцією як у верхніх партійних ешелонах, так і на 

виробництві. 
2.13. Народний  Рух України був створений : 
           а) січень 1989 р.;                                  б) травень 1989 р.;                                 в) вересень 1989 р. 
2.14. Головою Верховної Ради України у 2016 році  було обрано : 
      а) І . Плюща;                               б) В. Дурдинця;                                         в) В.Гройсмана;                   д) А.Парубія. 
2.15. Коли в Україні відзначають День незалежності : 
     а)    24 серпня ;                          б)  1 грудня ;                                                          в) 8 грудня. 



Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  філософії та гуманітарних наук 

Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр ________________  н. р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 
виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 
                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 201_ року 

Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

0-й варіант 
1. Завдання : Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні у післявоєнний період ( кінець 40-х –середина 50-х років 
ХХ століття).Завершення радянізації західноукраїнських земель (1945–1955 рр.) –50 балів. 
2. Тести (25 балів) : 
 2.1.. Встановіть відповідність:  

а) створення товариства "Просвіта" 1) 1868 р. 
б) створення Народної ради 2) 1870 р. 
в) заснування товариства ім. Т Шевченка у Львові 3) 1872р  
г) створення Руської ради 4)1873 р. 
ґ) заснування "Общества ім. М. Качковского" 5)1880 р 
д) проведення першого народного віча 6)1885р 

 
2. 2. Виберіть з-поміж перелічених основні заборонні положення Ємського указу Олександра II: 
а) видання оригінальної та перекладеної літератури українською мовою (окрім наукових та художніх творів, які могли друкуватись російським прописом);          
б) театральні вистави та публічні декламації українською мовою;           в) проголошував, що "малороссийского языка не было, нет и быть не может". 
  2 3. З-поміж наведених положень виберіть ті, які віддзеркалюють суть політичної програми, розробленої для українського руху М. Драгомановим: 

  а) українці мають право і повинні "жити по своїй волі на своїй землі";            
 б) на території України мають проживати лише етнічні українці ;     
 в) українці повинні об'єднатися в місцеві самоврядні громади;           
 г) українські землі мають отримати автономні права у складі демократичних федеративних Росії та Австро-Угорщини;            
 ґ) у складі Російської федерації українці мають проживати в автономних областях - Київській, Харківській, Одеській, - які разом творять окрему федеративну спілку;                                               
д) українці повинні створити свою незалежну державу;         
 е)Українська держава може бути створена тільки у "вогні революції", шляхом збройної боротьби. 

 
2.4. Заснування першого національного товариства на Закарпаття  “ Общества Василія Великого” припадає на : 
                 а) 1880 р.;             б)1886  р.;                           в) 1905 р. 
2.5.   Вкажіть склад учасників Четвертного союзу під час Першої світової війни : 
         а)   Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія;                 б) Німеччина, Італія, Австро-Угорщина, Туреччина;                    в) Франція, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія.   
 
2.6. У червні 1919 р. на Паризькій мирній конференції країни-переможниці у першій світовій війні визнали право Польщі на тимчасову окупацію Східної 
Галичини. Які мотиви цього рішення: 
          а) представники країн Західної Європи заперечували існування української нації, а тому не визнавали за українцями права на політичне самовизначення; 
        6) вони були зацікавлені у відновленні сильної Польської держави, яка б була противагою Німеччині та радянській Росії в Європі 
        в) країни-переможниці побоювалися, що молода українська держава виявиться неспроможною захистити себе, а відтак у недалекому майбутньому стане легкою поживою для 

радянської Росії або Німеччини. 
2.7. Вкажіть період існування Гетьманату П. Скоропадського: 
              а) березень 1917 р, - січень 1918 р. ;            б) січень 1918 р. - квітень 1918 р.;                в) квітень 1918 р. - листопад 1918 р. 
2.8. Першим і найголовнішим заходом непу була заміна: 
 а) продовольчого податку продовольчою розкладкою; 
 б) продовольчої розкладки продовольчим податком. 
2.9.  Причини голодомору 1932-1933 рр.: 
       а) неврожай 1932 р. через посуху;        б) голодомор штучно організований радянською владою з метою підкорення селянства, утвердження колгоспного ладу в Україні;                                       
в) вказані в пунктах а) і б). 
2.10. Визначте  головні течії  в русі Опору на Україні  під час Другої світової війни: 
 а) радянське комуністичне, комуністичне  підпілля  та партизанський рух; український самостійницький  підпільний та партизанський рух; польський рух опору;                     
 б) радянське комуністичне підпілля  та партизанський рух;  закордонні військові загони країн антигітлерівської коаліції;         
 в) антифашистський рух 
2.11. Визначить політичну й економічну мету діяльності ОУН: 
а) самостійність Української держави;                б) територіальна цілісність українських земель;             в) федеративний устрій України;                                 г)  автономія українських земель у 

складі Польщі, Чехословаччини, Румунії;          д) розвиток національної економіки на основі державної, приватної, кооперативної власності ;         є) розвиток національної економіки лише 

на основі державної власності. 
2.12. Коли завершився процес формування сучасної території України: 
  а)1953 р.                                      б) 1954 р.                                              в) 1957 р. 
 
  2.13. У 1985 -1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровити суспільно-політичні відносини в СРСР, відповідно і в Україні, а саме: 
а) удосконалювалася робота адміністративно-бюрократичного апарату держави, каральних органів КДБ та УВС, вносилися зміни у карний кодекс з метою підвищення відповідальності 

за корупцію, порушення дисципліни, пияцтво, наркоманію тощо;            б) була відмінена стаття 6 Конституції СРСР про "керівну та спрямовуючу роль КПРС у житті радянського 

суспільства", на засадах демократизму проведена реформа виборчої системи, забезпечений механізм реалізації демократичних свобод у країні - свободи слова, друку, віросповідання, 

права на мітинги, демонстрації тощо; 
в) реабілітовані політв'язні, проведена чистка кадрів партапарату, вводилися демократичні засади виборів та переобрання  партійних і державних керівників, а також керівників 

промислових підприємств. 
  
2.14. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України : 
      а) 16 липня 1990 р.;                                        б) 24 серпня 1991 р.;                          в)  1 грудня 1991 р. 
2.15. Коли  РФ  здійснено окупацію Криму: 
            а)  березень 2014 р.;                 б) червень  2014 р.;                     в)  серпень  2014 р. 
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Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр _____________  н. р. 

з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 
виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
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                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 
                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 201_ року 

Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
0-й варіант 

1. Завдання:  Визначте основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1991–2019 рр.) –  50 балів. 
2. Тести (25 балів) 
 2.1. Встановіть відповідність року заснування: 
 

а) Харківський університет 1) 1661 р.  
б) Київський університет св. Володимира     2) 1805 р. 
в) Новоросійський університет      3) 1834 р.  
г) Львівський університет      4) 1865 р. 
д)Чернівецький університет 5) 1875 р.  

 
2.2.  Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:  
 а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;     б) польським повстанням 1830-1831 рр.;  в) українським національним рухом    третини ХІХ ст.  
 
2.3. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
       а) 1843-1845 рр.;                                        6)1845-1847 рр.;                                                    в) 1847-1848 рр. 
 
2.4. Причиною еміграції значного числа українців у другій половині XIX - на початку XX ст. історики вважають: 
а) низьку родючість більшої частини земель України, які вже не могли забезпечити продуктами харчування її зростаюче населення;   
б) пошук ними сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного бізнесу;  
в) їхнє прагнення здобути достатню для ведення самостійного господарства кількість землі. 
 
2.5.  Автором мелодії національного гімну "Ще не вмерла Україна" є композитор: 
а) Михайло Вербицький;                  б) Микола Лисенко ;                             в) Кирило Стеценко. 
 
2.6.  Яка подія сталася 28 червня 1914 р. : 
  а) початок Першої світової війни;             б) вбивство австрійського ерцгерцога Франца – Фердинанда;             в) утворення Троїстого союзу.. 
 
2. 7. Серед перелічених нижче факторів зазначте ті, які відіграли важливу роль у падінні радянської влади в Україні навесні 1918 р., обґрунтуйте свій вибір: 
а) дипломатична та військова допомога з боку Німеччини та Австро-Угорщини;             б) зростання опору більшовикам в Україні;    
в) відмова Радянської Росії допомагати радянській владі в Україні; 
г)  посилення впливу національно-визвольних ідей та авторитету Центральної Ради серед населення України. 
 
2.8. Чим стала Директорія в історії Української державності? 
а) переможним повстанським комітетом;                    б) урядом  нововідродженої УНР;                            в) диктатурою реакційних сил. України. 
 
2.9. Рішення про заміну продрозкладки продподатком було затверджено на: 
а) Х з’їзді РКП (б);                            б) ІХ з’їзді РКП (б);                                       в) ХІІ з’їзді РКП (б). 
 
2.10. Напередодні Другої світової війни  доля західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі, а також Північної Буковини і Придунайських 
українських земель була вирішена: 
а) протоколами радянсько-німецького пакту про ненапад ("пакт Молотова-Ріббентропа") 23 серпня 1939 р.;  
б) Мюнхенською угодою 1938 р. між Німеччиною, з одного боку, та Англією і Францією - з іншого ; 
в) англо-французько-радянським договором 1940 р. 
 
2.11. Проголошення незалежності Карпатської України : 
а)  15 березня 1939 р. ;                   б) 11 квітня 1939 р.;                      в)  5 червня 1940 р. 
 
2.12.  Вкажіть найбільші партизанські з’єднання на території України під час Другої світової війни : 
    а) з’єднання  Сагайдачного, Мельника,  Овчаренка;                                б) з’єднання Сабурова, Ковпака, Федорова;     
                                                                         в ) з’єднання  Купецького, Майбороди. 
2.13. Доповніть текст   : 
       “Акт про беззастережну  капітуляцію Німеччина у Другій світовій війні був підписаний ... (2, 4, 8 ) травня 1945 р....(фельдмаршалом      В.Кейтелем; генералом 
А. Йодлем; адміралом К.Деніцем ). З радянського боку його підписав  ... (маршал І.Конєв; маршал К.Жуков; генералісимус Й. Сталін)”. 
 
2.14. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю. Андропов (1982-1984 рр.) намагався зупинити розвиток системної кризи в СРСР, а відтак в УРСР, шляхом:  
а) відновлення в країні процесів демократизації, глобального взаємодоповнюючого реформування, передусім економічної та політичної сфер;         
 б) здійснення часткової економічної реформи із вдосконалення соціалістичних виробничих відносин, як це робили його попередники М. Хрущов та Л. Брежнєв; 
в) вдосконалення адміністративно-репресивних методів організації виробництва, посилення трудової дисципліни та боротьби з корупцією як у верхніх партійних ешелонах, так і на 

виробництві 
 
2.15. Коли в Україні відзначають День незалежності : 
                а)    24 серпня .;                                    б)  1 грудня ;                                                          в) 8 грудня. 
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0-й варіант 
1. Завдання:   Особливості розгортання нового національного відродження українського народу, проголошення незалежності України ( 50 балів) 
2. Тести (25 балів) : 
2.1.  Кріпосне право в підросійській Україні було ліквідоване у: 
          а) 1848 р.;                                                   6)1853 р.;                                                        в) 1861 р. 
 
2.2. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
            а) 1843-1845 рр.;                                  6)1845-1847 рр.;                                                в) 1847-1848 рр. 
2.3. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. був представлений : 
       а) М.Костомаровим, М.Драгомановим, В.Антоновичем, П.Кулішем та ін.; 
       б) І.Котляревським, Є. Гребінкою, Г.Квіткою - Основ’яненком та ін.; 
       в) М.Костомаровим, Г.Васько, Т.Шевченко та ін.. 
 
2.4.   Перша світова війна тривала : 
     а) 01.08.1914 р. – 11.11.1918 р.;                     б) 10.09.1914 р. – 01.11.1918 р.;                в) 28.06.1914 р. – 11. 11. 1918 р. 
 
2. 5.  На переговорах у Брест-Литовську, що відбулися наприкінці 1917 р. - на початку 1918 р. між низкою країн - учасниць першої світової війни, інтереси УНР 
репрезентувала: 
а) делегація українського радянського уряду та делегація Центральної Ради;          б) делегація Української Центральної Ради ;                         
                                                                                          в) Україна не брала участі у цих переговорах 
2.6.Встановіть відповідність : 
а)  М.Грушевський;                                      1) Голова Тимчасового уряду  
б)  В. Винниченко;                                        2) Голова Української Центральної ради; 
в)  О. Керенський;                                         3) Верховний головнокомандуючий російськими військами у 1917 р.; 
г)  Л. Корнілов;                                              4) Голова Генерального секретаріату. 
 
2. 7.  Вкажіть період існування Гетьманату П. Скоропадського: 

а) березень 1917 р, - січень 1918 р. ;    б) січень 1918 р. - квітень 1918 р.;  в) квітень 1918 р. - листопад 1918 р. 
2.8.  План ГОЕЛРО було прийнято на:  
 а) VІІ Всеукраїнському з’їзді Рад;        б) засіданні ЦК КП(б)У;          в) V Всеукраїнському з’їзді Рад. 
2.9. Пік кривавого розгулу сталінського режиму в Україні припадає на той період, коли генеральним секретарем ЦК КП(б) У був: 
               а) Л.Каганович;                                б) М.Хрущов;                           в) С.Косіор. 
 
2.10.  Назвіть найбільш відомі  підпільні організації , що діяли на Україні у період фашистської окупації: 
    а) “Партизанська іскра” на Миколаївщині; “Молода гвардія” в Красно доні; загін Я.Батюка  у Ніжині;                   
    б) “Комсомольська іскра” на Донеччині; “Вперед” на Миколаївщині;                                              
     в) “Смерть фашизму” на Одещині; “За Батьківщину” на Луганщині. 
2.11. Указ Президії Верховної Ради СРСР  про передачу Кримської області  зі складу РРФСР до складу  УРСР прийнято : 
                    а)  лютий 1954 р. ;                             б) березень 1955 р.;                         в)  серпень 1955 р. 
 
2.12. У плані "відбудови народного господарства УРСР" у повоєнні роки основи увага приділялася: 
а) забезпеченню добробуту людей, у зв'язку з чим пріоритетними для фінансування вважали легку і харчову промисловість, сільське господарство, а також торгівлю. Методи відбудови 
мали бути планове командними (директивні показники господарського зростання, зниження цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, позаекономічні стимули до праці 

тощо);            
б) відновленню виробничих потужностей УРСР, її промислового потенціалу (вугледобування, металургії, енергетики, транспорту). Для цього вважали за потрібне поряд з плановими 

використати й ринкові важелі. Відновлення дрібного приватного виробництва, розвиток кооперації і приватної торгівлі мали забезпечити країну коштами для відбудови Певну надію 

покладали й на іноземні інвестиції, що мали надійти згідно з "планом Маршала";           
в) відновленню промислового потенціалу УРСР. насамперед важкої індустрії, воєнної промисловості. На його відбудову мали піти кошти, отримані за рахунок експлуатації трудівників. 

Ставка робилася також на ресурси інших радянських республік, репарації, "трудовий ентузіазм" робітників і селян, ефективність планово-адміністративних методів управління 

економікою;                
 г) розвиткові легкої, харчової промисловості, сільського господарства, торгівлі, кооперації. Розраховували на власні сили і тому пріоритетними вважали галузі, які не потребують 

значних капіталовкладень і здатні швидко давати прибуток за умови використання не лише планово-адміністративних, а й ринкових важелів впливу: конкуренції, вільних цін, що 

формуються на ринку тощо. Певну надію покладали й на іноземні інвестиції, що мали надійти згідно з "планом Маршала" для відбудови важкої промисловості. 
 
2.13. Суспільні реформи, започатковані М. Хрущовим на початку 60-х років: 
           а) населення України з ентузіазмом підтримало, адже вони сприяли швидкому зростанню матеріального та життєвого рівня людей, забезпеченню їхніх культурних потреб, давали 

змогу на практиці реалізувати право народу на участь в управлінні державою. Тому в 1964 р. українці з обуренням зустріли повідомлення про відставку М, Хрущова; 
           б) знайшли підтримку більшої частини населення України. Однак непослідовність та обмеженість цих реформ, а також протидія їхній реалізації з боку консервативно налаштованої 

партноменклатури призвели до різкого зниження життєвого рівня населення і, відповідно, до розчарування у реформаторській політиці. Тому в 1964 р. населення України з розумінням 

поставилося до відставки М. Хрущова ; 
           в) населення України зустріло стримано, адже їх метою, в основному, було поліпшення умов життя  партноменклатури. Жодної реакції не викликала також і відставка М. Хрущова 

в 1964 р 
2.14. Головою Верховної Ради України у грудня 1991 року було обрано : 
                   а) І . Плюща;                               б) В. Дурдинця;                                                     в) І. Юхновського. 
2.15.  Згідно з чинною Конституцією, Україна є: 
а) парламентською республікою;           б) парламентсько-президентською республікою; 
в) президентською республікою;            г) президентсько-парламентською республікою. 
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0-й варіант 

1. Завдання:   Державотворчі процеси України в роки незалежності (1991–2019 рр.). Конституційний процес і прийняття Конституції України                      
(50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Початок трудової еміграції українців припадає на: 
                         а) кінець ХУІІІ- початок ХІХ ст.;      б) початок ХІХ ст.;    в) середина ХІХ ст. 
 
2.2. Хто є автором програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства  1845-1647 рр. ? 
                         а)  М.Костомаров ;                                  б)  П. Куліш ;                         в)  В. Білозерський. 
 
2.3. Російський революційний рух в українських землях у 70-90-х роках Х ІХ ст. представлений: 
        а) народницькими гуртками, створенням “Південноросійського союзу робітників у 1875 р., появою марксистських гуртків, створенням “Союзу боротьби за визволення робітничого 

класу” у 1897 р.; 
        б) виданням часопису “Основа”, заснуванням культурно-освітніх громад; 
        в) виданням часописів ”Московська старина”, “Громада”. 
 
2 4.  Автором мелодії національного гімну "Ще не вмерла Україна" є композитор: 
         а) Михайло Вербицький;                 б) Кирило Стеценко;                                      в) Микола Лисенко.  
 
 2.5.   Які стратегічні плани мала Німеччина щодо українських земель напередодні Першої світової війни? 
   а) задовольнити геополітичні розрахунки  у захопленні України, як  території, що визначалася політиками як “серце Великої Росії”,   як існуючий   “мур між властивою Росією, 

Центральноєвропейськими державами та Балканами, що закриває доступ Росії до Чорного моря”; 
   б)  здійснювати  контроль над українською територією з її величезними природними багатствами; 
   в)  використати політичні сили Західної України у боротьбі проти більшовизму.  
 
2.6. За результатами мирних переговорів у Брест-Литовську (кінець 1917 - початок 1918 рр.) західноукраїнські землі: 
а) мали увійти до складу УНР;   б) залишалися у складі Австро-Угорщини;                        в) передавалися під юрисдикцію Польської держави;      
г) Австро-Угорщина та Німеччина зобов'язались передати Українській Народній Республіці більшу частину Хопмщини та Підляшшя, а іншим західноукраїнським землям було обіцяно 

надати автономію на правах коронного краю у складі Австро-Угорщини;            
ґ) Австро-Угорщина та Німеччина зобов'язалися передати більшу частину Холмщини та Підляшшя Польщі, а іншим західноукраїнським землям було обіцяно надати автономію у 

складі УНР. 
2.7.  Вкажіть період існування Гетьманату П Скоропадського:: 
          а) березень 1917 р, - січень 1918 р.;                  б) січень 1918 р. - квітень 1918 р.;                  в) квітень 1918 р. - листопад 1918 р. 
 
2. 8. План ГОЕЛРО, на думку Леніна, мав забезпечити: 
    а) відбудову народного господарства;        б) створення економічного фундаменту комунізму;           в)  відбудову економіки УСРР. 
2.9. Затвердження першого п’ятирічного плану, початок масової колективізації, розправа з М. Бухаріним – ці події в СРСР відбулись в рік, який Й. Сталін назвав 
“роком великого перелому”. Ним став: 
              а) 1926р.                                            б) 1927 р.                                                       в) 1929 р. 
2.10. Колективізація українського села відбувалася : 
              а) 1921-1925 рр.;              б) 1926-1927 рр.  ;        в) 1926-1928 рр. 
 
2.11. Напередодні Другої світової війни  доля західноукраїнських земель, що входили до складу Польщі, а також Північної Буковини і Придунайських 
українських земель була вирішена: 
а) протоколами радянсько-німецького пакту про ненапад ("пакт Молотова-Ріббентропа") 23 серпня 1939 р.;  
б) Мюнхенською угодою 1938 р. між Німеччиною, з одного боку, та Англією і Францією - з іншого ; 
в) англо-французько-радянським договором 1940 р. 
 
2.12. Перші партизанські з’єднання  на Поліссі та Волині  в боротьбі проти  радянських партизанів та проти фашистів  на початку Другої світової війни  були сформовані : 
 а)  Р.Шухевичем  (Чупринкою);                                           б)  Я. Стецьком;                                                       в) Т. Боровцем (Бульбою). 
 
2.13.  Акт про беззастережну капітуляцію Японії у Другій світовій війн, де брав участь генерал - лейтенант – уродженець України                (вкажіть прізвище), 
було підписано у : 
   а) Токійській бухті на лінкорі “Міссурі” 2 вересня 1945 р (Дерев’янко);         б) м. Токіо 2 вересня 1945 р. ( Сидоренко);            
                                                                            в ) м. Вашингтон  11 листопада 1945 р. (Ковпак). 
2.14. Партійно-політичне керівництво УРСР, очолюване першим секретарем Компартії України В. Щербицьким, стосовно реформаторського курсу     М. 
Горбачова 1985-1987 рр.: 
а) зайняло стриману, навіть консервативну позицію, блокувало проведення реформ в Україні ;     
б) підтримало реформаторський курс на демократизацію суспільного життя в СРСР, активно впроваджувало нововведення в життя республіки ;            
 в) зайняло відверто реакційну позицію щодо дій М. Горбачова, очоливши боротьбу всередині КПРС за усунення його з посади генерального  секретаря ЦК КПРС;      
г) висловило власний погляд на характер та зміст реформ у СРСР, вважаючи, що першочерговим завданням повинна стати, зокрема, реалізація національними республіками права на 

вільний вихід зі складу СРСР . 
 

2.15.  Підписання  в Мадриді Хартії  про особливе партнерство між Україною та НАТО відбулося : 
                               а)  15 березня 1992 р. ;                            б) 7 липня 1997  р.;                                                в)  10 червня 1998 р. 
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0-й варіант 
1. Завдання: Дисидентський, правозахисний, національно-визвольний рухи в Україні у другій половині 60-х –першій половині 80-х років ХХ століття                    
(50 балів). 
2. Тести (25 балів): 
2.1. Центр діяльності у 30-х роках ХІХ ст., спрямований на пробудження національної свідомості у населення Галичини, був пов’язаний з гуртківцями: 
                  а) “Руської трійці”;                     б) “Русалки Дністрової”;                          в) Клерикального товариства”.  
2.2. Причиною еміграції значного числа українців у другій половині XIX– на початку XX ст. історики вважають: 
       а) низьку родючість більшої частини земель України, які вже не могли забезпечити продуктами харчування її зростаюче населення;      
       б) пошук ними сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного бізнесу;  
       в) їхнє прагнення здобути достатню для ведення самостійного господарства кількість землі. 
 
2.3. Здійснення реформ 60-70-х роках ХІХ ст. в Україні за часів Олександра ІІ торкалося таких основних напрямів розвитку капіталістичного виробництва : 
а) скасування кріпосного права із збереженням поміщицького землеволодіння;  здійсненням земської , судової, військової реформ; 
б) скасування кріпосного права, здійсненням земської , судової, фінансової реформ, реформи цензури; 
в) скасування кріпосного права з общинним , подвірним землекористуванням та збереженням поміщицького землеволодіння;  здійсненням земської , судової, освітньої, міської, 

військової, фінансової реформ, реформи цензури. 
 
2.4. Напередодні Першої світової війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII - на початку XIX 
ст. були включені до складу: 
         а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;                         б) Росії та Австро-Угорщини;                       в) Росії, Австрії, Румунії 
 2.5.  Доповніть твердження  : 
              "На світанку  …………. ( 4 березня;  11 листопада;  25 грудня ) ………………  ( 1917 р.;  1918 р.;  1919 р.) представники Антанти та німецького генералітету  підписали  

…………………………….( Паризьке , Лондонське, Комп'єнське  перемир'я)". 
 
2.6.  Курс більшовиків на українізацію передбачав: 
        а) розширення сфери використання української мови у роботі партійного і радянського апаратів, збільшення кількості шкіл з навчанням рідною мовою, розвиток національної 

культури;                 
б) ліквідацію радянської влади і відновлення незалежної української держави, впровадження української мови в роботі державного апарату, національно-культурне відродження;                
в)  виховання більшовицьких кадрів із представників корінної національності, впровадження рідної для населення мови у роботу партійного, господарського і радянського апарату, 

збільшення мережі шкіл навчанням рідною мовою, розвиток національної культури. 
 
2.7.  Неп створював економічні стимули для розвитку селянського господарства. 
              а) так; б) ні. 
2.8. Як змінилися в рамках проголошеної більшовиками "нової економічної політики" методи організації економічного життя в Україні: 
     а) продовольчий податок;  б) максимальне обмеження приватної власності;    в) відновлення торговельно-грошових відносин;                 г) перерозподіл землі, заборона її оренди ;       д) 

заборона використання найманої праці;       е) монополія держави на банки, великі підприємства, внутрішню та зовнішню торгівлю ж)терор, примус, зрівняльний розподіл як основні 

методи організації виробництва. 
 
2.9. Причина (и) втрати державної самостійності Карпатської України була (и) така (і): 
     а) українська влада не користувалася підтримкою місцевого населення;      б) Закарпаття було окуповане угорськими військами;      в) політичні чвари між українцями не давали змоги 

здійснювати будівництво держави;         г) у державі панувала анархія, яка і прирекла її на загибель;      
     ґ) наслідки кризи 1929–1933 рр. 
 
2.10. Найбільш організованими  військовими  з’єднаннями українського самостійницького руху  під час Другої світової війни  були : 
      а) Українська повстанська армія ( командир Р.Шухевич);  загони К.Левицького;               
      б) Українська повстанська армія ( командир  Р.Шухевич);   загони ОУН-Бендери, ОУН-Мельника;                     
      в) Українська повстанська армія ( командир  Р.Шухевич);  загін “Литаври” (командир І.Рогач). 
 
2. 11. Причиною виникнення в українському русі Опору двох течій було (и): 
      а) ставлення його учасників до окупаційних військ: одні погоджувалися на   співпрацю, а інші - ні ; 
      б) розбіжності в поглядах на методи боротьби: одні виступали за пасивні методи боротьби - саботаж, невиходи на роботу тощо, інші - віддавали перевагу збройним методам;     в) 

погляди щодо державного статусу України після закінчення війни: залишиться Україна у складі СРСР чи стане незалежною національною державою. 
2.12. Коли завершився процес формування сучасної території України: 
             а)1953 р.                                     б) 1954 р.                                             в) 1957 р. 
 
2.13. В Україні рішення XX з'їзду КПРС щодо засудження "культу особи Сталіна": 
   а) зустріли з розумінням і одностайно підтримали як члени КПУ, так і широкі верстви трудівників ;                 б) більшість населення сприйняла з ентузіазмом та надією, лише частина 

керівництва КПУ холодно поставилася до процесу десталінізації і чинила йому опір;                      в) були сприйняті насторожено, з недовірою і нерозумінням, скоріше як провокація, мета 

якої - виявити ненадійні, з точки зору комуністів, елементи. 
2.14. Дисидентський рух на Україні зародився: 
             а) кінець 50-х – поч. 60 –х рр. ХХ ст. ;         б) сер. 60-х рр. ХХ ст.;               в) кінець 60-х – поч.. 70-х рр. ХХ ст.  
2.15. Коли вперше відбувся Всеукраїнський референдум про ( вкажіть питання, яке виносилося на обговорення) : 
     а) 1 грудня 1991 року  –  Про підтвердження Акту проголошення незалежності  України ; 
     б) 5 січня 1992 року    –  Про вирішення проблеми Чорноморського флоту; 
     в) 12 лютого 1992 року –  Про цілісність і недоторканість території України в кордонах 1954 року. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні в період хрущовської “відлиги” – десятиліття контрольованого лібералізму 
( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Визначте погляди, що існували серед українського населення під час війни 1812 року з наполеонівською Францією: 
       а) погляд автономістів – які сподівалися за допомогою Наполеона І здобути автономію; погляд “консерваторів-малоросів”, що схилялися до Олександра ІІ і сподівалися після 

перемоги над Наполеоном І знову по ставити питання про автономію; 
       б) погляд республіканців, що прагнули проголосити Україну Республікою; 
       в) погляд поступовців, що прагнули проголосити автономію всієї України у складі Російської імперії.  
 
2.2. У період революційних подій 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях  діяли революційні осередни: 
          а) Головної Руської Ради;                                б) “Руської трійці”;                                       в) “Галицької правди”. 
2.3.  З-поміж наведених виберіть ті ідеї, які містив маніфест, Головної руської ради (1848 р.) У маніфесті Головна руська рада заявила про: 
        а) існування 15-мільйонного українського народу, часткою якого є русини-галичани;         
        б) перехід земель, заселених українцями, до складу Російської імперії;             в) підтримку вимоги: забезпечити усім народам Австрійської держави їхні національні права:                
г) необхідність адміністративного поділу Галичини та об'єднання всіх українських земель Австрії в окрему провінцію;     ґ підтримку ідеї усунення від влади в Австрії династії Габсбургів і 

перетворення цієї держави на республіку;            д) необхідність введення в школах та адміністративних закладах Галичини української мови, реального зрівняння, в правах греко-
католицького та римо-католицького духовенства. 
 
2.4. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: 
а) особисту свободу;    б) отримання земельних наділів за справедливою ціною;     в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини 
2.5.  Національно-визвольний рух в Україні у 60-90-х роках ХІХ ст. характеризується наявністю таких суспільно-політичних формувань: 
        а) на західноукраїнських землях - культурно-освітнього товариства “Просвіта”, літературного товариства ім.. Т.Шевченка, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-
української радикальної партії, Галицької соціал-демократичної партії, Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні – марксистських гуртків, революційні 

гуртки народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.;   
           б) на західноукраїнських землях - товариства “Руська трійця”, “Товариства з’єднаних селян”, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-української радикальної партії, 

Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні –  Кирило-Мефодіївського товариства, гуртка “ Стара громада” ; 
           в)   на західноукраїнських землях – політичної організації – Головної руської правди;  на Наддніпрянській Україні –  Південного товариства декабристів,   революційні гуртки 

народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.; 
  2.6 .  На яку територію України  було спрямоване вістря російської атаки на Південно-Західному фронті під час Першої світової війни ? : 
      а) Галичину, Буковину, північно-східну частину Словаччини, Закарпаття;             б) Галичину, Пруссію;       в) Пруссію, Австро-Угорщину. 
   
2.7. Чим стала Директорія в історії Української державності? 
     а) переможним повстанським комітетом;                б ) урядом нововідродженої УНР;                    в) диктатурою реакційних сил. України. 
2. 8. Як змінилися в рамках проголошеної більшовиками "нової економічної політики" методи організації економічного життя в Україні: 
      а) продовольчий податок;                   б) максимальне обмеження приватної власності;              в) відновлення торговельно-грошових відносин;                г) перерозподіл землі, заборона її 

оренди ;       д) заборона використання найманої праці;       е) монополія держави на банки, великі підприємства, внутрішню та зовнішню торгівлю ж)терор, примус, зрівняльний розподіл 

як основні методи організації виробництва. 
 
2.9.  Політика  "індустріалізації", Україні, мала на меті: 
     а) забезпечити часткове вдосконалення та розвиток промисловості країни, відбудова якої за темпами відставала від відбудови сільського господарства, тобто зрівняти темпи відбудови 

промисловості і сільського господарства;                                      б) поставити досягнення науково-технічної революції на службу сільському господарству країни, при цьому СРСР мав 

посісти перше місце у світі за виробництвом сільськогосподарської продукції;                                                     в) перетворити СРСР з аграрної на індустріальне . 
 
2.10.  Х.Раковський за своїми поглядами стосовно об’єднання радянських республік був: 
 а) прихильником “ конфедерації”;                         б) противником “автономізації”. 
2.11.  Після заборони у 1942 р.  фашистами діяльності  Української Національної Ради у м. Києві, Львові представники  ОУН-Бендери, представники  політичних 
партій України, представники східних українців  на таємному зібранні  у липні 1944 року  в м. Самбір утворили : 
      а) Українську  Головну Визвольну Раду, яка очолила боротьбу проти СРСР, німецької “Нової Європи”; 
      б) Український повстанський комітет, який виступав координатором  боротьби проти країн антигітлерівської коаліції; 
      в) Самостійницьку раду Незалежної України, яка стала координатором  боротьби проти СРСР.  
 
2.12. Партійно-політичне керівництво УРСР, очолюване першим секретарем Компартії України В. Щербицьким, стосовно реформаторського курсу                                   
М. Горбачова 1985-1987 рр.: 
        а) підтримало реформаторський курс на демократизацію суспільного життя в СРСР, активно впроваджувало нововведення в життя республіки ;                              б) зайняло відверто 

реакційну позицію щодо дій М. Горбачова, очоливши боротьбу всередині КПРС за усунення його з посади генерального  секретаря ЦК КПРС;     в) висловило власний погляд на 

характер та зміст реформ у СРСР, вважаючи, що першочерговим завданням повинна стати, зокрема, реалізація національними республіками права на вільний вихід зі складу СРСР . 
 
2.13.Народний  Рух України був створений   : 
         а) січень 1989 р.;                                  б) травень 1989 р.;                                 в) вересень 1989 р. 
2.14. Встановіть послідовність призначення на посаду Прем’єр-міністрами України нижчеперелічених осіб : 
 а ) В. Янукович;              б)  Ю. Тимошенко;                     в) В. Ющенко;        г) А. Кінах;           д)  В. Гройсман;    е)В. Пустовойтенко  
2.15. Згідно Акта проголошення незалежності  України її територія є неподільною і недоторканою : 
                  а)   Так    ;                                              б) Ні. 
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0 - й  варіант 
1. Завдання: Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в Україні (друга половина  60-х – середині 80-х років ХХ століття) –  50 балів. 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Після ліквідації Запорозької Січі  особливу роль у відновлення козацтва відіграли: 
             а) Чорноморського козацького війська ( 1792-1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775-1728 рр.);            б) Січі у пониззях Тиси ( 1792-1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775-1728 рр.);                           

в)  Задунайської Січі ( 1775-1728 рр.). 
2.2. Скасування кріпацтва на Закарпатті відбулося у : 
     а) 1853 р.;                                                       б) 1861р.;                                                      в) 1863р. 
2.3. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: 
а) особисту свободу;      б) отримання земельних наділів за справедливою ціною;    в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини 
 
2.4. Коли вийшли Валуєвський циркуляр (указ) про заборону українського слова,  Емський указ про заборону видання і  ввезення книг українською мовою: 
            а)  1863 р,1875 р.;                            б) 1861 р, 1879 р.;                      в) 1869 р, 1891 р.   
 
2. 5. Напередодні Першої світової війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII - на початку XIX 
ст. були включені до складу: 
            а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;                               б) Росії та Австро-Угорщини;                   в) Росії, Австрії, Румунії. 
 
2.6. З-поміж наведених виберіть судження про чинники, які спричинилися до формування русофільства (москвофільства) в Галичині: 
         а) прагнення галицьких українців звільнитися з-під влади австрійського імператора й утиски греко-католицької церкви після 1848 р. ;                               б) втрата українською галицькою 

інтелігенцією довіри та підтримки з боку Габсбургів після 1848 р. ;            в) австро-польський компроміс і зростаюче економічне та політичне домінування поляків у краї ;                         г) 

прихильність української галицької інтелігенції до слов'янофільських ідей;       д) політика Росії, її  фінансова та політична підтримка слов'янофільства ;                  е) своєрідний "комплекс 

етнічної та соціальної неповноцінності" галицької української інтелігенції, що був породжений станом тодішнього українського суспільства. 
 
 2.7.  Щодо Першої світової війни ТУП зайняла : 
        а) проросійську позицію;                б) з рішучим протестом проти продовження війни з початку 1916 р.;                 в) очікувальну позицію. 
 
2.8. З-поміж тверджень, які розкривають причини падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р., виберіть помилкові: 
         а) домінування соціалістичних настроїв серед членів Центральної Ради ;   
         б) втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціально-економічної політики;                        в) відсутність регулярних збройних сил, здатних обороняти УНР;   г)  

неспроможність забезпечити виконання взятих за Брестським договором зобов'язань перед Німеччиною та її союзниками;                                                                                  д) послідовна політика 

на збереження національно-державної незалежності УНР. 
 
2.9.  Серед перелічених нижче факторів зазначте ті, які відіграли важливу роль у падінні радянської влади в Україні навесні 1918 р., обґрунтуйте свій вибір: 
          а) дипломатична та військова допомога з боку Німеччини та Австро-Угорщини;           б) зростання опору більшовикам в Україні;                                                                                        в) 

відмова Радянської Росії допомагати радянській владі в Україні. 
2.10. Визначте послідовність подій: 
      а) початок запровадження непу;           б) прийняття плану ГОЕЛРО;   в) проголошення ХІV з’їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію;                     г) ХІІ з’їзд РКП (б). 
2.11 . Політика  "індустріалізації", Україні, мала на меті: 
а) забезпечити часткове вдосконалення та розвиток промисловості країни, відбудова якої за темпами відставала від відбудови сільського господарства, тобто зрівняти темпи відбудови 

промисловості і сільського господарства; 
б) поставити досягнення науково-технічної революції на службу сільському господарству країни, при цьому СРСР мав посісти перше місце у світі за виробництвом 

сільськогосподарської продукції; 
в) перетворити СРСР з аграрної на індустріальне розвинену країну, в економіці якої промисловість відіграватиме провідну роль. 
 
2.12.  Які українські збройні об’єднання були сформовані німцями на окупованій території України: 
       а) “Нахтігаль”, “Поланд”, дивізія СС ”Новий порядок”;                                         б) “Нахтігаль”, “Роланд”, дивізія СС ”Галичина”;        
                                                                                    в)  “Остланд”, дивізія СС ”Галичина”.   
2.13. Визначить політичну й економічну мету діяльності ОУН: 
а) самостійність Української держави;                   б) територіальна цілісність українських земель;             в) федеративний устрій України;              
      г)  автономія українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії;           ґ) розвиток національної економіки на основі державної, приватної, кооперативної власності ;                          

д розвиток національної економіки лише на основі державної власності. 
 
2.14. У1985 -1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровити суспільно-політичні відносини в СРСР, відповідно і в Україні, а саме: 
             а) удосконалювалася робота адміністративно-бюрократичного апарату держави, каральних органів КДБ та УВС, вносилися зміни у карний кодекс з метою підвищення 

відповідальності за корупцію, порушення дисципліни, пияцтво, наркоманію тощо;             
            б) була відмінена стаття 6 Конституції СРСР про "керівну та спрямовуючу роль КПРС у житті радянського суспільства", на засадах демократизму проведена реформа виборчої 

системи, забезпечений механізм реалізації демократичних свобод у країні - свободи слова, друку, віросповідання, права на мітинги, демонстрації тощо; 
             в) реабілітовані політв'язні, проведена чистка кадрів партапарату, вводилися демократичні засади виборів та переобрання  партійних і державних керівників, а також керівників 

промислових підприємств. 
 
2.15. Прийняття Конституції України було здійснено : 
               а) 8 травня 1994 року;                     б) 28 червня 1996 року;                          в) 1 вересня 1997 року. 
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0-й варіант 

1. Завдання:   Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення Західно - Української Народної Республіки. Акт  злуки  УНР та 
ЗУНР( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Задунайська Січ існувала у період: 

а) 1775–1828 рр.;                                      б) 1778–1801 рр.;                                                в) 1783–1825 рр. 
2.2. Національно-визвольний рух в Україні у 60-90-х роках ХІХ ст. характеризується наявністю таких суспільно-політичних формувань: 
        а) на західноукраїнських землях - культурно-освітнього товариства “Просвіта”, літературного товариства ім.. Т.Шевченка, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-
української радикальної партії, Галицької соціал-демократичної партії, Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні – марксистських гуртків, революційні 

гуртки народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.;   
           б) на західноукраїнських землях - товариства “Руська трійця”, “Товариства з’єднаних селян”, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-української радикальної партії, 

Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні –  Кирило-Мефодіївського товариства, гуртка “ Стара громада” ; 
           в)   на західноукраїнських землях – політичної організації – Головної руської правди;  на Наддніпрянській Україні –  Південного товариства декабристів,   революційні гуртки 

народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін. 
 
2.3. Першим україномовним легальним виданням у підросійській Україні був журнал: 
                    а)"Правда" ;                                 б) „Основа";                                             в) "Громада”. 
2.4. Скасування кріпацтва на Закарпатті відбулося у : 
                    а) 1853 р.;                                           б) 1861р.;                                                             в) 1863р. 
2.5. Автором мелодії національного гімну "Ще не вмерла Україна" є композитор: 
                    а) Михайло Вербицький;                  б) Кирило Стеценко;                                          в) Микола Лисенко.  
2.6.   Які стратегічні плани мала Росія щодо українських земель напередодні Першої світової війни?: 
а)  завоювання Галичини, Буковини і Закарпаття , вважаючи себе захисником поневолених слов’янських народів Габсбургської імперії;                                    б) посилення впливу на 

територію Закарпаття, куди були спрямовані величезні потоки російських рублів на підтримку москвофільського руху,   що вимагав ;                  
 в) приєднання Галичини, як наявного “гнізда мазепинства”, яке поширювалося  на Наддніпрянську Україну. 
 
2.7.  Яка з наведених оцінок, на Ваш погляд, найбільш реалістично характеризує мотиви рішення Центральної Ради від 9 січня              1918 р., згідно з яким  УНР 
була проголошена незалежною державою: 
а) вимушений крок, до якого вдалася Центральна Рада, щоб врятувати свою владу в Україні;    б) закономірний результат розвитку українського національно-визвольного руху;    в) 

"гарний жест", який зробили члени Центральної Ради, розуміючи, що їм не вдасться зберегти владу в своїх руках 
 
2.8.Встановіть відповідність : 

а)  М.Грушевський;                                      1) Голова Тимчасового уряду  
б)  В. Винниченко;                                        2) Голова Української Центральної ради; 
в)  О. Керенський;                                         3) Верховний головнокомандуючий російськими військами у 1917 р.; 
г)  Л. Корнілов;                                              4) Голова Генерального секретаріату. 

 
2.9. Під час Другої світової війни фашистами на території України було встановлено : 
                    а) “новий порядок”  ;                   б) відповідальність за програму виконання “Ост”;              в) “чистоту і порядок”.  
 
 2.10. Правильно вкажіть дати оборонних операцій під час Другої світової війни: 

а) оборона Києва;                                      1) 30 жовтня 1941 р. – 1 липня 1942 р. 
б) оборона Одеси;                                     2) 7 липня 1941 р. – 26 вересня 1941 р. 
в) оборона Севастополя.                          3) 4 серпня 1941 р. – 16 жовтня 1941 р. 
 

2.11. Реалізація "довоєнної моделі розвитку" народного господарства УРСР в 1945-1952 рр. означала: 
а) форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, що випускають товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки й культури, які фінансувалися за так 

званим "залишковим принципом";          б) збалансований розвиток усіх галузей народного господарства;          в) форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, 

державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту народу. 
2.12. Хто з учасників національно-визвольного руху 70-80- років ХХ ст. очолив Українську Гельсінську Спілку? 
          а) В Чорновіл ;                                  б) Л Лук’яненко;                       в) О Тихий. 
 
2.13. Генеральний секретар ЦК КПРС Ю. Андропов (1982-1984 рр.) намагався зупинити розвиток системної кризи в СРСР, а відтак в УРСР, шляхом:  
        а) відновлення в країні процесів демократизації, глобального взаємодоповнюючого реформування, передусім економічної та політичної сфер;                 б) здійснення часткової 

економічної реформи із вдосконалення соціалістичних виробничих відносин, як це робили його попередники М. Хрущов та Л. Брежнєв;                   в) вдосконалення адміністративно-
репресивних методів організації виробництва, посилення трудової дисципліни та боротьби з корупцією як у верхніх партійних ешелонах, так і на виробництві. 
 
2.14.  Конституційний Суд України прийняв рішення про скасування смертної кари на території України : 
     а )  30  грудня  1999 р.;                                б) 20 серпня  1999 р. ;                         в)   12 липня  2000 р. 
 
2.15. Співдружність незалежних держав (СНД) проголошено: 
           а)  8 грудня 1991  р.;                      б) 20 серпня 1991  р.;                 в) 26 липня 1991 р. 
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0 - й варіант 

1. Завдання: Національно-визвольні революції 1917 р. в Україні та їх вплив на відновлення Української державності (1917–1920 рр.) Історичний портрет 
М. Грушевського  ( 50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
 
2.1. Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст. з поділом на: 
а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами;                  в) Галичина з 5 округами. 
 
2.2. У бойових діях проти наполеонівської армії Франції у 1812-1813 рр.: 
  а) не брали участі  жодне із військових формувань з числа українського населення;   
  б) брали участь  2 бузькі, 2 полтавські, 3 київські козацькі полки, ескадрон херсонських козаків, загони “лісових козаків”, велике з’єднання  українських та донських козаків;                                
в) брали участь  2 бузькі, 2 полтавські, 3 київські козацькі полки. 
 
2.3. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
          а) 1843–1845 рр. ;                               6)1845–1847 рр. ;                                               в) 1847–1848 рр. 
 
2.4. Встановіть відповідність року заснування: 

а) Харківський університет 1) 1661 р.  
б) Київський університет св. Володимира     2) 1805 р. 
в) Новоросійський університет      3) 1834 р.  
г) Львівський університет      4) 1865 р. 
д)Чернівецький університет 5) 1875 р.  

 
2.5.  Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:  
 а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;                                    б) польським повстанням 1830-1831 рр.; 
                                                                   в) українським національним рухом першої третини ХІХ ст.  
 
2.6.  Напередодні Першої світової війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII - на початку XIX 
ст.  були включені до складу: 
          а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;                 б)Росії та Австро-Угорщині;                                 в) Росії, Австрії, Румунії. 
 
2.7. Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни? : 
а) підтримували війну;                     б) більшість не підтримували війну;                             в) активно не підтримували війну. 
2.8. З-поміж тверджень, які розкривають причини падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р., виберіть помилкові: 
 а) домінування соціалістичних настроїв серед членів Центральної Ради;          б) втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціально-економічної політики;                                             

в) відсутність регулярних збройних сил, здатних обороняти УНР. 
 
 2.9. Серед наведених виберіть правильну відповідь: Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена: 
 а) діяльністю опозиційних до КП(б)У політичних партій: українських націонал-комуністів, есерів, соціал-демократів ;      
 6) зовнішньополітичними обставинами: міжнародним невизнанням УСРР як самостійної держави;                    
 в) нерозв'язаністю національного питання;        г)  політикою "воєнного комунізму", яка призвела до господарської розрухи;       
                                д) масовим антирадянським повстанським рухом в Україні. 
 
2.10. За часів непу Українська автокефальна церква : 
 а) була заборонена більшовиками;                                       б) отримала від більшовицької влади дозвіл на існування. 
 
2.11.  Політика  "індустріалізації", Україні, мала на меті: 
а) забезпечити часткове вдосконалення та розвиток промисловості країни, відбудова якої за темпами відставала від відбудови сільського господарства, тобто зрівняти темпи відбудови 

промисловості і сільського господарства; 
б) поставити досягнення науково-технічної революції на службу сільському господарству країни, при цьому СРСР мав посісти перше місце у світі за виробництвом 

сільськогосподарської продукції;        
в) перетворити СРСР з аграрної на індустріальне розвинену країну, в економіці якої промисловість відіграватиме провідну роль. 

 
2.12.   22 червня 1941 року німецькі війська групи (вкажіть назву і командувача) здійснюють наступ на Україну у напрямі (вкажіть якому): 
           а) “Схід” (фельдмаршал Кейтель), напрям Житомир-Одеса;                        
             б) “Південь” (фельдмаршал Рундштеп), напрям Житомир-Київ;                         
             в) “Україна-Кавказ” (фельдмаршал Деніц ), напрям Луцьк-Київ-Керч.   
2.13. Першим Президентом незалежної України став :                 а)  Л. Кравчук ;                      б)  О.Ткаченко;                        в) І. Юхновський. 
 
2.14. Коли Верховна Рада України ратифікувала пакет  угод  з Росією щодо розподілу  Чорноморського флоту : 
                                                  а)  24 березня 1999 р.;                 б) 30 червня  2000 р.;                     в) 1 серпня 2000 р. 
 
2.15. Коли відбулася “Помаранчева революція” та вибори Президентом України В. Ющенка : 
                  а) листопад-грудень 2004 р.;                                   б) серпень 2004 року ;                                          в)  вересень 2005 р. 
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0-й варіант 

1. Завдання: Національне відродження на Україні в другій половині ХІХ ст. ( 50 балів). 
2. Тести(25 балів) : 
2.1. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована: 
 а) декабристським рухом 20-х років XIX ст.;   б) польським повстанням 1830-1831 рр.;    в) українським національним рухом першої третини XIX ст. 
 
2.2. З-поміж наведених виберіть ті ідеї, які містив маніфест Головної руської ради (1848 р.). У маніфесті Головна руська рада заявила про: 
     а) існування 15-мільйонного українського народу, часткою якого є русини-галичани;         б) перехід земель, заселених українцями, до складу Російської імперії;                                                      
в) підтримку вимоги: забезпечити усім народам Австрійської держави їхні національні права:     г) необхідність адміністративного поділу Галичини та об'єднання всіх українських земель 

Австрії в окрему провінцію;     д) підтримку ідеї усунення від влади в Австрії династії Габсбургів і перетворення цієї держави на республіку;            є)необхідність введення в школах та 

адміністративних закладах Галичини української мови, реального зрівняння, в правах греко-католицького та римо-католицького духовенства. 
  
2.3. Коли був заснований Київський університет св. Володимира:              а) 1805 р.;                                                        б) 1834 р.;                                                  в) 1865 р. 
 
2.4. З-поміж наведених виберіть судження про чинники, які спричинилися до формування русофільства (москвофільства) в Галичині: 
            а) прагнення галицьких українців звільнитися з-під влади австрійського імператора й утиски греко-католицької церкви після 1848 р. ;                                  б) втрата українською 

галицькою інтелігенцією довіри та підтримки з боку Габсбургів після 1848 р. ;               в) австро-польський компроміс і зростаюче економічне та політичне домінування поляків у краї ;         

г) прихильність української галицької інтелігенції до слов'янофільських ідей;       д) політика Росії, її  фінансова та політична підтримка слов'янофільства ;   е) своєрідний "комплекс 

етнічної та соціальної неповноцінності" галицької української інтелігенції, що був породжений станом тодішнього українського суспільства. 
 
2.5.  Напередодні Першої світової війни Україна не мала власної державності й територіальної цілісності. Українські землі ще наприкінці XVIII - на початку XIX 
ст.  були включені до складу: 
         а) Росії, Польщі та Австро-Угорщини;                   б) Росії та Австро-Угорщини;                в) Росії, Австрії, Румунії. 
2.6.   Які стратегічні плани мала Росія щодо українських земель напередодні Першої світової війни? : 
    а)  завоювання Галичини, Буковини і Закарпаття , вважаючи себе захисником поневолених слов’янських народів Габсбургської імперії; 
    б) посилення впливу на територію Закарпаття, куди були спрямовані величезні потоки російських рублів на підтримку москвофільського руху, що  вимагав ;                     в) приєднання 

Галичини, як наявного “гнізда мазепинства”, яке поширювалося  на Наддніпрянську Україну. 
 
2.7. У червні 1919 р. на Паризькій мирній конференції країни-переможниці у першій світовій війні визнали право Польщі на тимчасову окупацію Східної 
Галичини. Які мотиви цього рішення: 
а) представники країн Західної Європи заперечували існування української нації, а тому не визнавали за українцями права на політичне самовизначення;                      6) вони були 

зацікавлені у відновленні сильної Польської держави, яка б була противагою Німеччині та радянській Росії в Європі;                           в) країни-переможниці побоювалися, що молода 

українська держава виявиться неспроможною захистити себе, а відтак у недалекому майбутньому стане легкою поживою для радянської Росії або Німеччини.    
   
2. 8.  Курс більшовиків на українізацію передбачав: 
а) розширення сфери використання української мови у роботі партійного і радянського апаратів, збільшення кількості шкіл з навчанням рідною мовою, розвиток національної культури;                  

б) ліквідацію радянської влади і відновлення незалежної української держави, впровадження української мови в роботі державного апарату, національно-культурне відродження; 
в)  виховання більшовицьких кадрів із представників корінної національності, впровадження рідної для населення мови у роботу партійного, господарського і радянського апарату, 

збільшення мережі шкіл навчанням рідною мовою, розвиток національної культури. 
 
2.9. Ставлення більшовиків до розвитку культури в УСРР у 20-х роках полягало у: 
      а) підпорядкуванні національної культури ідеологічним догмам марксизму, підтримці лише тих представників української культури, які цілковито поділяли тези партії про розвиток 

єдиної інтернаціональної соціалістичної культури, нетерпимості до тих, хто заперечував право більшовиків на істину щодо культуротворчих процесів;   
      б) невтручанні більшовиків у сферу культурного розвитку, позаяк вони вважали, що створення економічних та політичних умов для побудови соціалізму і комунізму автоматично 

призведе до відповідних змін у  суспільстві. 
2.10 .  У складі якої держави опинилася Карпатська Україна (Закарпаття) з березня 1939 року : 
                              а) Угорщини;                                          б) Чехословаччини;                                                     в) Німеччини. 
2.11.  Київська оборонна операція радянських військ  на початку Великої Вітчизняної війни тривала у період : 
    а)  з 7 липня по 26 вересня 1941 року;                      б) з 22 червня по 20 липня 1941 року;                       в) з 30 липня по 1 жовтня 1941 року. 
2.12. У плані "відбудови народного господарства УРСР" у повоєнні роки основи увага приділялася: 
     а) забезпеченню добробуту людей, у зв'язку з чим пріоритетними для фінансування вважали легку і харчову промисловість, сільське господарство, а також торгівлю. Методи 

відбудови мали бути планове командними (директивні показники господарського зростання, зниження цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, позаекономічні стимули до 

праці тощо);           б) відновленню виробничих потужностей УРСР, її промислового потенціалу (вугледобування, металургії, енергетики, транспорту). Для цього вважали за потрібне 

поряд з плановими використати й ринкові важелі. Відновлення дрібного приватного виробництва, розвиток кооперації і приватної торгівлі мали забезпечити країну коштами для 

відбудови Певну надію покладали й на іноземні інвестиції, що мали надійти згідно з "планом Маршала";          в) відновленню промислового потенціалу УРСР. насамперед важкої 

індустрії, воєнної промисловості. На його відбудову мали піти кошти, отримані за рахунок експлуатації трудівників. Ставка робилася також на ресурси інших радянських республік, 

репарації, "трудовий ентузіазм" робітників і селян, ефективність планово-адміністративних методів управління економікою. 
2.13. Операція “ Вісла” здійснена у період :                 а) квітень-серпень 1947 р.;                             б) жовтень 1946 – червень 1947 р.;                                  в) 1948 р. 
 
2.14.    У якому році  Закарпаття остаточно приєднано до УРСР : 
                а)  1939 р. ;                                                            б) 1940 р. ;                                                                            в) 1945 р. 
2.15. Становлення багатопартійної системи в Україні ( 1988 –початок 90-х рр. ХХ століття) визначається такими етапами:  
а)  перший (1988–1989 рр.), другий (1989–1990рр.), третій ( початок 1991 р. – серпень 1991 р.);            
б)  перший (1988–989 рр.), другий (1990 –  серпень 1991 рр.);                    
                  в)  перший (1988–1990 рр.), другий (1990 – грудень 1991 рр.). 
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0 -й варіант 

1. Завдання:   Українські землі в першій половині ХІХ ст. Початок відродження національної свідомості  (50 балів) 
2. Тести (25 балів) : 
2.1.  З-поміж наведених виберіть ті ідеї, які містив маніфест Головної руської ради (1848 р.) У маніфесті Головна руська рада заявила про: 
        а) існування 15-мільйонного українського народу, часткою якого є русини-галичани;         б) перехід земель, заселених українцями, до складу Російської 
імперії:          в) підтримку вимоги: забезпечити усім народам Австрійської держави їхні національні права;  
г) необхідність адміністративного поділу Галичини та об'єднання всіх українських земель Австрії в окрему провінцію;     д) підтримку ідеї усунення від влади в 
Австрії династії Габсбургів і перетворення цієї держави на республіку;            є)необхідність введення в школах та адміністративних закладах Галичини 
української мови, реального зрівняння, в правах греко-католицького та римо-католицького духовенства. 
 
2.2. Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХУІІІ-ХІХ ст. з поділом на: 
              а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами;                  в) Галичина з 5 округами. 
2.3. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: 

а) особисту свободу;                                                       б) отримання земельних наділів за справедливою ціною; 
в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини. 

 
 2.4.  Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни? : 
а) підтримували війну;                     б) більшість не підтримували війну;                             в) активно не підтримували війну. 
 
2.5. З-поміж тверджень, які розкривають причини падіння авторитету Центральної Ради в Україні навесні 1918 р., виберіть помилкові: 
 а) домінування соціалістичних настроїв серед членів Центральної Ради;          б) втрата соціальної основи внаслідок непослідовної соціально-економічної політики;                                             

в) відсутність регулярних збройних сил, здатних обороняти УНР. 
 
  2.6.  Почесним отаманом Вільного козацтва був:          а) С Петлюра;                                  б) М Грушевський;                                  в) П Скоропадський. 
 
2. 7. Виникнення Української автокефальної православної церкви ( УАПЦ) припадає на: 
          а) жовтень 1921 р. ;                                б) січень  1923 р. ;                         в)  березень 1928 р. 
 
2.8.  Встановіть відповідність: 
        1) план “автономізації”;                             а) усі радянські республіки, серед яких і Російська Федерація,  
                                                                                      входять на договірних правах у нове державне об’єднання; 
        2) проект утворення                                   б) переведення наркоматів закордонних справ і зовнішньої політики  
                Союзу РСР В.І.Леніна;                         з категорії загальносоюзних у союзно-республіканські, більш  
                                                                                чітке визначення прав союзних республік як убезпечення від  
                                                                                 великодержавницьких зазіхань центру; 
         3) позиція Х.Раковського;                          в) входження всіх радянських республік до складу СРСР на правах         
                                                                                  автономії та ліквідації самостійності; 
                                                                               г) договірний союз радянських республік, при якому кожна залишається незалежною. 
 
2.9.  Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була: 
 а) легка промисловість;                    б) металургійна промисловість;                       в)  харчова промисловість. 
 
2.10.  Причина (и) втрати державної самостійності Карпатської України була(и) така(і): 
           а) українська влада не користувалася підтримкою місцевого населення;               б) Закарпаття було окуповане угорськими військами;                                                         
в) політичні чвари між українцями не давали змоги здійснювати будівництво держави;                                г) у державі панувала анархія, яка і прирекла її на загибель;                                            
в) наслідки кризи 1929-1933 рр. 
 
2.11. Початок масового розстрілів фашистами  населення у Києві та Бабиному Яру  : 
         а) 20 вересня 1941 р.;                             б) 29 вересня 1941 р.;                                                       в) 1 листопада 1941 р. 
 
2.12. Командувачем УПА в 1943-1945 рр. був:         а) С. Бандера;                           6) С. Ковпак;                                   в) Р. Шухевич (Т. Чупринка). 
 
2.13. Операція “ Вісла” здійснена у період : 
а) квітень-серпень 1947 р.;                    б) жовтень 1946 – червень1947 р.;                                        в) 1948 р. 
 
2.14. В Україні рішення XX з'їзду КПРС щодо засудження "культу особи Сталіна": 
а) зустріли з розумінням і одностайно підтримали як члени КПУ, так і широкі верстви трудівників ;       
б) більшість населення сприйняла з ентузіазмом та надією, лише частина керівництва КПУ холодно поставилася до процесу десталінізації і чинила йому опір;         
в) були сприйняті насторожено, з недовірою і нерозумінням, скоріше як провокація, мета якої - виявити ненадійні, з точки зору комуністів, елементи. 
 
2.15. За якою системою проведені  вибори  депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів  25 жовтня 2015 року: 
   а) за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками та за мажоритарною системою;                      
б) мажоритарною;  в) мажоритарно-пропорційною (змішаною). 
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0-й варіант 
  1. Завдання: Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська політична нелегальна організація  (50 балів). 
  2. Тести (25 балів) : 
 2.1. Скасування кріпацтва на Закарпатті відбулося у :          а) 1853 р.;                                                               б) 1861р.;                                             в) 1863р. 
  
2.2. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:  
      а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;                                       б) польським повстанням 1830-1831 рр. 
  
 2.3.  Національно-визвольний рух в Україні у 60-90-х роках ХІХ ст. характеризується наявністю таких суспільно-політичних формувань: 
        а) на західноукраїнських землях - культурно-освітнього товариства “Просвіта”, літературного товариства ім.. Т.Шевченка, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-
української радикальної партії, Галицької соціал-демократичної партії, Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні – марксистських гуртків, революційні 

гуртки народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.;   
           б) на західноукраїнських землях - товариства “Руська трійця”, “Товариства з’єднаних селян”, політичних течій народовольців та москвофілів, русько-української радикальної партії, 

Української націонал-демократичної партії;  на Наддніпрянській Україні –  Кирило-Мефодіївського товариства, гуртка “ Стара громада” ; 
           в)   на західноукраїнських землях – політичної організації – Головної руської правди;  на Наддніпрянській Україні –  Південного товариства декабристів,   революційні гуртки 

народників, Революційної української партії, гуртка “ Стара громада” та ін.; 
                                                            в) українським національним рухом першої третини ХІХ ст.  
2.4. Реформа 1861 р. забезпечила селянам східноукраїнських земель: 
  а) особисту свободу;    б) отримання земельних наділів за справедливою ціною;   в) отримання наділів землі, достатніх лише для утримання родини. 
 
 2.5.  Які стратегічні плани мала Росія щодо українських земель напередодні Першої світової війни? : 
    а)  завоювання Галичини, Буковини і Закарпаття , вважаючи себе захисником поневолених слов’янських народів Габсбургської імперії; 
    б) посилення впливу на територію Закарпаття, куди були спрямовані величезні потоки російських рублів на підтримку москвофільського руху, що вимагав ;                        в) приєднання 

Галичини, як наявного “гнізда мазепинства”, яке поширювалося  на Наддніпрянську Україну. 
 
2. 6.  Яка з наведених оцінок, на Ваш погляд, найбільш реалістично характеризує мотиви рішення Центральної Ради від 9 січня 1918 р., згідно з яким УНР була проголошена незалежною 

державою: 
а) вимушений крок, до якого вдалася Центральна Рада, щоб врятувати свою владу в Україні;         б) закономірний результат розвитку українського національно-визвольного руху;   в) 

"гарний жест", який зробили члени Центральної Ради, розуміючи, що їм не вдасться зберегти владу в своїх руках 
 
2.7. Вкажіть період існування Гетьманату П Скоропадського: 
а) березень 1917 р, - січень 1918 р. ;   б) січень 1918 р. - квітень 1918 р. ;   в) квітень 1918 р. - листопад 1918 р. 
2.8 . Розташуйте і хронологічній послідовності :  
а) утворення СРСР;       б) голодомор в Україні;   в) проголошення курсу на індустріалізацію;      г)політика воєнного комунізму”. 
 
2.9. Причина (и) втрати державної самостійності Карпатської України була(и) така(і): 
а) українська влада не користувалася підтримкою місцевого населення;    б) Закарпаття було окуповане угорськими військами;      в) політичні чвари між українцями не давали змоги 

здійснювати будівництво держави;            г) у державі панувала анархія, яка і прирекла її на загибель. 
 
2.10.  Після заборони у 1942 р.  фашистами діяльності  Української Національної Ради у м. Києві, Львові представники  ОУН-Бендери, представники  політичних партій України, 

представники східних українців  на таємному зібранні  у липні 1944 року  в м. Самбір утворили: 
      а) Українську  Головну Визвольну Раду, яка очолила боротьбу проти СРСР, німецької “Нової Європи”; 
      б) Український повстанський комітет, який виступав координатором  боротьби проти країн антигітлерівської коаліції; 
      в) Самостійницьку раду Незалежної України, яка стала координатором  боротьби проти СРСР.  
 
2.11.  Визначте період  героїчної оборони Одеси, Севастополя відповідно) : 
    а) 4.08.-16.10. 1941 р;  30. 10. – 01.07. 1942 р.;                б) 14.09.-16.11. 1941 р;  30. 10. – 15.08. 1942 р.;       
                                                    в) 24.08.-19.10. 1941 р;  25. 10. – 01.07. 1942 р.                                                             
2.12. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956-1959 рр. не підлягали: 
   а) жертви політичних процесів 20-30-х років;          б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;  в) функціонери КПРС;                   

д) політичні в'язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів є)в'язні німецьких концтаборів.  
 
2.13. У1985 -1987 рр. радянське керівництво здійснило низку заходів з метою оздоровити суспільно-політичні відносини в СРСР, відповідно і в Україні, а саме: 
а) удосконалювалася робота адміністративно-бюрократичного апарату держави, каральних органів КДБ та УВС, вносилися зміни у карний кодекс з метою підвищення відповідальності 

за корупцію, порушення дисципліни, пияцтво, наркоманію тощо;            б) була відмінена стаття 6 Конституції СРСР про "керівну та спрямовуючу роль КПРС у житті радянського 

суспільства", на засадах демократизму проведена реформа виборчої системи, забезпечений механізм реалізації демократичних свобод у країні - свободи слова, друку, віросповідання, 

права на мітинги, демонстрації тощо; 
в) реабілітовані політв'язні, проведена чистка кадрів партапарату, вводилися демократичні засади виборів та переобрання  партійних і державних керівників, а також керівників 

промислових підприємств. 
 

2.16. Катастрофа на Чорнобильській АЕС відбулася :      а)  25 жовтня  1985 р.;           б) 26 квітня  1986 р. ;         в)   20 березня 1988 р. 
2.17. За якою системою проведені парламентські вибори 2014 р.: 
   а) пропорційною;                                           б) мажоритарною;  в) мажоритарно-пропорційною (змішаною). 
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Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр 20_________н. р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
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(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 

                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 201_ року 
Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 

0-й варіант 
1. Завдання: Роль і місце українських земель в період Першої світової війни 1914 –1918 рр. (50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Хто є автором програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства  1845-1647 рр. ?        а)  М.Костомаров ;   б)  П. Куліш ;           в)  В. Білозерський. 
 
2.2.  Українська церква на поч.. ХХ ст. із врахуванням підпорядкуванню визначалася приналежністю: 
     а) православних єпархій, які підпорядковані Московському патріархові, а Буковинська православна єпархія з підпорядкуванням Буковинсько-Далматиській митрополії;  греко-
католицьких церков з підпорядкуванням Мукачівській, Львівській, Станіславській, Перемиській єпархіям;   
    б) православних церков, які підпорядковані Московському патріархові,  Буковинській митрополії;  греко-католицьких церков з підпорядкуванням Мукачівській, Львівській єпархіям;  
   в) православних церков з  підпорядкуванням Московському патріархові;  греко-католицьких церков з підпорядкуванням Мукачівській, Львівській, Станіславській єпархіям. 
 
  2.3.  З-поміж наведених виберіть ті ідеї, які містив маніфест Головної руської ради (1848 р.) У маніфесті Головна руська рада заявила про: 
        а) існування 15-мільйонного українського народу, часткою якого є русини-галичани;         б) перехід земель, заселених українцями, до складу Російської імперії:          в) підтримку 

вимоги: забезпечити усім народам Австрійської держави їхні національні права:     г) необхідність адміністративного поділу Галичини та об'єднання всіх українських земель Австрії в 

окрему провінцію;     д) підтримку ідеї усунення від влади в Австрії династії Габсбургів і перетворення цієї держави на республіку;            є)необхідність введення в школах та 

адміністративних закладах Галичини української мови, реального зрівняння, в правах греко-католицького та римо-католицького духовенства. 
 
2.4. Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст. з поділом на: 
              а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами;                  в) Галичина з 5 округами. 
 
2.5.  Яка з наведених оцінок, на Ваш погляд, найбільш реалістично характеризує мотиви рішення Центральної Ради від  9 січня 1918 р., згідно з яким УНР була проголошена незалежною 

державою: 
а) вимушений крок, до якого вдалася Центральна Рада, щоб врятувати свою владу в Україні;            б) закономірний результат розвитку українського національно-визвольного руху;  в) 

"гарний жест", який зробили члени Центральної Ради, розуміючи, що їм не вдасться зберегти владу в своїх руках. 
2.6 . Розташуйте і хронологічній послідовності :  
а) утворення СРСР;       б) голодомор в Україні;   в) проголошення курсу на індустріалізацію;      г)політика воєнного комунізму”. 
 
2.7.  Встановіть відповідність: 
        1) план “автономізації”;                             а) усі радянські республіки, серед яких і Російська Федерація,  
                                                                                 входять на договірних правах у нове державне об’єднання; 
        2) проект утворення                                   б) переведення наркоматів закордонних справ і зовнішньої політики  
          Союзу РСР В.І.Леніна;                                з категорії загальносоюзних у союзно-республіканські, більш  
                                                                                 чітке визначення прав союзних республік як убезпечення від  
                                                                                 великодержавницьких зазіхань центру; 
         3) позиція Х.Раковського;                          в) входження всіх радянських республік до складу СРСР на правах     автономії та ліквідації самостійності; 
                                                                               г) договірний союз радянських республік, при якому кожна залишається незалежною. 
 
2.8. Члени Української Комуністичної партії (УКП): 
   а) підтримували радянську владу в Україні; б) вважали, що в Україні склався окупаційний режим, який суперечить інтересам її народу;                                                                                 
в)  пропонували КП(б)У об’єднатися і створити цілком самостійну партію. 
 
2.9.  Створення Українського радянського штабу партизанського з’єднання : 
                          а) 20 червня 1941 року;                            б) 20 червня 1942 року;                                                   в) 20 липня  1942 року.    
2.10.   За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася: 
         а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;             б) Віденська система міжнародних відносин; 
                                                                    в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 
 
2. 11. Реалізація "довоєнної моделі розвитку" народного господарства УРСР в 1945–-1952 рр. означала: 
а) форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, що випускають товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки й культури, які фінансувалися за так 
званим "залишковим принципом";             б) збалансований розвиток усіх галузей народного господарства; 
в) форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту 

народу. 
 
2.12. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956–1959 рр. не підлягали: 
а) жертви політичних процесів 20-30-х років;  б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;  в) 
функціонери КПРС;    д) політичні в'язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів є)в'язні німецьких концтаборів.  
 
2. 13. Першим Президентом незалежної України став :        а)  Л. Кравчук ;                      б)  О.Ткаченко;                        в) І. Юхновський. 
 
2.14. Головні принципи зовнішньої політики України вперше були викладені в документі: 
               а) Акт проголошення незалежності України;                           б) Декларація продержавши суверенітет;                       в) Конституція України;   
                                               г) закон України "Основні напрями зовнішньої політики України"  
 
2.15. Конституційний Суд України прийняв рішення про скасування смертної кари на території України: 
        а)  30  грудня  1999 р.;                                б) 20 серпня  1999 р. ;                         в)   12 липня  2000 р. 

 



Карпатський університет імені Августина Волошина 
Кафедра  богослов’я, філософії та гуманітарних наук 

Письмова робота 
модульного контролю 2  за __-й семестр ___________  н. р. 
з   нормативної навчальної  дисципліни “Історія України”, 

виконана студентом (ою) 1-го курсу денної форми навчання за напрямом _____________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 
                                                                                                                         Код курсу :  _________________________________ 

                                                           Дата і час проведення  МК 2 : _ ________ 20_______0 року 
Форма проведення МК 2: письмово 1 завдання, тести                                                                                                                                                      
Науково-педагогічний працівник : професор Артьомова М.Г. 

 
0-й варіант 

1. Завдання:  Фашистський окупаційний режим на Україні (1941–1944 рр.). Рух Опору в Україні під час фашистської окупації ( 50 балів). 
2. Тести (25балів) : 
 
2.1. Скасування кріпацтва на Закарпатті відбулося у :                 а) 1853 р.;                                                б) 1861р.;                                            в) 1863р. 
 
2.2. Головою Головної руської ради відразу після її створення був обраний: 
                       а) Я. Головацькнй;                                б) Г. Яхимович;                                     в) І. Вагилевич. 
 
2.3. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:  
 а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;                      б) польським повстанням 1830-1831 рр. 
                                                в) українським національним рухом першої третини ХІХ ст.  
 
2.4. Причиною еміграції значного числа українців у другій половині XIX - на початку XX ст. історики вважають: 
а) низьку родючість більшої частини земель України, які вже не могли забезпечити продуктами харчування її зростаюче населення;       
б) пошук ними сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного бізнесу;  
в) їхнє прагнення здобути достатню для ведення самостійного господарства кількість землі. 
 
  2.5.   Узгодьте  подані нижче дані періоду Першої світової війни : 
       а) Брусиловський прорив:                                                                                            1) весна - початок літа 1915 р.; 
      б) Захоплення  Галичини, Закарпаття, Буковини  російською армією         2) Східний фронт, 1916 р.;  
      в) Звернення  уряду УНР до Німеччини та Австро-Угорщини про 
             військову допомогу  у визволенні України від більшовизму;                   3) 18 листопада 1918 р.; 
      г) Розгром німецьких військ під Мотовилівкою;                                                  4 ) 30 січня 1918 р.  
 
2. 6. Серед перелічених нижче факторів зазначте ті, які відіграли важливу роль у падінні радянської влади в Україні навесні 1918 р., обґрунтовуючи свій вибір: 
  а) дипломатична та військова допомога з боку Німеччини та Австро-Угорщини;        б) зростання опору більшовикам в Україні;     
  в)  посилення впливу національно-визвольних ідей та авторитету Центральної Ради серед населення України. 
 
2.7. Коли було одержано дозвіл від австрійського уряду на формування Українських січових стрільців? : 
               а) серпень 1914 р.;                                            б)   вересень 1914 р.;                                             в) грудень 1915 р. 
 
2.8.  Розташуйте події у хронологічній послідовності:  а) утворення СРСР;                 б) Х з’їзд РКП(б);              в)  голод в Україні ;  
              г) проголошення курсу на індустріалізацію СРСР;                      д) прийняття Конституції СРСР. 
 
2. 9. Серед наведених виберіть правильну відповідь: Політична криза в Україні на початку 1921 р. була спричинена: 
       а) діяльністю опозиційних до КП(б)У політичних партій: українських націонал-комуністів, есерів, соціал-демократів;      6) зовнішньополітичними 
обставинами: міжнародним невизнанням УСРР як самостійної держави ;                 в) нерозв'язаністю національного питання; 
г)  політикою "воєнного комунізму", яка призвела до господарської розрухи ;      д) масовим антирадянським повстанським рухом в Україні. 
 
2.10.  Визначте період  героїчної оборони Одеси, Севастополя відповідно) : 
    а) 4.08. –16.10. 1941 р;  30. 10. – 01.07. 1942 р.;                б) 14.09. –16.11. 1941 р;  30. 10. – 15.08. 1942 р.;   
                                                    в) 24.08. –19.10. 1941 р;  25. 10. – 01.07. 1942 р.  
                                                           
2.11. Рейд радянських партизанських з’єднань  під проводом  С.Ковпака з Брянщини в Правобережну Україну : 
     а) жовтень-грудень  1942 р.;          б) липень-грудень  1942 р.;         в) грудень  1942 р.- січень 1943 р.    
 
 
2.12. Львівсько-Сандомирська наступальна радянська операція:        а)  13. 07. – 29. 08. 1944 р.;         б)  23. 07. – 29. 09. 1944 р.;                      в)  10. 07. – 20. 10. 1944 р.  
 
2.13. Хто з учасників національно-визвольного руху 70-80- років ХХ ст. очолив Українську Гельсінську Спілку? 
               а) В Чорновіл ;                                  б) Л Лук’яненко;                       в) О Тихий. 
 
2. 14. Реалізація "довоєнної моделі розвитку" народного господарства УРСР в 1945-1952 рр. означала: 
а) форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, що випускають товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки й культури, 
які фінансувалися за так званим "залишковим принципом" 
б) збалансований розвиток усіх галузей народного господарства; 
в) форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і 
піднесення добробуту народу. 
 
2.15. Вкажіть прізвища державних діячів, які підписали акт про припинення існування СРСР як суб’єкта міжнародного права: 
        а) М.Горбачов, Л. Кравчук, Б. Єльцин;         б) С.Шушкевич, Л Кравчук, Б. Єльцин;            в) Н.Назарбаєв, Л Кравчук, Б. Єльцин. 
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0-й варіант 
1. Завдання:  Проголошення Карпатської Українська держави. Історичний портрет Августина Волошина  (17.03. 1874 - 11.07. 1945 рр.) 
– 50 балів. 
2. Тести (250 балів) : 
2.1. З-поміж наведених положень виберіть ті, які віддзеркалюють суть політичної програми, розробленої для українського руху М. Драгомановим: 
  а) українці мають право і повинні "жити по своїй волі на своїй землі";           б) на території України мають проживати лише етнічні українці ;    в) українці повинні 

об'єднатися в місцеві самоврядні громади;          г) українські землі мають отримати автономні права у складі демократичних федеративних Росії та Австро-Угорщини;           

д) у складі Російської федерації українці мають проживати в автономних областях - Київській, Харківській, Одеській, - які разом творять окрему федеративну спілку;        

е) українці повинні створити свою незалежну державу;        ж)Українська держава може бути створена тільки у "вогні революції", шляхом збройної боротьби. 
 
2.2. Кого вважають пророком духу українського народу, який вніс вагомий вклад у розвиток української літератури та світової філософії: 
          а) Т. Шевченка ;                                   б) Г. Сковороду;                                                в) Ф. Прокоповича. 
 
2.3. Коли (а), де (б) і ким (в) створено  “Союз визволення України”: 
         а) 1914 р., 1915 р., 1917 р.;            б)  Київ, Львів, Відень;              в) В. Винниченко, М. Грушевський, Д.Донцов, В.Дорошенко. 
2.4. Яку назву мали землі Галичини і Володимирщини (Волині)  на рубежі ХУІІІ-ХІХ ст. з поділом на: 
              а) королівство Галіції та Лодомерії з 12-и  дистриктів;                б) Руське воєводство з 10 округами;                  в) Галичина з 5 округами. 
 
2.5.  Яка з наведених оцінок, на Ваш погляд, найбільш реалістично характеризує мотиви рішення Центральної Ради від  9 січня 1918 р., згідно з яким УНР була 
проголошена незалежною державою: 
        а) вимушений крок, до якого вдалася Центральна Рада, щоб врятувати свою владу в Україні;            б) закономірний результат розвитку українського 
національно-визвольного руху;       в) "гарний жест", який зробили члени Центральної Ради, розуміючи, що їм не вдасться зберегти владу в своїх руках. 
 
2.6 . Розташуйте і хронологічній послідовності :  
 а) утворення СРСР;       б) голодомор в Україні;   в) проголошення курсу на індустріалізацію;      г)політика воєнного комунізму”. 
 
 2.7.   Ратифікація  Німеччиною Брестського договору з Україною: 
        а) 15 червня 1918 р.;                                       б) 24 липня 1918 р.;                                 в) 28 серпня 1918 р.  
 
 2.8.  Президентом Української Народної Республіки був: 
               а) М. Гру шевський ;                б) П. Скоропадський;                   в) В. Винниченко. 
 
2.9.   Встановіть відповідність: 
    1) план “автономізації”;                               а) усі радянські республіки, серед яких і Російська Федерація,     входять на договірних правах у нове державне 
об’єднання; 
    2) проект утворення                                     б) переведення наркоматів закордонних справ і зовнішньої політики  
     Союзу РСР В.І.Леніна;                                з категорії загальносоюзних у союзно-республіканські, більш  
                                                                                 чітке визначення прав союзних республік як убезпечення від  
                                                                                  великодержавницьких зазіхань центру; 
         3) позиція Х.Раковського;                     в) входження всіх радянських республік до складу СРСР на правах    автономії та ліквідації самостійності; 
                                                                                    
                                                                                г) договірний союз радянських республік, при якому кожна залишається незалежною. 
 
2.10.  Члени Української Комуністичної партії (УКП): 
   а) підтримували радянську владу в Україні; б) вважали, що в Україні склався окупаційний режим, який суперечить інтересам її народу;                                                                                 
в)  пропонували КП(б)У об’єднатися і створити цілком самостійну партію. 
 
2.11.  Створення Українського радянського штабу партизанського з’єднання : 
                          а) 20 червня 1941 року;                            б) 20 червня 1942 року;                                    в) 20 липня  1942 року.   
  
2.12.   За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася  : 
         а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;             б) Віденська система міжнародних відносин; 
                                                                    в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 

 
2.13. Битва за Дніпро : 
   а) вересень–листопад 1943 р.;                      б) червень–листопад 1943 р. ;            в) вересень–грудень 1943 р. 
 
2.14.  У якому році  Закарпаття остаточно приєднано до УРСР : 
           а)  1939 р. ;                                      б) 1940 р. ;                          в) 1945 р. 
 
2.15. З якими подіями пов’язана «Революція  гідності» в Україні: 
 а)  з виборами Президента України 2014 р.;               
б)  з розстрілом учасників Майдану та поваленням влади В.Януковича;    
в)  виборами народних депутатів України 2014 р. 
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0-й варіант 
1. Завдання Особливості героїчної боротьби українського народу  проти фашизму у роки Другої світової війни   (50 балів). 
2. Тести (25 балів) : 
 
2.1. Після ліквідації Запорозької Січі  особливу роль у відновлення козацтва відіграли: 
        а) Чорноморського козацького війська ( 1792–1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.);             
         б) Січі у пониззях Тиси ( 1792–1860 рр.), Задунайської Січі ( 1775-–1728 рр.);                 в)  Задунайської Січі ( 1775–1728 рр.). 
 
2.2. Заснування першого національного товариства на Закарпаття  “ Общества Василія Великого” припадає на :         
   а) 1880 р.;                         б)1886  р.;                      в) 1905 р. 
 
2.3. Коли вийшли Валуєвський циркуляр (указ) про заборону українського слова,  Емський указ про заборону видання і  ввезення книг українською мовою: 
              а)  1863 р,1875 р.;                            б) 1861 р, 1879 р.;                      в) 1869 р, 1891 р.  
 
2.4.  Головою Головної руської ради відразу після її створення був обраний: 
           а) Я. Головацькнй;                              б) Г. Яхимович;                      в) І. Вагилевич. 
 
2.5. Кріпосне право в підросійській Україні було ліквідоване у:                 а) 1848 р.;                      6)1853 р.;                        в) 1861 р. 
 
2.6. З-поміж наведених виберіть судження про чинники, які спричинилися до формування русофільства (москвофільства) в Галичині: 
 а) прагнення галицьких українців звільнитися з-під влади австрійського імператора й утиски греко-католицької церкви після 1848 р. ;     
 б) втрата українською галицькою інтелігенцією довіри та підтримки з боку Габсбургів після 1848 р. ;       
в) австро-польський компроміс і зростаюче економічне та політичне домінування поляків у краї ;          
г) прихильність української галицької інтелігенції до слов'янофільських ідей;       
д) політика Росії, її  фінансова та політична підтримка слов'янофільства ;    
е) своєрідний "комплекс етнічної та соціальної неповноцінності" галицької української інтелігенції, що був породжений станом тодішнього українського суспільства. 
 
2.7. Проголошення ЗУНР. Створення виконавчої влади – Державного Секретаріату у м. Львові : 
     а) 5 жовтня 1918 р.;                                б) 13 листопада 1918 р.;                                  в) 14 листопада 1918 р. 
 
2.8. Найдієздатнішою частиною українського війська  у 1918-1919 рр. на Україні був корпус  Січових стрільців, який був заснований (вкажіть коли , ким,  де): 
 а) наприкінці 1917- початку 1918 р., Є. Коновальцем, у м. Києві;                     б) січня 1918 р., С. Петлюрою, у м. Варшаві;     
                                                                    в)  лютому 1918 р., С.Бандерою, у м. Відні. 
 
2.9. Х.Раковський за своїми поглядами стосовно об’єднання радянських республік був: 
 а) прихильником “ конфедерації”;                         б) противником “автономізації”. 
 
2.10. Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села: 
а) оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У; 
б) завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду; 
 в)тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним. 
 
2.11. Причина (и) втрати державної самостійності Карпатської України була(и) така(і): 
а) українська влада не користувалася підтримкою місцевого населення;       
б) Закарпаття було окуповане угорськими військами;       
в) політичні чвари між українцями не давали змоги здійснювати будівництво держави;         
 г) у державі панувала анархія, яка і прирекла її на загибель. 
 
2.12. Визволення радянськими військами м. Києва : 
              а) 4 листопада 1943 р.;                              6)  6  листопада 1943 р.;                                          в) 8 листопада 1943 р. 
 
2.13.  Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956–1959 рр. не підлягали: 
а) жертви політичних процесів 20-30-х років;      
б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;               
 в) функціонери КПРС;                    
 г) політичні в'язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів; 
д)в'язні німецьких концтаборів.  
 
2. 14. Першим Президентом незалежної України став : 
   а)  Л. Кравчук ;                      б)  О.Ткаченко;                        в) І. Юхновський. 
 
2.15.  Позачергові вибори 2007 року до Верховної Ради України  проходили за системою: 
    а) пропорційною;               б) мажоритарною;                в) мажоритарно-пропорційною (змішаною). 
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0-й варіант 
                                                                                                             

1. Завдання:  Утворення Української держави П. Скоропадського. Його внутрішня та зовнішня політика. Падіння гетьманату                         
П. Скоропадського. Утворення Директорії –  50 балів. 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована:  
 а) декабристським рухом 20-х років ХІХ ст.;            б) польським повстанням 1830–1831 рр. 
                        в) українським національним рухом першої третини ХІХ ст.  
 
2.2. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
      а) 1843–1845 рр.;                6)1845–1847 рр.;               в) 1847–1848 рр. 
2.3. Причиною еміграції значного числа українців у другій половині XIX – на початку XX ст. історики вважають: 
а) низьку родючість більшої частини земель України, які вже не могли забезпечити продуктами харчування її зростаюче населення;      б) пошук ними 
сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного бізнесу;  
в) їхнє прагнення здобути достатню для ведення самостійного господарства кількість землі. 
 
2.4. За дослідженнями  І.Крип’якевича  Україні після Національної революції 1648-1657 рр. та у період відродження України під час Української революції 
1917–1918 рр. доводилося вести чотири війни з “Московщиною”. Вкажіть імена політичних діячів, які були причетні до цих подій: 
     а) гетьмани І.Виговський, І.Брюховецький, І.Мазепа, президент М.Грушевський, гетьман П.Скоропадський; 
     б) гетьмани Б.Хмельницький, П.Дорошенк о, І.Мазепа, президент М.Грушевський, гетьман П.Скоропадський; 
     в) гетьмани І.Брюховецький, І.Мазепа, президент Є.Петрушевич, гетьман П.Скоропадський. 
 
2.5.  За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася: 
         а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;             б) Віденська система міжнародних відносин; 
                                                                    в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 
2.6. Визначте послідовність подій: 
а) початок запровадження непу; 
б) прийняття плану ГОЕЛРО;  
в) проголошення ХІV з’їздом РКП (б) курсу на індустріалізацію; 
г) ХІІ з’їзд РКП (б). 
                                                  
2.7.  СРСР було створено у:  а) 1924 р.;                                  б) 1920 р.;                                   в) 1922 р. 
 
2.8. Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села: 
      а) оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У 
      б) завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду;   в)тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства над 
індивідуальним. 
 
2.9. Розгром німецьких військ під Корсунем-Шевченківським : 
  а)  1 лютого 1944 р.;                          б)  17  лютого 1944 р.;                                                 в)  28  лютого 1944 р. 
 
2.10.  Реалізація "довоєнної моделі розвитку" народного господарства УРСР в 1945-1952 рр. означала: 
а) форсований розвиток великої промисловості за рахунок галузей, що випускають товари широкого вжитку і сільського господарства, потреб науки й культури, які фінансувалися за так 

званим "залишковим принципом";               б) збалансований розвиток усіх галузей народного господарства; 
в) форсований розвиток легкої і харчової промисловості, кооперації, державної торгівлі, які здатні були забезпечити швидке повернення вкладених коштів і піднесення добробуту 

народу. 
2.11. У плані "відбудови народного господарства УРСР" у повоєнні роки основи увага приділялася: 
     а) забезпеченню добробуту людей, у зв'язку з чим пріоритетними для фінансування вважали легку і харчову промисловість, сільське господарство, а також торгівлю. Методи 

відбудови мали бути планове командними (директивні показники господарського зростання, зниження цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, позаекономічні стимули до 

праці тощо);           
      б) відновленню виробничих потужностей УРСР, її промислового потенціалу (вугледобування, металургії, енергетики, транспорту). Для цього вважали за потрібне поряд з плановими 

використати й ринкові важелі. Відновлення дрібного приватного виробництва, розвиток кооперації і приватної торгівлі мали забезпечити країну коштами для відбудови Певну надію 

покладали й на іноземні інвестиції, що мали надійти згідно з "планом Маршала";                                                   в) відновленню промислового потенціалу УРСР. насамперед важкої індустрії, 

воєнної промисловості. На його відбудову мали піти кошти, отримані за рахунок експлуатації трудівників. Ставка робилася також на ресурси інших радянських республік, репарації, 

"трудовий ентузіазм" робітників і селян, ефективність планово-адміністративних методів управління економікою. 
 
2.12. Хто з учасників національно-визвольного руху 70-80-х  років ХХ ст. очолив Українську Гельсінську Спілку? 
 а) В Чорновіл ;                                  б) Л Лук’яненко;                       в) О Тихий. 
 
2.13. Згідно Акта проголошення незалежності  України її територія є неподільною і недоторканою: 
         а)   Так    ;                                              б) Ні. 
2.14. Головні принципи зовнішньої політики України вперше були викладені в документі: 
          а) Акт проголошення незалежності України;                 б) Декларація продержавши суверенітет;          в) Конституція України; 
                             г) закон України "Основні напрями зовнішньої політики України" . 
2.15.  У який період тривала  Всеукраїнської акції громадянського протесту  “Повстань Україно! ”: 
                 а)  осінь 2002 року ;                     б) весна 2002 року ;                          в) зима 2003 року. 
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0-й варіант 

 
1. Завдання:  Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція»              
1990 р.; національна революція 1991 р.;  «Помаранчевої революція 2004 року;  «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
(спільне й відмінне) –  50 балів. 
 
2. Тести (25 балів) : 
2.1. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у: 
                      а) 1843-1845 рр.;                           6)1845-1847 рр.;                                       в) 1847-1848 рр. 
2.2. У якій послідовності відбувалися реформи 60-з рр. ХІХ ст. в Україні: 
             а) Земська;                      б) судова;              в) скасування кріпосного права;              г) військова. 
2.3. Русифікація Правобережної України урядом імперії була спровокована: 
а) декабристським рухом 20-х років XIX ст.;                   б) польським повстанням 1830-1831 рр.; 
                                         в) українським національним рухом першої третини XIX ст. 
2.4. Коли був заснований Київський університет св. Володимира: 
а) 1805 р.;                   б) 1834 р.;                      в) 1865 р. 
2.5.  За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася: 
         а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;             б) Віденська система міжнародних відносин; 
                                                                    в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 
 
2.6. Найдієздатнішою частиною українського війська  у 1918-1919 рр. на Україні був корпус  Січових стрільців, який був заснований (вкажіть коли , ким,  де): 
            а) наприкінці 1917- початку 1918 р., Є. Коновальцем, у м. Києві;                     б) січня 1918 р., С. Петлюрою, у м. Варшаві;     
                                                                    в)  лютому 1918 р., С.Бандерою, у м. Відні 
2.7. Х.Раковський за своїми поглядами стосовно об’єднання радянських республік був: 
 а) прихильником “ конфедерації”;                         б) противником “автономізації”. 
 
2.8. Курс більшовиків на українізацію передбачав: 

а) розширення сфери використання української мови у роботі партійного і радянського апаратів, збільшення кількості шкіл з навчанням рідною 
мовою, розвиток національної культури; 

б) ліквідацію радянської влади і відновлення незалежної української держави, впровадження української мови в роботі державного апарату, 
національно-культурне відродження; 

в)  виховання більшовицьких кадрів із представників корінної національності, впровадження рідної для населення мови у роботу партійного, 
господарського і радянського апарату, збільшення мережі шкіл навчанням рідною мовою, розвиток національної культури. 
 
 
2.9. Більшовикам вдалося реалізувати план форсованої колективізації українського села: 
а) оскільки українське селянство щиро вірило в ідеали комунізму та підтримувало політику КП(б)У; 
б) завдяки насильницьким методам, масовим репресіям та голоду; 
 в) тому, що створені колгоспи швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним. 
 
2.10 . Розташуйте і хронологічній послідовності :  
 а) утворення СРСР;       б) голодомор в Україні;   в) проголошення курсу на індустріалізацію;      г)політика воєнного комунізму”. 
 
2.11.  Після заборони у 1942 р.  фашистами діяльності  Української Національної Ради у м. Києві, Львові представники  ОУН-Бендери, представники  політичних 
партій України, представники східних українців  на таємному зібранні  у липні 1944 року  в м. Самбір утворили: 
      а) Українську  Головну Визвольну Раду, яка очолила боротьбу проти СРСР, німецької “Нової Європи”; 
      б) Український повстанський комітет, який виступав координатором  боротьби проти країн антигітлерівської коаліції; 
      в) Самостійницьку раду Незалежної України, яка стала координатором  боротьби проти СРСР.  
 
2.12. Акт про беззастережну капітуляцію Японії у Другій світовій війн, де брав участь генерал - лейтенант – уроженець України ( вкажіть прізвище), 
було підписано  у:            

а) Токійській бухті на лінкорі “Міссурі” 2 вересня 1945 р (Дерев’янко);                  б) м. Токіо 2 вересня 1945 р. ( Сидорено); 
в ) м. Вашингтон  11 листопада 1945 р. (Ковпак). 

 
2.13. Яка з держав першою визнала незалежність України у 1991 році: 
          а) Канада;                                                              б) Латвія;                                         в) Польща 

 
2.14. Установіть хронологічну послідовність таких подій: 

а) проголошення незалежності України;            
б) проведення Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України;                     
в) аварія на Чорнобильській АЕС; 
г) затвердження нового Державного прапору України. 
д) ухвала Верховною Радою УРСР нової Конституції УРСР; 
е) введення в Україні національної грошової одиниці – гривні. Проведення грошової реформи(0,1 бала): 

 
2.15. Згідно Акта проголошення незалежності  України її територія є неподільною і недоторканою: 
           а)   Так    ;                                                                б) Ні. 
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