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Вступ 

Використання тестових технологій – невід’ємна частина 
програми розвитку освіти ХХІ ст. Тестовий контроль у вузі 
являє собою форму оцінювання знань, умінь і навичок 
студентів та є формою засвоєння визначених аспектів змісту 

навчального матеріалу. Тестування дає змогу виявити не 
лише рівень досягнень студентів у вівченні дисципліни, а й 
структуру знань, ступінь їхнього відхилення від норми. 

Тестові завдання не замінюють і не відміняють 
традиційних форм педагогічного контролю, що ґрунтуються на 
безпосередньому спілкуванні викладача зі студентами, а лише 
доповнюють традиційно визнані технології навчання і 
контролю успішності. Застосування тестових методик для 
організації самостійного роботи та контролю знань студентів 
може бути максимально ефективним тоді, коли воно 
відбувається систематично в оптимальному співвідношенні з 
іншими методами. 

Об’єктивний і надійний тестовий контроль сприяє 
засвоєнню основного змісту навчального матеріалу, 
поглибленню й удосконаленню знань, умінь і навичок, розвитку 
пізнавальних інтересів студентів. Використання тестових форм 
дозволяє покращити самостійне вивчення дисципліни, 
забезпечити необхідну систематичність у навчанні й 
відповідність контрольного завдання тій пізнавальній дії, яка 
перевіряється. Розумне, науково обґрунтоване використання 
тестових завдань сприяє подоланню суб’єктивізму й 
авторитаризму в оцінюванні навчальних досягнень студентів. 

Зміст запропонованого видання відповідає темам робочої 
програми з дисципліни „Історія та культура України”, в яких 
досліджуються важливі історичні події та особливості 
духовного життя українців від найдавніших часів до 
сьогодення. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

МОДУЛЬ І. СТАРОДАВНЯ, СЕРЕДНЬОВІЧНА ДОБА 
ТА ПОЧАТОК НОВОГО ЧАСУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Тема 1. Княжа Україна 
 
1. Перше поселення людей на теренах сучасної України 
з’явилося у: 

a) с. Трипілля, Київщина; 
b) с. Чернелів-Руський, Тернопільщина; 
c) с. Королеве, Виноградівського району на Закарпатті; 
d) с. Колодяжне на Житомирщині. 

 
2. Поява людини на території сучасної України 
датується: 

a) близько 1 млн. років тому; 
b) 25 тис. р. до. н. е.; 
c) 10 тис. р. до. н. е.; 
d) близько 2,5 млн. років тому. 

 
3. Найдавнішою сферою господарської діяльності 
людини було: 

a) збиральництво; 
b) землеробство; 
c) гончарство; 
d) скотарство. 

 
Що було основною формою господарської діяльності 
трипільців: 

a) землеробство; 
b) скотарство; 
c) полювання; 
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Хто з українських сучасних художників включений до 
британського рейтингу „100 геніїв сучасності”: 

a) Петро Бевза; 
b) Іван Марчук; 
c) Владислав Єрко; 
d) Тетяна Яблонська 

 
Художнім керівником театру Руської драми імені Лесі 
Українки є: 

a) Михайло Резнікович; 
b) Ада Роговцева; 
c) Богдан Ступка. 
d) Андрій Жолдак 

 
Роман Балаян був режисером фільмів: 

a) „Тарас Бульба”; 
b) „Війна – український рахунок”; 
c) „Молитва за гетьмана Мазепу”; 
d) „Райські птахи”. 

 
Юрій Іллєнко був режисером фільмів: 

a) „Молитва за гетьмана Мазепу”; 
b) „Леді Макбет Мценського повіту”; 
c) „Мелодія для шарманки”. 
d) „Тарас Бульба”. 
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Покажіть відповідність між українськими співаками та 
гуртами, лідерами яких вони є: 
Співак Гурт 

Святослав Вакарчук Тартак 
Сашко Положинський Скрябін 
Андрій Кузьменко Воплі Відоплясова 
Олег Скрипка Океан Ельзи 

 

Вкажіть діячів сучасної української літератури: 
a) Оксана Забужко; 
b) Остап Вишня; 
c) Сергій Жадан; 
d) Павло Тичина; 
e) Юрій Андрухович; 
f) Максим Рильський; 
g) Юрко Покальчук. 

 

У якому році Верховна Рада УРСР прийняла „Закон 
про мову”, якийнадав українській мові статус 
державної? 

a) 1988 р.; 
b) 1989 р.; 
c) 1990 р.; 
d) 1991 р.; 
e) 1993 р. 

 

Художній керівник Національного академічного 
драмтеатру ім. І.Франка (2001-2012 рр.), який зіграв 
понад 100 ролей у кіно та понад 50 – на сцені театру: 

a) Богдан Ступка; 
b) Михайло Резнікович; 
c) Андрій Жолдак; 
d) Роман Віктюк. 
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d) ремесла. 
 
Як називалися скіфські поховання? 

a) могили; 
b) кургани; 
c) піраміди; 
d) тризни; 
e) каньйони. 

 
Велика Скіфія розпалася під ударами:  

a) македонян; 
b) сарматів; 
c) кімерійців; 
d) древлян; 
e) гунів.  

 
Ольвія та Херсонес за політичним устроєм були:  

a) полісом; 
b) конфедерацією; 
c) античною республікою;  
d) федерацією; 
e) рабовласницькою монархією. 

 
Які племена проживали на території Північного 
Причорномор’я у VІІ ст.до н.е. – ІІІ ст.н.е.? 

a) кіммерійці; 
b) древляни; 
c) скіфи;* 
d) поляни; 
e) сармати. 
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Хто з стародавніх мислителів описав звичаї скіфських 
племен та територію їх розселення у своїй праці 
„Історія”? 

a) Діоген; 
b) Ціцерон; 
c) Геродот;* 
d) Сократ; 
e) Арістотель. 

 
Головним аспектом ідеології трипільців був: 

a) культ предків; 
b) культ родючості; 
c) культ вогню; 
d) культ сонця; 
e) культ грози. 

 
Основою господарської діяльності скіфів було: 

a) землеробство; 
b) полювання; 
c) ковальство; 
d) кочове скотарство;* 
e) збиральництво. 

 
Грецький історик, який писав про населення території 
України в стародавні часи: 

a) Геродот;* 
b) Пліній Старший; 
c) Прокопій Кесарійський; 
d) Діоген; 
e) Клавдій Птоломей. 

 
На місці стародавнього Херсонеса стоїть сучасне місто: 
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c) „Школа. Коледж. Вуз: нові підходи до вирішення 
проблем народної освіти”; 

d) „Освіта майбутнього”. 
 

Міжнародний конкурс артистів балету та хореографів 
носить назву: 

a) імені В.Горовця;  
b) імені В.Івасюка; 
c) імені В.Лисенка; 
d) імені С.Лифаря. 

 

Прізвище режисера фільму „Мамай”, що його вперше 
було висунено на здобуття премії „Оскар”: 

a) Й.Дулевська;  
b) М.Мащенко; 
c) В.Савельєв;  
d) О.Санін. 

 

Започаткований у 1990 р. Всеукраїнський фестиваль 
сучасної пісні було названо: 

a) „Лесині джерела”; 
b) „Сорочинський ярмарок”; 
c) „Сонячні кларнети”; 
d) „Червона рута”; 
e) „Берегиня”. 

 

Автором роману у віршах „Маруся Чурай” є: 
a) І.Драч;  
b) Л.Костенко; 
c) Д.Павличко; 
d) О.Забужко; 
e) М.Вінграновський 
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d) 1991 р.; 
e) 1920 р. 

 

Створена у 1920 р. У Києві Державна українська 
мандрівна капела мала назву: 

a) „Думка”; 
b) „Пісня”; 
c) „Просвіта”; 
d) „Дума”; 
e) „Зозуля”. 

 

Українська культура ХХ ст. утверджує перемогу: 
a) антропоцентризму; 
b) антропокосмізму; 
c) космоцентризму; 
d) теоцентризму; 
e) антропоморфізму. 

 
На яких з перерахованих книг складає присягу 
Президент України: 

a) Конституція та Євангеліє; 
b) Біблія та Конституція; 
c) Остромирове Євангеліє та Конституція; 
d) Конституція П.Орлика та Біблія; 
e) Конституція та Пересопницьке Євангеліє. 

 
Кабінет Міністрів у листопаді 1993 р. затвердив нову 
концепцію розвитку освіти, що одержала 
обгрунтування в програмі: 

a) „Освіта” („Україна ХХІ століття”); 
b) „Трансформація народної освіти на рубежі ХХ і ХХІ 

століть”; 

 9 

a) Севастополь; 
b) Миколаїв; 
c) Керч; 
d) Ялта; 
e) Феодосія. 

 
На місці давнього Пантікапея знаходиться сучасне 
місто: 

a) Керч; 
b) Севастополь; 
c) Херсон; 
d) Феодосія; 
e) Сімферополь. 

 
„Земля, що лежить скраю”, це –  

a) „Русь”; 
b) „Україна”; 
c) „Поділля”; 
d) „Галичина” 
e) „Запорізька Січ”. 

 
У якій послідовності перебували на території України 
іраномовні племена?  

a) сармати, скіфи, кіммерійці;  
b) скіфи, кіммерійці, сармати;  
c) кіммерійці, скіфи, сармати; 
d) перси, скіфи, мідяни. 

 
Про розселення східних слов’ян у VIII–X ст. нам 
повідомляє:  

a) „Руська правда”;  
b) „Повість временних літ”; 
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c) „Слово про закон і благодать”; 
d) Київський літопис 
e) „Слово о полку Ігоревім”.  

 
Скіфи витіснили з Північного Причорномор’я:  

a) кіммерійців;  
b) сарматів;  
c) печенігів; 
d) аорсів. 

 
Ким і коли було здійснено першу спробу запровадження 
християнства на Русі: 

a) Аскольдом; 
b) Святославом; 
c) Ярославом Мудрим; 
d) Володимиром Великим; 
e) Ольгою. 

 
Князь, за правління якого Руська держава досягла 
найвищого розквіту: 

a) Ярослав Мудрий;  
b) Володимир Великий; 
c) Данило Галицький; 
d) Ярослава Осьмомисла; 
e) Володимир Мономах. 

 
Коли і за правління якого князя відбулося хрещення 
Русі? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) 1037 р., Ярослава Мудрого; 
c) 988 р., Володимира Великого; 
d) 960 р., князя Аскольда; 
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Засновником українського театру-студії під назвою 
„Березіль” у 1922 році в Києві був: 

a) Л.Курбас; 
b) Г.Юра; 
c) А.Бучма; 
d) М.Заньковецька; 
e) М.Садовський. 

 
Політика залучення представників корінного 
населення радянських республік до місцевого 
керівництва та надання офіційного статусу їхнім 
національним мовам, це – 

a) колективізація; 
b) коренізація; 
c) націоналізація; 
d) русифікація; 
e) політизація. 

 

Процес винищення радянськими каральними органами 
української творчої інтелігенції у 1930-х роках має 
назву: 

a) Геноцид; 
b) Голодомор; 
c) Розстріляне відродження; 
d) Голокост; 
e) Денаціоналізація. 

 
Українська академія наук (нині – Національна 
академія наук України) створена у: 

a) 1918 р.; 
b) 1928 р.; 
c) 1939 р.; 
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a) Центральної ради; 
b) Директорії; 
c) Тимчасового уряду; 
d) ЗУНР; 
e) П.Скоропадського. 
 

Першим ректором Української академії мистецтв у 
Києві (нині – Національна академія образотворчого 
мистецтва і архітектури) став: 

a) Ф.Кричевський; 
b) Г.Нарбут; 
c) О.Мурашко; 
d) М.Грушевський; 
e) М.Бойчук. 

 
Якою сферою діяльності можуть бути об'єднані такі 
українці, як Г.Юра, А.Бучма, М.Садовський, Л.Курбас? 

a) театр; 
b) живопис; 
c) політика; 
d) економіка; 
e) архітектура. 

 
Український театр-студія, заснований Лесем Курбасом 
у 1922 році в Києві мав назву: 

a) Національний оперний театр; 
b) „Березіль”; 
c) „Руська бесіда”; 
d) „Національний театр”; 
e) Театр М.Садовського. 
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e) 955 р., княгині Ольги. 
 
З діяльністю якого київського князя пов’язують 
створення писемного кодексу норм світського права на 
Русі і яку він мав назву? 

a) В. Великий, „Повчання”; 
b) Іларіон, „Слово про закон і благодать”; 
c) Ярослав Мудрий, „Руська правда”; 
d) Нестор, „Повість минулих літ”. 

 
Коли і за правління якого князя було збудовано 
духовний і культурно-освітній центр Русі – Софію 
Київську? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) 1037 р., Ярослава Мудрого; 
c) 988 р., Володимира Великого; 
d) 945 р., Святослав Хоробрий; 
e) 955 р., княгині Ольги. 

 
Коли була проведена перша релігійна реформа 
Володимира Великого і в чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 

 
Хто був першим королем України-Русі? 

a) Володимир Великий; 
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b) Данило Галицький; 
c) Роман Мстиславич; 
d) Ярослав Осьмомисл; 
e) Ярослав Мудрий. 

 
Коли була проведена друга релігійна реформа 
Володимира Великого і в чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 

 
Знайдіть співвідношення між князями та роками їх 
правління: 
1015–1054 Ольга  
1113–1125 Святослав Ігоревич 
945–972 Ярослав Мудрий 
1199–1205 Володимир Мономах 

979–1015 Володимир Великий 
945–962 Роман Мстиславович 
 
Вкажіть назву християнського храму, що першим був 
збудований одним з київських князів після хрещення 
Русі: 

a) Десятинна церква, В. Великим; 
b) Софійський собор, В. Великим; 
c) Борисоглібський собор, Я. Мудрим; 
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e) образотворче мистецтво. 
 
Якою сферою діяльності можуть бути об'єднані такі 
українці, як С.Крушельницька, М.Заньковнцька, 
Ф.Лопатинська, О.Мишуга: 

a) музика; 
b) живопис; 
c) політика; 
d) скульптура; 
e) архітектура. 

 

Правильно розташуйте приналежність драматичних 
творів їх авторам: 
Автор Назва твору 

Леся Українка „По дорозі в казку” 
О.Олесь „Лісова пісня” 
В.Винниченко  „Украдене щастя” 
І.Франко „Дисгармонія” 
 

Тема 8. Українська культура ХХ ст. Основні тенденції 
розвитку культури на сучасному етапі 

 

Перший Всеукраїнський з’їзд „Просвіт” у Києві 
відбувся у: 

a) 1917 р.; 
b) 1927 р.; 
c) 1918 р.; 
d) 1937 р.; 
e) 1817 р. 

 
Створення Української академії мистецтв у Києві (нині 
– Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури) припадає на період діяльності: 
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Українська оперна співачка світової слави, уродженка 
Тернопільщини: 

a) Н. Матвієнко; 
b) С.Крушельницька; 
c) М.Заньковнцька; 
d) Ф.Лопатинська; 
e) О.Мишуга. 

 
Знайдіть відповідність у таблиці: 
Митець Сфера діяльності 

С.Крушельницька Література 
М.Паращук Музика 
Леся Українка Живопис 
О.Мурашко Архітектура 
Г.Гай Скульптура 
 
Якою сферою діяльності можуть бути об'єднані такі 
українці, як О.Мурашко, М.Жук, М.Бурачек, І.Труш: 

a) скульптура; 
b) живопис; 
c) література; 
d) промислове виробництво; 
e) політика. 

 
Якою сферою діяльності можуть бути об'єднані такі 
українці, як Леся Українка, М.Коцюбинський, 
В.Стефаник, Б.Лепкий, М.Вороний: 

a) музика; 
b) література; 
c) меценатство; 
d) політична діяльність; 
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d) Храм Богородиці, В. Мономахом. 
 
Державне утворення „Руська земля” сформувалося:  

a) у середньому Подніпров’ї;  
b) поблизу Новгородського городища; 
c) у Подунав’ї; 
d) у Північному Причорномор’ї. 

 
До питання про походження Русі вперше звернувся:  

a) М.Ломоносов; 
b) Нестор; * 
c) Іларіон; 
d) В.Ключевський; 
e) Геродот. 

 
З якими подіями в історії Київської Русі пов’язані слова 
літописця: „І осів Олег, княжачи в Києві, і сказав Олег: 

“Хай це (Київ) буде матір’ю городам руським””? 

a) створення Давньоруської держави; * 
b) об’єднання Північної і Південної Русі; 
c) утворення Галицько-Волинського князівства; 
d) централізація влади. 

 

За часи правління яких князів відбувся розквіт 
Київської Русі?  

a) Олега, Ігоря, Ольги, Святослава;  
b) Володимира Святославовича, Ярослава Мудрого;* 
c) Аскольда і Діра; 
d) Братів Ярославичів; 
e) Володимира Мономаха, Мстислава.  

 

Вирішальну перемогу над хозарами 964 р. здобув:  
a) Святослав; * 
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b) Володимир;  
c) Ярослав Мудрий; 
d) Володимир Мономах; 
e) Ізяслав. 

 
Поставте факти в хронологічний ланцюжок:  

a) правління князя Олега; 
b) розгром Хозарського каганату; 
c) спорудження Десятинної церкви; 
d) правління Данила Галицького; 
e) правління Володимира Мономаха. 

 
Будівництво Давньоруської держави завершилося під 
час князювання:  

a) Володимира Великого;  
b) Ярослава Мудрого; * 
c) Святослава Ігровича; 
d) Романа Мститславовича; 
e) Володимира Мономаха. 

 
Перший законодавчий збірник Київської Русі вийшов 
за часи правління:  

a) Володимира Великого;  
b) Ярослава Мудрого;  
c) Княгині Ольги; 
d) Володимира Мономаха; 
e) Данила Галицького.  

 
Перша велика битва руських дружин з половецькими 
військами відбулася:  

a) на річці Калці у 1223 р. 
b) на річці Альті у 1068 р. 
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e) Олена Пчілка. 
 
Знайдіть відповідність у таблиці 
Автор Назва твору 

Ольга Кобилянська „Інститутка” 
Василь Стефаник „Журавлі” 
Марко Вовчок „Харитя” 
Богдан Лепкий „Аристократка” 
Михайло Коцюбинський „Камінний хрест” 
 
Вкажіть прізвища українських живописців модернізму: 

a) О.Мурашко, М.Жук; 
b) М.Ларіонов; 
c) О.Коваленко; 
d) О.Гнилицький. 

 
Назвіть прізвища українських живописців модернізму: 

a) М.Бурачек, І.Труш; 
b) Я.Станіславський; 
c) К.Коровін; 
d) Б.Михайлов. 

 
Український архітектурний модерн кін.ХІХ-поч. ХХ ст. 
представлений такими стильовими напрямами: 

a) Еклектика, сецесія, конструктивізм; 
b) Романтизм; 
c) Символізм; 
d) Готика; 
e) Бароко. 
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Новела В.Стефаника, в якій змальована трагедія 
українського народу – еміграція галицького селянства 
на Американський континент, це – 

a) „Камінний хрест”; 
b) „Новина”; 
c) „Дорога”; 
d) „Украдене щастя”; 
e) „Виводили з села”. 

 
Український письменник-експресіоніст, автор збірок 
новел „Синя книжечка”, „Камінний хрест”, „Дорога”: 

a) В.Стефаник; 
b) М.Черемшина; 
c) М.Вороний; 
d) Л.Костенко; 
e) Б.Лепкий. 

 
Сукупність рухів та ідеологій, спрямованих на захист 
рівних політичних, економічних, соціальних прав 
жінок, це – 

a) Раціоналізм; 
b) Фемінізм; 
c) Експресіонізм; 
d) Символізм; 
e) Анархізм. 

 
Авторка творів „Аристократка”, „Некультурна”, 
„Земля”;: 

a) Леся Українка; 
b) О.Кобилянська; 
c) Х.Алчевська; 
d) Н.Кобринська; 
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c) на річці Сині Води у 1093 р. 
d) під Дорогочином 1240 р. 

 
Розташуйте в хронологічній послідовності такі події: 

a) утвердження на київському престолі династії 
Рюриковичів; 

b) хрещення Русі; 
c) перша літописна згадка назви „Україна”; 
d) об’єднання Галицького і Волинського князівств; 
e) загарбання Києва монголо-татарами.  

 
Головний носій державної влади у Київській Русі:  

a) віче; 
b) боярська рада; 
c) великий князь київський; 
d) удільні князі; 
e) руський народ. 

Знайдіть правильне тлумачення терміна „полюддя”:  
a) сплата данини князеві;  
b) збір князем данини з підлеглих;* 
c) податок, що сплачувало населення Русі;  
d) населення, яке платило данину. 

 
„Тестем і зятем” усієї Європи називали:  

a) Володимира;  
b) Святослава;  
c) Ярослава Мудрого; 
d) Данила Галицького. 

 
Торговельний шлях „із варяг у греки” з’єднував:  

a) Балтійське море з Азовським морем;  
b) Азовське та Середземне моря;  
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c) Балтійське та Чорне моря; 
d) Чорне море з Червоним. 

 
Утвердження на київському престолі династії 
Рюриковичів відбулося у:  

a) 882 р. 
b) 862 р. 
c) 945 р. 
d) 988 р. 

 
Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за 
часи правління:  

a) Ярослава Осмомисла; * 
b) Данила Галицького; 
c) Василька Романовича; 
d) Романа Мстиславича. 

 
Вкажіть причини феодальної роздрібненості Київської 
Русі: 

a) напади кочовиків;  
b) зміцнення феодального землеволодіння; 
c) міжусобні війни; 
d) правильні усі варіанти відповіді. 

 
Розташуйте події в хронологічній послідовності:  

a) загарбання Корсуня;  
b) битва на р. Калка;  
c) розгром печенігів;  
d) розгром Хозарського каганату. 

 
Об’єднання Галицького та Волинського князівств 
відбулося у:  
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Знайдіть відповідність у таблиці 
Автор Течія модернізму 

Леся Українка Неоромантизм 
Богдан Лепкий Імпресіонізм 
Михайло Яцків Символізм 
Василь Стефаник  Експресіонізм 
 
Літературний метод в українській поезії 1920-1930-х рр., 
зосереджений на глобальних проблемах, що стосуються 
цілого людства і кожної людини, автори якого бораться 
з байдужістю сприйняття цих проблем, – 

a) Експресіонізм; 
b) Імпресіонізм; 
c) Екзистенціалізм; 
d) Імажинізм. 

 
Автор української пісні-реквієм „Чуєш брате мій...”: 

a) М. Черемшина; 
b) Б.Лепкий; 
c) М.Яцків; 
d) М.Коцюбинський; 
e) Л.Українка. 

 
Український письменник-імпресіоніст, який у своїх 
творах для розкриття характерів героїв 
використовував такий художній прийом, як портрет: 

a) В. Стефаник; 
b) М. Коцюбинський; 
c) В.Стефаник; 
d) Б.Лепкий; 
e) І.Франко. 
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d) „Камінний хрест”. 
Стильова течія модернізму, де об’єктом творчості 
виступає художній образ – символ, це – 

a) кубізм; 
b) символізм; 
c) імпресіонізм; 
d) експресіонізм; 
e) сентименталізм. 

 
Новели письменника-символіста Михайла Яцківа: 

a) ”Чорні крила”, „Зерно гірчиці”, „Білі вівці”; 
b) „Ватра”, „Сокіл”; 
c) „Перевтілення”, „Боян”; 
d) „Синій птах”, „Конвалія”. 

 
Стильовий рух в українській літературі модернізму, 
який характеризувався витонченим відтворенням 
особистісних вражень та спостережень, миттєвих 
відчуттів та переживань, це –  

a) імпресіонізм; 
b) символізм; 
c) неоромантизм; 
d) реалізм; 
e) дадаїзм. 

 
Найвиразніше засвоєння здобутків імпресіонізму в 
українській літературі можна простежити у творчості: 

a) Б.Лепкого та М.Коцюбинського; 
b) М.Яцківа; 
c) Лесі Українки та Марка Черемшини; 
d) Миколи Вороного. 
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a) 1199 р. 
b) 1170 р. 
c) 1299 р. 
d) 1144 р.  

 
Розгром тевтонських лицарів Добжинського ордену 
Данилом Галицьким відбувся:  

a) у 1238 р. під Дорогичином; 
b) у 1239 р. під Перемишлем; 
c) у 1242 р. під Галичем; 
d) у 1223 р. на річці Калці. 

 
Столицею Галицько-Волинського князівства при 
Данилі Галицькому став:  

a) Львів;  
b) Галич;  
c) Холм;* 
d) Теребовля; 
e) Дорогочин. 

 
Данило Галицький був проголошений королем у:  

a) 1240 р.; 
b) 1242 р.;  
c) 1245 р.;  
d) 1253 р.* 
e) 1252 р. 

 
Військо Бурундая вдерлося у Галицько-Волинське 
князівство у:  

a) 1242 р. 
b) 1245 р. 
c) 1259 р. * 
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d) 1269 р. 
e) 1240 р. 

 
Данило Галицький отримав корону від:  

a) московського патріарха;  
b) польського короля;  
c) Папи Римського; 
d) Великого князя київського; 
e) немає правильної відповіді. 

 
Тема 2. Литовсько-польська доба 

 
Дайте визначення поняття „Орден єзуїтів”: 

a) релігійно-національна організація українських міщан 
у XVI-XVIII ст.; 

b) чернечий орден др.пол. ХVІ ст., який сприяв 
відновленню впливу католицької церкви й 
зміцненню католицького руху серед православного 
українського населення; 

c) чернечий орден, заснований ченцями або черницями, 
що живуть і працюють у монастирях; 

d) закрита корпоративна спілка членів, приналежних до 
одного або кількох зближених ремісничих фахів, 
поширені в містах Зх. Європи починаючи з XI–XII 
ст. 

 
Кревська унія 1385 р. була укладена між: 

a. Московською державою і Литвою; 
b. Литвою і Польщею;* 
c. Київською Руссю і Річчю Посполитою; 
d. Литвою і Угорщиною; 
e. Польщею і Московією. 
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d) Гурток хлопоманів. 
 

Перша таємна організація молодих українців у 
Наддніпрянській Україні, створена у 1891 р. 

a) „Братство тарасівців”; 
b) Москофіли; 
c) Народовці; 
d) Кирило-Мефодіївське товариство. 

 
Назвіть збірки творів Лесі Українки: 

a) „На крилах пісень”, „Думи і мрії”, „Відгуки”; 
b) „Ліричні поезії”, „Євшан-зілля”; 
c) „За Україну”, „В сяйві мрій”; 
d) „З вершин і низин”, „Зів’яле листя”. 

 
Назвіть драми, авторкою яких є Леся Українка: 

a) „Бояриня”, „Кассандра”; 
b) „Украдене щастя”; 
c) „Без надії сподіваюсь”, „Конвалія”; 
d) „Русалка”, „Сон”. 

 
Назвіть драми, авторкою яких є Леся Українка: 

a) „В катакомбах”, „Лісова пісня”; 
b) „І мертвим і живим...”; 
c) „Сон”, „Гайдамаки”; 
d) „Contra spem spero”. 

 
Збірка новел Марка Черемшини, основною темою якої 
стало гуцульське село періоду першої світової війни: 

a) „Село вигибає”; 
b) „Карби”; 
c) „Зів’яле листя”; 
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a) Експресіонізм; 
b) Декаданс; 
c) Авангардизм; 
d) Футуризм; 
e) Символізм. 

 
Період у розвитку модернізму, що характеризується 
запереченням, протестом, бунтарством, стихійною 
революційністю, це – 

a) Ірраціоналізм; 
b) Авангардизм; 
c) Декаданс; 
d) Кубізм; 
e) Дадаїзм. 

 
Один із жанрів прозової літератури модернізму, що 
характеризується лаконізмом, яскравістю і влучністю 
художніх засобів, де автор концентрує увагу на 
змалюванні внутрішнього світу, переживань і настроїв 
персонажів, – 

a) Новела; 
b) Дума; 
c) Оповідання; 
d) Казка; 
e) Повість. 

 
Перша таємна організація молодих українців у 
Наддніпрянщині, членами якої були І.Липа, 
Б.Грінченко, М.Міхновський: 

a) Братство тарасівців; 
b) Кирило-Мефодіївське товариство; 
c) Київська громада; 
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Чернечий орден, що діяв на українських землях др.пол. 
ХVІ ст., сприяв відновленню впливу католицької 
церкви й зміцненню католицького руху серед 
православного українського населення, це – 

a) Орден Василіян; 
b) Орден Бенедиктинців; 
c) Орден єзуїтів; 
d) Орден домініканців. 

 
Офіційною мовою Литовсько-руської держави була: 

a). польська; 
b). російська; 
c). латинська; 
d). давньоруська; 
е) українська. 

 
Національно-релігійні громадські організації 
православного українського міщанства, що діяли з 
ХV ст. з метою захисту соціально-економічних та 
національно-релігійних інтересів, –  

a) колегії; 
b) братства; 
c) гільдії; 
d) профспілкові організації; 
e) політичні партії. 

 
Литовський статут – це:  

a) указ литовського князя;  
b) збірка законів;  
c) союз, об’єднання двох держав; 
d) національна організація литовських міщан. 
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Річ Посполита виникла після підписання:  
a) Кревської унії;  
b) Люблінської унії;*  
c) Городельської унії; 
d) Березневих статей;  
e) Брестської унії. 

 
Греко-католицька церква в Україні з’явилася після 
підписання:  

a) Кревської унії;  
b) Люблінської унії;  
c) Городельської унії;  
d) Віленська угода; 
e) Брестської унії.* 

 
Запорізьку Січ заснував:  

a) Б. Хмельницький;  
b) П. Сагайдачний;  
c) Дм. (Байда) Вишневецький; 
d) Д. Наливайко. 

 
В якому році був коронований князь Галицько-
Волинського князівства Данило Галицький? 

a). 1250 р. 
b). 1253 р. * 
c). 1258 р. 
d).1264 р. 

 
Від кого князь Данило Галицький отримав корону? 

a). угорського короля; 
b). польського короля; 
c). Папи Римського; 
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c) Імпресіонізм; 
d) Футуризм; 
e) Символізм. 

 
„Мистецтво, чуже народові. Мистецтво для митців, а не 
для мас людей. Мистецтво касти, а не демократичне 
мистецтво” (Хосе Ортега-і-Гассет), – це мистецтво... 

a) Класицизму; 
b) Модернізму; 
c) Реалізму; 
d) Просвітництва; 
e) Відродження. 

 
Символізм, імпресіонізм, футуризм, акмеїзм, 
абстракціонізм – це літературно-мистецькі течії... 

a) Модернізму; 
b) Реалізму; 
c) Гуманізму; 
d) Просвітництва; 
e) Середньовіччя. 

 
Імажинізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм, кубізм – 
це літературно-мистецькі течії... 

a) Античності; 
b) Модернізму; 
c) Бароко; 
d) Ренесансу; 
e) Просвітництва. 

 
Один з періодів розвитку модернізму, для якого 
характерні відчуття зневіри, втоми, відчаю, прагнення 
втекти від реальної дійсності, це – 
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Комплекс літературно-мистецьких тенденцій кін. ХІХ–
поч. ХХ ст., що відображали кризу буржуазної культури 
і характеризували розрив з традиціями реалізму та 
естетикою минулого, заснований на концепції 
домінування форми над змістом, це –  

a) Модернізм; 
b) Матеріалізм; 
c) Дадаїзм; 
d) Модерн; 
e) Імажинізм. 

 
Модернізм – це: 

a) комплекс літературно-мистецьких тенденцій кін. 
ХІХ-поч. ХХ ст., що відображали кризу буржуазної 
культури і характеризували розрив з традиціями 
реалізму та естетикою минулого, заснований на 
концепції домінування форми над змістом; 

b) стильовий рух в українській літературі модернізму, 
який характеризувався витонченим відтворенням 
особистісних вражень та спостережень, миттєвих 
відчуттів та переживань; 

c) один з періодів історії культури, для якого характерні 
відчуття зневіри, втоми, відчаю, прагнення втекти від 
реальної дійсності. 

 
Загальна назва напрямів у мистецтві та літературі кін. 
ХІХ-поч. ХХ ст., що виступали проти духовного 
виродження та вбогості, абсурдності світу та гноблення 
людини, обстоюючи її право бути вільною особистістю, 
це –  

a) Сюрреалізм; 
b) Модернізм; 
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d). французького короля. 
 
Яким роком датується перша письмова згадка про 
Львів? 

a). 1241 р. 
b). 1250 р. 
c). 1256 р. * 
d).1260 р. 

 
В якому році відбулась битва на річці Ірпінь, в 
результаті якої Галичина, Поділля, Волинь і 
Брацлавщина увійшли до складу Великого Князівства 
Литовського? 

a). 1321 р. * 
b). 1330 р. 
c). 1335 р. 
d).1342 р. 

 
Запорізька Січ спочатку була розташована на:  

a)  о. Зміїний; 
b) о. Томаківка;  
c) о. Базавлук; 
d) о. Мала Хортиця. 

 
В якому році відбулась битва на Синіх Водах? 

a) 1312 р. 
b) 1342 р. 
c) 1362 р. * 
d) 1382 р. 
е) 1238 р. 
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Що стало наслідком битви на річці Ірпінь 1321 р.? 
a) перехід українських земель Галичини, Поділля, 
Волині і Брацлавщини від васалітет Великого 
Князівства Литовського;* 
b) перехід українських земель Галичини, Поділля, 
Волині і Брацлавщини від владу Золотої Орди; 
c) об’єднання земель під владою Київського князя 
Станіслава; 
d). перехід українських земель Галичини, Поділля, 
Волині і Брацлавщини під владу королівства 
Польського. 

 
Яким роком датується перша писемна згадка про 
Запорізьку Січ? 

a) 1551 р* 
b) 1555 р. 
c) 1560 р. 
d) 1564 р. 

 
Поставте події в хронологічній послідовності:  

a) заснування Запорізької Січі;  
b) виникнення Речі Посполитої;  
c) укладення Брестської унії; 
d) укладення Кревської унії; 
e) взяття Києва монголо-татарами. 

 
Кревська унія за своїм характером була:  

a) династичною;  
b) політичною;  
c) релігійною; 
d) немає правильної відповіді. 
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національну самосвідомість та зблизитися з народом, 
ідеологом якого був В. Антонович, – 

a) „Руська трійця”; 
b) „Кирило-Мефодіївське товариство”; 
c) „Основа”; 
d) Товариство українських поступовців; 
e) Гурток хлопоманів (українофілів). 

 
Засновниками „Руської трійці” були: 

a) Я.Головацький, І.Вагилевич, М. Шашкевич; 
b) Т. Шевченко, І.Франко, П.Куліш; 
c) В.Антонович, М. Драгоманов, Т. Рильський; 
d) Т. Шевченко, І.Франко, В. Костомаров. 

 
 

Тема 7. Модернізм в українській культурі  
кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Першими представниками модернізму у Франції були: 
a) Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо; 
b) Ш.Монтеск’є, Д.Дідро; 
c) Ж.Ж.Руссо, Вольтер; 
d) О.Конт, С. Де Бовуар, Гельвецій. 

 
Назвіть основні риси модернізму: 

a) Проголошення самоцінності людини та мистецтва; 
b) Особлива увага до внутрішнього світу особистості; 
c) Прагнення відкрити нові ідеї, що перетворять світ за 

законами краси і мистецтва; 
d) Вірні усі варіанти відповіді. 
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високих ідеалів, схильність до яскравих переживань, 
уважність до душевних поривів, це – 

a) реалізм; 
b) класицизм; 
c) романтизм; 
d) кубізм. 

 
Таємна організація, утворена у Києві у 1845 р. з 
ініціативи М. Костомарова: 

a) Кирило-Мефодіївське товариство; 
b) „Руська трійця”; 
c) „Народна рада”; 
d) „Гурток хлопоманів”. 

 
Автором програмного документу кирило-мефодіївців 
„Закон Божий. Книга буття українського народу” є: 

a) М. Драгоманов; 
b) М. Костомаров; 
c) В. Білозерський; 
d) Т. Шевченко; 
e) П. Куліш. 

 
Вкажіть назву одного з програмних творів Кирило-
Мефодіївського товариства: 

a) „Русалка дністрова”; 
b) „Закон Божий. Книга буття українського народу”. 
c) „Апостол”; 
d) „Самостійна Україна”. 

 
Таємний гурток, утворений наприкінці 1850-х рр., 
члени якого відстоювали інтереси українського народу, 
прагнули виховати патріотичні почуття, пробудити 

 23 

Підписання Люблінської унії відбулося в:  
a) 1596 р. 
b) 1385 р. 
c) 1569 р.* 
d) 1695 р. 
e) 1410 р. 

 
Битва на Синіх Водах (1362 р.) відбулася між:  

a) литовсько-руськими та ординськими військами;* 
b) руськими та литовськими військами;  
c) руськими та турецькими військами; 
d) литовсько-руськими і монголо-татарами. 

 
Литовські статути були прийняті в:  

a) 1529, 1566, 1588 рр.* 
b) 1529, 1566, 1599 рр. 
c) 1526, 1566, 1599 рр. 
d) 1525, 1566, 1588 рр. 

 
Основний кодекс права Великого князівства 
Литовського, Руського, Жемайтійського, це – 

a) „Руська правда”; 
b) „Правда Ярославичів”; 
c) Литовські статути; 
d) Конституція П.Орлика. 

 
Адміністративна одиниця в королівстві Польському: 

a) воєводство;* 
b) намісництво; 
c) штат; 
d) уділ; 
e) область. 
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Поставте в хронологічній послідовності події:  
a) укладення Городельської унії; 
b) заснування Запорізької Січі; 
c) перший набір козаків у реєстрове військо; 
d) початок національно-визвольної війни під проводом 

Б.Хмельницького; 
e) повстання під проводом С. Наливайка. 

 
Повстання під проводом К. Косинського відбулося у:  

a) 1594–1596 рр. 
b) 1591–1593 рр.* 
c) 1637–1638 рр. 
d) 1691–1693 рр. 

 
Державною мовою Великого Литовського князівства у 
XIV ст. стала:  

a) литовська; 
b) руська; 
c) українська; 
d) латинська; 
e) польська. 

 
Унаслідок підписання Люблінської унії виникла 
держава:  

a) Велике князівство Литовське, Руське, Жемайтійське; 
b) Річ Посполита; 
c) Польща; 
d) Туреччина; 
e) Україна. 

 
В Україні перше братство виникло:  

a) у Львові у 1586 р.* 
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a) Харківський колегіум; 
b) Києво-Могилянська академія; 
c) Кременецька гімназія; 
d) Чернігівський колегіум. 

 
Хто є автором історичної п’єси „Володимир”, 
присвяченої І.Мазепі? 

a) Ф. Прокопович; 
b) М. Смотрицький; 
c) В. Капніст; 
d) Т. Шевченко. 

 
Історико-літературні твори про Визвольну війну 
українського народу 1648–1657 рр.: 

a) „Повість минулих літ”, „Історія Русів”; 
b) Галицько-Волинський літопис; 
c) Козацькі літописи; 
d) „Слово про похід Ігорів”. 

 
Напрям у літературі і мистецтві XІХ ст, особливістю 
якого є раціоналізм, правдиве, конкретно-історичне, 
всебічне зображення типових подій і характерів у 
типових обставинах, це – 

a) реалізм; 
b) класицизм; 
c) романтизм; 
d) дадаїзм; 
e) футуризм. 

 
Напрям у літературі і мистецтві кін. XVІІІ-XІХ ст., 
особливістю якого є протиставлення буденному життю 



 112 

Кому з видатних українських діячів присвячена п’єса 
Ф. Прокоповича „Володимир”? 

a) І.Мазепі; 
b) Б.Хмельницькому; 
c) Володимиру Великому; 
d) Володимиру Мономаху. 

 
До найвизначніших козацьких літописів належать: 

a) Літопис Самовидця, Г. Граб’янки, С.Величка; 
b) Київський літопис; 
c) Галицько-Волинський літопис; 
d) Історія Русів; 
e) Повість минулих літ. 

 
Епоха в європейській історії, для якої характерна віра у 
всесильність людського інтелекту, це – 

a) Ренесанс; 
b) Відродження; 
c) Реалізм; 
d) Просвітництво; 
e) Античність. 

 
Стиль у європейській культурі після кризи Ренесансу 
початку XVІ-XVІІІ ст., що в перекладі з італійської 
означає „перлина неправильної форми”, – 

a) Бароко; 
b) Відродження; 
c) Просвітництво; 
d) Класицизм. 

 
Навчальний заклад, культурно-освітній центр на 
українських землях періоду козацького бароко: 
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b) у Києві у 1568 р. 
c) у Чернігові у 1615 р. 
d) у Харкові у 1586 р. 

 
Які нові воєводства з’явилися у складі Польщі 
внаслідок Люблінської унії 1569 р.? 

a) Руське, Чернігівське, Волинське; 
b) Белзьке, Руське, Подільське; 
c) Волинське, Брацлавське, Київське; 
d) Київське, Брацлавське, Чернігівське. 

 
Яка з подій спричинила боротьбу литовської знаті на 
чолі з князем Вітовтом за збереження Великого 
князівства литовського як окремої незалежної 
держави? 

a) Кревська унія 1385 р.;* 
b) Грюнвальдська битва 1410 р.; 
c) Городельська унія 1413 р.; 
d) Вількомирська битва 1435 р. 

 
Тема 3. Визвольна війна українського народу  

1648–1657 рр. 
 

Вищий орган влади в Запорізькій Січі називався:  
a) Генеральна військова канцелярія;  
b) Кіш Запорізької Січі;  
c) загальновійськова рада; * 
d) Верховна Рада; 
e) Державна дума. 

 
Битва під Пилявцями закінчилася поразкою:  

a) українців; 



 26 

b) поляків;* 
c) татар; 
d) литовців. 

 
За умовами якої угоди реєстр козацького війська 
становив 40 тис. осіб?  

a) Зборівської;* 
b) Переяславської;  
c) Білоцерківської; 
d) Збаразької. 

 
„Березневі статті” 1654 р. встановлювали козацький 
реєстр у:  

a) 20 тис. осіб; 
b) 40 тис. осіб; 
c) 50 тис. осіб; 
d) 60 тис. осіб.* 

 

Згідно з „Березневими статтями” 1654 р. главою 
Козацької держави залишався: 

a) виборний гетьман; 
b) козацька старшина; 
c) московський цар; 
d) литовський князь; 
e) польський король. 

 

Самостійна Українська держава згідно з „Березневими 
статтями” 1654 р. мала назву Гетьманщина? 

a) так; 
b) ні. 

 
Поставте події в хронологічній послідовності: 

a) битва під Жовтими Водами; 
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a) „Сад божественних пісень”; 
b) „Всякому городу нрав і права”; 
c) „Сонети”; 
d) Бджола та Шершень; 
e) „Вишневі усмішки”. 

 

Історико-літературний твір, в якому оповідь ведеться 
за роками: 

a) дума; 
b) історична пісня; 
c) повість; 
d) літопис; 
e) балада. 

 

Назвіть козацький літопис, написаний очевидцем подій 
від початку Визвольної війни – до 1702 р.: 

a) Літопис Самовидця; 
b) Історія русів; 
c) Літопис С. Величка; 
d) Літопис Г. Граб’янки. 

 

Тема 6. Культура Нового часу  
(кінець ХVIII – середина ХІХ ст.) 

 

Напрям у літературі і мистецтві кін. XVІІІ- XІХ ст., 
протилежний реалізму, це – 

a) символізм; 
b) класицизм; 
c) романтизм; 
d) імпресіонізм; 
e) кубізм. 
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b) Г. Граб’янка; 
c) С. Наливайко; 
d) Нестор Літописець; 
e) П. Куліш. 

 
Доба в історії європейської культури, для якої 
характерні увага до інтелектуально-філософського, 
культурного аспектів життя людини, віра у 
всесильність людського інтелекту, це – 

a) Ренесанс; 
b) Просвітництво; 
c) Відродження; 
d) Романтизм. 

 
Стиль у європейській культурі після кризи Ренесансу 
початку XVІ-XVІІІ ст., що в перекладі з французької 
означає „чудернацький”, – 

a) Бароко; 
b) Відродження; 
c) Просвітництво; 
d) Класицизм. 

 
Період правління якого українського гетьмана увійшов 
в історію української культури під назвою 
„мазепинське бароко”? 

a) Б. Хмельницького; 
b) П. Тетері; 
c) І. Мазепи; 
d) П. Дорошенка. 

 
Рукописна збірка, де відображені філософські погляди 
та гуманістичні ідеали Г. Сковороди: 

 27 

b) битва під Корсунем;  
c) битва під Збаражем;  
d) битва під Пилявцями; 
e) битва під Батогом. 

 
До створення реєстрового козацтва польський уряд 
спонукало прагнення: 

a) розв’язати проблему малочисельності в польському 
війську власної кінноти; 

b) залучити козаків на державну службу, 
використовуючи їх для захисту своїх південних 
кордонів; 

c) офіційно визнати козацьку військову й політичну 
організацію, яка склалася на Запорожжі; 

d) перешкодити можливому союзові козацької 
республіки і Кримського ханства. 

 
Поставте події в хронологічній послідовності: 

a) битва під Пилявцями; 
b) Зборівська угода; 
c) битва під Берестечком; 
d) Білоцерківський договір; 
e) Жванецька облога. 

 
Назвіть місця бойових дій Козацької війни 1648–
1654 рр. на Тернопільщині: 

a) Збараж; 
b) Зборів; 
c) Берестечко; 
d) Пилявці; 
e) Корсунь; 
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Національно-визвольна війна під проводом 
Б. Хмельницького має назву: 

a) Велике повстання; 
b) Козацька війна; 
c) Визвольна війна; 
d) Козацько-селянська війна; 
e) Вірні усі варіанти відповіді. 

 
Б. Хмельницький за своїм соціальним походженням 
був:  

a) козаком;  
b) міщанином; 
c) селянином; 
d) дворянином; 
e) шляхтичем. 

 
Битва на Жовтих Водах відбулася: 

a) у травні 1648 р. 
b) у травні 1658 р. 
c) у квітні 1649 р. 
d) у травні 1653 р. 
e) у січні 1654 р. 

 
Союзник Б. Хмельницького у битві під Жовтими 
Водами: 

a) Кримський хан; 
b) Польська шляхта; 
c) Польський король; 
d) Швецький король; 
e) Литовський князь. 
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внаслідок поєднання місцевих традицій з 
європейськими: 

a) класицизм; 
b) романтизм; 
c) козацьке бароко; 
d) модерн; 
e) Просвітництво. 

 
Український мандрівний поет і вчитель мудрості, – 

a) І. Вишенський; 
b) І. Франко; 
c) Л. Баранович; 
d) Г.Сковорода 
e) Т.Шевченко. 

 
Історична трагікомедія Ф. Прокоповича, присвячена 
І.Мазепі, має назву: 

a) „Володимир”; 
b) „Слово про закон і благодать”; 
c) „Ода на рабство”; 
d) „Історія Русів”. 

 
Історико-літературні твори другої половини XVII - 
сер.XVIІI ст., присвячені козацьким війнам: 

a) думи; 
b) історичні пісні; 
c) козацькі літописи; 
d) романи; 
e) балади. 

 
Імовірним автором літопису Самовидця є: 

a) Р. Ракушка-Романовський; 
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Вкажіть українських письменників-полемістів, авторів 
релігійних полемічних творів ХVІ-ХVІІ ст:  

a) П. Сагайдачний, Ш.Шимонович, Д.Дорошенко; 
b) Б. Хмельницький, І.Виговський, І.Мазепа; 
c) Г.Смотрицький, Христофор Філалет, 

З.Копистенський, І.Вишенський;  
d) Л.Баранович, А.Радивиловський, І.Галятовський, 

І.Величковський. 
 

Жанр суто українського речитативного народного 
героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні 
співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники: 

a) історична пісня; 
b) дума; 
c) байка; 
d) літопис; 
e) легенда. 

 

МОДУЛЬ ІІ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У НОВИЙ  
ТА НОВІТНІЙ ПЕРІОД 

Тема 5. Українська культура у другій половині ХVII – 
XVIII ст. Козацьке бароко 

 
За період правління якого гетьмана кінця XVІІ- поч. 
XVІІІ ст. відбувся розквіт і піднесення української 
культури після Руїни: 

a) Б. Хмельницького; 
b) І. Виговського; 
c) І. Мазепи; 
d) Ю. Хмельницького. 

 
Мистецький стиль, що набув поширення в українських 
землях Війська Запорозького у XVІІ-XVІІІ ст. 
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Як закінчилася битва війська Б.Хмельницького з 
польським військом під Жовтими Водами 6-8 травня 
1648 р.? 

a) перемогою Б.Хмельницького;* 
b) поразкою Б.Хмельницького; 
c) поразкою польського війська;* 
d) поразкою війська кримського хана. 

 
Вкажіть прізвища командувачів польської армії, що 
потрапили в полон під час битви під Корсунем у травні 
1648 р.: 

a) М. Каліновський;* 
b) М. Потоцький;* 
c) Я. Кричевський; 
d) М. Станіславський. 

 
Рушійними силами Національно-визвольної війни під 
проводом Б.Хмельницького стали: 

a) козаки, селяни, міщани;* 
b) польські магнати і шляхта; 
c) вище православне духовенство; 
d) козацька старшина та українська шляхта. 

 
Битва війська Б.Хмельницького з поляками під 
Берестечком 29 червня 1651 р. завершилась: 

a) поразкою війська Б.Хмельницького та різаниною 30 
тис. козаків;* 

b) перемогою козаків; 
c) поразкою поляків; 

 
За умовами якої угоди реєстр козацького війська 
становив 20 тис. осіб? 
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a) Зборівської; 
b) Переяславської;  
c) Білоцерківської;* 
d) Збаразької. 

 
Яка битва в час Національно-визвольної війни 
завершилася поразкою війська Б. Хмельницького та 
різаниною 30 тис. козаків? 

a) під Берестечком; 
b) під Жовтими Водами; 
c) під Пилявцями; 
d) під Корсунем. 

 
Переяславська рада відбулася: 

a) в січні 1654 р. 
b) в січні 1657 р. 
c) в січні 1653 р. 
d) в березні 1654 р. 

 
Перехід України під зверхність московського царя 
засвідчила: 

a) Переяславська угода; 
b) Білоцерківська угода; 
c) Зборівський мир; 
d) Гадяцький договір. 

 
Угода між московським урядом і українською 
козацькою старшиною, яка регламентувала політичне, 
правове, фінансове і військове становище України 
після Переяславської ради: 

a) Березневі статті; 
b) Зборівська угода; 
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c) спробах компромісного поєднання надбань 
античності з  

d) християнською ідеологією; 
e) правильне все викладене вище. 

 
Італійський поет, автор одного з перших творів періоду 
Відродження – „Божественна комедія”: 

a) Леонардо да Вінчі; 
b) Джованні Бокаччо; 
c) Джованні Піко делла Мірандола; 
d) Данте Аліг'єрі 
e) Франческо Петрарка. 

 
Національно-релігійні громадські організації 
православного українського міщанства, що діяли з ХV 
ст. з метою захисту соціально-економічних та 
націольно-релігійних інтересів, –  

a) колегії; 
b) братства; 
c) гільдії; 
d) профспілкові організації; 
e) політичні партії. 

 

Видатна літературна пам’ятка доби українського 
відродження, збірка оповідань про ченців Києво-
Печерського монастиря має назву: 

b) „Слово про закон і благодать”; 
c) ”Києво-Печерський патерик”; 
d) „Остромирове Євангеліє”; 
e) „Пересопницьке Євангеліє”; 
f) „Повість минулих літ”. 
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c) прислів’я; 
d) історичні пісні 
e) легенди. 

 
Професійні мандрівні співці й актори (лицедії), 
учасники свят, обрядів, ігор, що характерні для 
українського музичного мистецтва XVІ- XVІІ ст., це – 

a) бандуристи; 
b) кобзарі; 
c) скоморохи; 
d) бременські музики. 

 
Мистецький стиль, що набув поширення в українських 
землях Війська Запорозького у XVІІ-XVІІІ ст., для 
якого характерні парадність, урочистість, пишність, 
динамічність, мав назву: 

a) класицизм; 
b) романтизм; 
c) українське бароко; 
d) Просвітництво. 

 
Батьківщиною Ренесансу є: 

a) Швейцарія; 
b) Німеччина; 
c) Італія; 
d) Нідерланди. 

 
Специфіка культури доби Відродження полягала у: 

a) світському (не церковному) характері культури та 
літератури; 

b) антропоцентризмі замість теоцентризму; 
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c) Андрусівський договір; 
d) Переяславська угода; 
e) Білоцерківська угода. 

 
Коли Б. Хмельницький урочисто зайняв Київ? 

a) в липні 1648 р. 
b) в грудні 1648 р. * 
c) в лютому 1649 р. 
d) в березні 1649 р. 

 

Хто очолював татарські війська які брали участь у 
битві під Зборовом? 

a) Іслам-Гірей ІІІ; * 
b) Салямет І Герей; 
c) Мехмед IV Герей; 
d) Аділь Герай. 

 

Результатом Зборівського мирного договору стало: 
a) автономія козацької держави у Польському 

королівстві;  
b) незалежність Гетьманщини; 
c) приєднання Гетьманщини до кримського ханства; 
d) приєднання українських земель до Польщі. 

 

Білоцерківський мирний договір був укладений: 
a). у грудні 1649 р. 
b). у липні 1651 р. 
c).у вересні 1651 р. * 
d). у вересні 1652 р. 

 

Кому належать слова „…все створене людськими руками, 

ними ж може знищитися”? 
a) Б. Хмельницькому; * 
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b) І. Виговському; 
c)  Г. Сковороді; 
d) Т. Шевченку. 

 
Який Московський цар був гарантом виконання 
Березневих статей? 

a) Олексій І Михайлович; * 
b) Михайло І Федорович; 
c) Федір ІІІ Олексійович; 
d) Іван IV; 
е) Петро І. 

 

Б.Хмельницький помер у 1657 р.? 
a) так; 
b) ні. 

 
Тема 4. Україна в період Гетьманщини  

(кінець XVII-XVIII ст.) 
 

Наступником Б.Хмельницького влітку 1657 р. став: 
a) Ю.Хмельницький; 
b) І.Виговський; 
c) Я.Сомко; 
d) І.Брюховецький. 

 

Угода, укладена у вересні 1658 р. гетьманом 
І.Виговським з Річчю Посполитою, про входження 
Гетьманщини до складу Речі Посполитої під назвою 
„Великого Князівства Руського” як третього 
рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і 
Литви, – 

a) Переяславська угода; 
b) Чуднівський договір; 
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a) напрямок суспільної думки, який характеризується 
захистом свободи і гідності особистості, її всебічного 
розвитку; 

b) ідеологія за відновленню впливу католицької церкви 
й зміцнення католицького руху; 

c) стиль у європейській культурі після Ренесансу 
початку XVІ-XVІІІ ст. 

d) мистецький стиль, що набув поширення в 
українських землях Війська Запорозького для якого 
характерні парадність, урочистість, пишність, 
динамічність. 

 
Вкажіть прізвище польського вченого, творця 
геліоцентричної системи (про обертання Землі та інших 
планет навколо Сонця): 

a) Л.да Вінчі; 
b) М. Коперник; 
c) Х. Колумб; 
d) Ф. Петрарка. 

 
Назвіть перші друковані книги друкарні І. Федрова: 

a) ”Граматика слов’янська”; 
b) „Апостол”, „Азбука”, „Буквар”; 
c) ”Слово о полку Ігоревім”, „Історія Русів”; 
d) ”Історія”. 

 
Ліро-епічні твори, один із жанрів героїчного епосу, в 
яких український народ висловлював своє ставлення 
до історичних подій, осіб і обставин, виражав свою 
історичну самосвідомість, – це: 

a) байки; 
b) казки; 
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a) „Повчання Володимира Мономаха дітям”; 
b) „Тренос” Мелетія Смотрицького; 
c) „Історія” Геродота; 
d) „Слово про закон і благодать” Іларіона; 
e) „Повість минулих літ” Нестора.  

 
Народні епіко-ліричні пісенні твори героїчного, рідше 
соціально-побутового змісту, в яких оповідається про 
подвиги народу чи його окремих представників – 
героїв, часто оспівується героїчна смерть воїна у цій 
боротьбі, це : 

a) думи; 
b) міфи; 
c) казки; 
d) легенди; 
e) байки. 

 
Перехідна епоха в історії культури Європи від 
Середньовіччя до Нового часу має назву: 

a) Просвітництво; 
b) Відродження; 
c) Античність; 
d) Новітній час. 

 
Специфіка культури доби Відродження полягала у: 

a) відродженні інтересу до Античності; 
b) обґрунтуванні права науки і розуму на незалежність 

від церкви; 
c) антропоцентризмі замість теоцентризму; 
d) правильно все сказане. 

 
Гуманізм це, –  
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c) Гадяцький договір; 
d) Білоцерківський договір; 
e) Слободищенський трактат. 
 

Договір Ю.Хмельницького з Московією, який 
скасовував Переяславські статті 1659 р., відновлював 
союз Гетьманщини з Річчю Посполитою: 

a) Андрусівський договір; 
b) Слободищенський трактат;* 
c) Зборівський договір; 
d) Гадяцький договір. 

 
Історико-літературні твори другої половини XVII - 
сер.XVIІI ст., присвячені козацьким війнам: 

a) думи; 
b) історичні пісні; 
c) козацькі літописи; 
d) міфи; 
e) балади. 

 
Коли Івана Виговського було обрано Гетьманом 
Війська Запорізького? 

a) влітку 1656 р. 
b) влітку 1657 р. * 
c) в жовтні 1657 р. 
d) в листопаді 1657 р. 

 
Яке з козацьких полкових міст розташовувалося у 
Слобідській України? 

a) Суми; 
b) Полтава; 
c) Миргород; 
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d) Чернігів. 
 
Які події пов’язані з Чорною радою 1663 р.? 

a)  обрання гетьмана Лівобережної України 
І.Брюховецького; 

b) підписання Андрусівського мирного договору між 
Річчю Посполитою та Московським царством; 

c)  обрання гетьмана Правобережної України П.Тетері; 
d) зречення Ю.Хмельницьким гетьманської булави. 

 
Назвіть козацький літопис, написаний очевидцем подій 
від початку Визвольної війни – до 1702 р.: 

a) Літопис Самовидця; 
b) Історія русів; 
c) Літопис С. Величка; 
d) Літопис Г. Граб’янки. 

 
І. Золотаренко, це –  

a) наказний гетьман Сіверський 1654–1655 рр.; 
b) польський посол; 
c) московський посол; 
d) міщанин. 

 

Чорна рада – це загальна козацька рада, яка збиралася 
для вирішення стратегічних питань, в якій брали 
участь не тільки козаки, але й селяни та міщани? 

a) так; 
b) ні. 

 

Коли відбувся Кримський похід гетьмана Івана 
Самойловича? 

a) 1678 р. 
b) 1683 р. 
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католицької церкви серед православного українського 
населення, це – 

a) Орден Василіян; 
b) Орден Бенедиктинців; 
c) Орден єзуїтів; 
d) Українська гілка редемптористів; 
e) Орден домініканців. 

 

Батьківщиною Відродження є: 
a) Франція; 
b) Німеччина; 
c) Італія; 
d) Україна; 
e) Англія. 

 

Характерними рисами доби Ренесансу є: 
a) відродження інтересу до Античності; 
b) обґрунтування права науки і розуму на незалежність 

від церкви; 
c) світський (не церковний) характер культури та 

літератури; 
d) правильно все назване. 

 
Початок книгодрукування в Україні поклав: 

a) І.Федоров; 
b) К.Острозький; 
c) І.Мазепа; 
d) Г.Смотрицький. 

 
Один із творів полемічної літератури – плач Матері-
Церкви, звернений до дітей – українських 
православних магнатів, що відреклися від неї і пішли 
за мачухою – католицькою церквою, це –  
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a) Києво-Могилянський колегіум; 
b) Острозька академія; 
c) Львівський університет; 
d) Слов'яно-греко-латинська академія. 

 

Автор полемічного твору „Тренос” („Плач”): 
a) К. Острозький; 
b) М. Смотрицький; 
c) П. Скарга; 
d) Ф. Прокопович; 
e) З. Копистенський. 

 

Ліро-епічні твори про конкретні чи типові історичні 
події та процеси, відомих історичних осіб та безіменних 
героїв, чиє життя і вчинки пов'язані з подіями 
суспільно-політичного життя, це – 

a) історичні пісні; 
b) колядки; 
c) міфи; 
d) байки; 
e) літописи. 

 
Лялькова театральна вистава з різдвяним сюжетом, 
характерна для українського театрального мистецтва 
XVII ст., це – 

a) міф; 
b) п’єса; 
c) вертеп; 
d) казка; 
e) балада. 

 
Чернечий орден, що діяв на українських землях др.пол. 
ХVІ ст., сприяв відновленню та зміцненню впливу 
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c) 1685 р. 
d) 1687 р. * 

 
В якому році цар Петро І уклав мир з Туреччиною? 

a) 1698 р. 
b) 1699 р. 
c) 1700 р.  
d) 1701 р. 

 
У яких твердженнях йдеться про Івана Мазепу? 

a) ініціював спорудження більше десяти храмів й 
відновив кілька давніх; 

b) уклав Коломацькі статті з московським урядом; 
c) опікувався Києво-Могилянською академією, звів 

перший поверх нового будинку академії; 
d) усвідомивши небезпеку перебування Гетьманщини у 

складі Московського царства, уклав союз зі шведами 
і повстав проти нього; 

e) в усіх твердженнях. 
 
Які держави були учасниками Великої Північної війни? 

a) Московське царство і Річ Посполита; 
b) Московське царство і Голландія; 
c) Московське царство і Швеція; 
d) Московське царство і Гетьманщина; 
e) Швеція і Україна. 

 
Скільки років тривала Велика Північна війна? 

a) 15 років; 
b) 20 років; 
c) 21 рік; 
d) 19 років; 
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e) 25 років. 
 
Коли відбулась битва під Полтавою? 

a) в червні 1709 р.  
b) у серпні 1709 р. 
c) в червні 1710 р. 
d) в червні 1715 р. 
e) в червні 1721 р. 

 
Хто був автором документу, відомого під назвою 
„Перша українська Конституція”? 

a) Б. Хмельницький; 
b) Г. Сковорода; 
c) П. Конашевич-Сагайдачний; 
d) І. Мазепа; 
e) П. Орлик. 

 
Вкажіть рік, коли було підписано мирний договір між 
Річчю Посполитою і Московським царством, який 
отримав назву „Вічний мир”? 

a) 1686 р. * 
b) 1687 р. 
c) 1688 р. 
d) 1689 р. 

 
Між якими державами було укладено „Вічний мир”? 

a) Московське царство і Османська імперія; 
b) Османська імперія і Річ Посполита; 
c) Річ Посполита і Московське царство; * 
d) Московське царство і Прусія. 
 

 101 

Зазначте основні принципи гуманізму епохи Ренесансу:  
a) звільнення культури від опіки церкви;  
b) захист свободи думки;  
c) зруйнування перегородок між соціальними 

верствами і розкріпачення людської особистості; 
d) правильно все викладене. 

 
Антропоцентризм це, – 

a) світогляд, який ставить в центр Всесвіту Бога; 
b) спосіб життя, що характеризується самообмеженням, 

скромністю та стриманістю; 
c) світогляд, який ставить Людину в центр Всесвіту, 

проголошує самоцінність людської особистості 
d) немає правильної відповіді. 

 
Дайте визначення поняття „Орден єзуїтів” 

a) релігійно-національна організація українських міщан 
у XVI-XVIII ст.; 

b) чернечий орден др.пол. ХVІ ст., який сприяв 
відновленню впливу католицької церкви й 
зміцненню католицького руху серед православного 
українського населення; 

c) чернечий орден, заснований ченцями або черницями, 
що живуть і працюють у монастирях; 

d) закрита корпоративна спілка членів, приналежних до 
одного або кількох зближених ремісничих фахів, 
поширені в містах Зх. Європи починаючи з XI–
XII ст. 

 

Перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, 
найстаріша українська науково-освітня установа, 
заснована князем К. Острозьким: 
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штукатурці 
Фреска орнаментальна або сюжетна декоративна 

композиція зі скла та інших матеріалів, що 
пропускають світло 

Вітраж історичний твір про події й факти, подані в 
хронологічному порядку за роками 

 
Тема 4. Культура України в ХІV – першій половині 

ХVІІ ст. Відродження 
 
Перехідна епоха в історії культури Європи від 
Середньовіччя до Нового часу має назву: 

a) Просвітництво; 
b) Новітня доба; 
c) Ренесанс; 
d) Античність; 
e) Новітній час. 

 
Хто вперше ввів до наукового обігу термін 
„Відродження”? 

a) Дж.Вазарі; 
b) Дж.Бокаччо; 
c) П.Верлен; 
d) Й.Гуттенберг. 

 
Антропоцентричне сприйняття світу характерне для 
епохи: 

a) Відродження; 
b) бароко; 
c) класицизму; 
d) Просвітництва; 
e) Середньовіччя. 
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Які території входили до складу української козацької 
держави на початку XVII ст.? 

a) Надніпрянщина і Сіверщина; 
b) Полісся і Східне Поділля; 
c) Лівобережна Україна; 
d) всі перераховані території. * 

 
Коли відбулось антипольське повстання під проводом 
С. Палія? 

a) 1648 р. 
b) 1658 р. 
c) 1700 р. 
d) 1702 р. * 

 
Які сторони підписали Гадяцький договір? 

a) Річ Посполита і Гетьманщина; * 
b) Гетьманщина і Московське царство; 
c) Московське царство і Річ Посполита; 
d) Гетьманщина і Османська імперія. 

 

Хто з козацьких гетьманів підписав Гадяцький 
договір? 

a) Б. Хмельницький; 
b) І. Виговський; * 
c) І. Самойлович; 
d) І. Мазепа. 

 

Вкажіть ім’я швецького короля, з яким Іван Мазепа 
уклав таємну угоду про співпрацю: 

a) Карл XI; 
b) Карл XII; * 
c) Фредерік І Гессенський; 
d) Адольф Фредерік. 
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Коли відбулася каральна експедиція російських військ 
на Україну під керівництвом П. Яковлєва, яка 
завершилася зруйнуванням Запорозької Січі? 

a) травень 1709 р. * 
b) липень 1709 р. 
c) травень 1710 р. 
d) вересень 1710 р. 

 
В якому році помер гетьман І. Мазепа? 

a) 1709 р. * 
b) 1710 р. 
c) 1714 р. 
d) 1718 р. 

 
Хто остаточно зруйнував Запорізьку Січ? 

a) Петро І; 
b) Катерина ІІ; * 
c) Петро ІІІ; 
d) Павло І. 

 

Проти кого були спрямовані гайдамацькі повстання? 
a) Речі Посполитої; * 
b) Московського царства; 
c) Османської імперії; 
d) монголо-татар; 
e) українського народу. 

 

Назвіть територію, що стала ареною повстання 
гайдамаків: 

a) Правобережна Україна;* 
b) Лівобережна Україна; 
c) Слобожанщина; 
d) Запорізька Січ; 
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b) жанр християнської літератури, в якому описується 
життя святих та аскетів; 

c) історичний твір про події й факти, подані в 
хронологічному порядку за роками; 

d) лялькова театральна вистава з різдвяним сюжетом; 
e) ліро-епічний твір, в якому український народ 

висловлював своє ставлення до історичних подій. 
 
Літопис, це –  

a) історичний твір про події й факти, подані в 
хронологічному порядку за роками; 

b) літературний твір, в якому описується життя святих; 
c) жанр суто українського речитативного народного 

героїчного ліро-епосу, який виконували мандрівні 
співці; 

d) один із жанрів прозової літератури, що 
характеризується лаконізмом, яскравістю і влучністю 
художніх засобів. 

 
Жанр християнської літератури, в якому описується 
життя святих та аскетів, це – 

a) нарис; 
b) агіографія; 
c) повість; 
d) літопис; 
e) новела. 

 
Знайдіть співвідношення між термінами та їх 
тлумаченнями: 
Літопис жанр християнської літератури, в якому 

описується життя святих та аскетів 
Агіографія спосіб малювання на стіні по свіжій 
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c) Феофан; 
d) Мелетій; 
e) Теотемп. 

 
Збірник творів, що містить оповіді про життя ченців 
Києво-Печерської лаври, заснування і облаштування 
монастиря, обставини тогочасного чернечого життя, 
аскетичні подвиги і численні чудеса: 

a) „Києво-Печерський патерик”; 
b) „Слово про закон і благодать”; 
c) „Остромирове Євангеліє”; 
d) „Ізборник Святослава”. 

 
Знайдіть співвідношення між творами та їх авторами: 
„Слово про закон і 
благодать” 

Нестор 

„Повчання дітям” Митрополит Іларіон 
„Повість минулих літ ” Невідомий автор 
„Слова о полку Ігоревім” Ярослав Мудрий 
„Руська Правда” Володимир Мономах 
 

Літературний твір, який одним з перших започаткував 
у літературі Київської Русі тему простої „маленької” 
людини: 

a) „Моління Даниїла Заточника” 
b) „Києво-Печерський патерик”; 
c) „Слово про закон і благодать”; 
d) „Слова о полку Ігоревім”. 

 

Агіографія, це – 
a) кодифіковані нормативні документи періоду 

Давньоруської держави; 
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e) Крим. 
 
Після остаточного скасування інституту гетьманства 
згідно розпорядження російської імператириці 1764 р. 
влада в Гетьманщині перейшла до: 

a) кошового отамана та Коша Запорозької Січі; 
b) малоросійського генерал-губернатора;* 
c) Малоросіської колегії;* 
d) „Правління гетьманського уряду” на чолі з князем 

О.Шаховським. 
 

Коли і за чиїм наказом відбулося остаточне знищення 
московськими військами Підпільненської Січі, та 
остаточна ліквідація Запорізької Січі як козацької 
автономії, внаслідок чого Військо Запорозьке Низове 
припинило своє існування? 

a) 1709 р., царя Петра І; 
b) 1725 р., імператриці Катерини І; 
c) 1734 р., імператриці Анни Іванівни; 
d) 1775 р., імператриці Катерини ІІ. 

 
МОДУЛЬ ІІ. НОВА І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Тема 5. Україна під владою Російської та Австрійської 
імперій у XIX ст. 

 

„Весною народів” називають:  
a) європейську революцію 1848–1849 рр.;*  
b) український національно-визвольний рух першої 

половини ХІХ ст.;  
c) український національно-визвольний рух 

середини ХІХ ст. 
d) культурно-просвітницьку діяльність «Руської 

трійці». 
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В якому році і в результаті яких історичних подій 
Галичина увійшла до складу імперії Габсбургів? 

a) 1939 р., в період Другої світової війни; 
b) 1914 р., під час Першої світової війни; 
c) 1772 р., внаслідок першого поділу Польщі;* 
d) 1793 р., внаслідок друого поділу Польщі. 

 
Яку назву мали українські землі у складі Австрійської 
імперії? 

a) Гетьманщина; 
b) Дистрикт Галичина; 
c) Колорівство Галіції і Лодомерії; 
d) Слобожанщина; 
e) Наддніпрянщина. 

 
Коли і де була утворена найвпливовіша 
західноукраїнська політична партія – Українська 
національно-демократична партія (УНДП)? 

a) 1999 р., Львів; 
b) 1890 р., Станіславів; 
c) 1899 р., Львів; 
d) 1899 р., Холм; 
e) 1891 р., Тернопіль. 

 

Революційна українська партія (РУП), до складу якої 
входили Д. Антонович, Л. Матусевич, М. Русов та ін., 
була заснована у: 

a) Києві; 
b) Харкові;* 
c) Львові; 
d) Миколаєві. 
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Центральний образ Софійського собору у Києві: 
a) Св. Софія; 
b) Марія-Оранта; 
c) Ісус Христос; 
d) Володимир Великий; 
e) Княгиня Ольга. 

 
Заступницею, захисницею, „непорушною стіною” Києва 
періоду Руської держави вважали: 

a) Марію-Оранту; 
b) Княгиню Ольгу; 
c) Св.Софію; 
d) Св.Анну. 

 
Мистецтво писання ікон називається: 

a) іконопис; 
b) стінопис; 
c) пейзаж; 
d) малювання. 

 
Слово „ікона” у перекладі з грецької мови і означає: 

a) „зображення”; 
b) „форма”; 
c) „відображення”; 
d) „вигляд”; 
e) „зміст”. 

 
Вкажіть ім’я відомого в Києві маляра, києво-
печерського ченця, який займався малюванням 
образів: 

a) Аліпій; 
b) Антоній; 
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Які з названих літературних пам’яток належать до 
періоду Київської Русі: 

a) „Слово про закон і благодать”; 
b) „Слово о полку Ігоревім”; 
c) „Повість минулих літ”; 
d) правильні усі варіанти відповіді. 

 
Вкажіть назву християнського храму, який був першим 
збудований одним з київських князів після хрещення 
Русі: 

a) Десятинна церква, В. Великим; 
b) Софійський собор, В. Великим; 
c) Борисоглібський собор, Я. Мудрим; 
d) Храм Богородиці, В. Мономахом. 

 
В якому літературному творі періоду Русі міститься 
звернення до князівських синів жити у мирі, злагоді та 
любові? 

a) „Повчання Володимира Мономаха”; 
b) „Слово про закон і благодать”; 
c) „Слово о полку Ігоревім”; 
d) „Руська правда”; 
e) „Повість минулих літ”. 

 
Яка кам’яна споруда уперше згадується у літописі під 
1037 р.? 

a) Золоті ворота; 
b) Десятинна церква; 
c) Софійський собор; 
d) Києво-Печерський монастир; 
e) Успенський собор. 
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Революційна українська партія (РУП), до складу якої 
входили Д.Антонович, Л.Матусевич, М.Русов та ін., 
була заснована у Харкові у: 

a) 1899 р. 
b) 1900 р.* 
c) 1907 р. 
d) 1905 р. 

 
Кріпосне право в Галичині було скасовано:  

a) у ході революції; * 
b) шляхом реформ;  
c) указом імператора; 
d) з ініціативи землевласників. 

 
Кріпосне право в Галичині було скасовано:  

a) у 1861 р. 
b) у 1866 р. 
c) у 1848 р.* 
d) у 1748 р. 

 
Кріпосне право на українських землях у складі 
Російської імперії було скасовано:  

a) у 1861 р.* 
b) у 1866 р. 
c) у 1848 р. 
d) у 1748 р. 

 
Ким і коли був підписаний Маніфест про визволення 
селян від кріпацтва: 

a) Миколою І, 19 лютого 1861 р. 
b) Петром І, 1776 р. 
c) Катериною ІІ, 1775 р. 
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d) Олександром ІІ, 19 лютого 1861 р.* 
 
Прибічники москвофільства прагнули до:  

a) возз’єднання Східної Галичини, Північної Буковини 
та Закарпаття з Польщею;  

b) возз’єднання Східної Галичини з Наддніпрянщиною;  
c) до об'єднання Східної України з Москвою; 
d) до об'єднання Західної України з Росією.* 

 
Вкажіть рік та місце заснування Революційної 
українська партії (РУП), до складу якої входили 
Д. Антонович, Л. Матусевич, М. Русов та ін.: 

a) 1899 р., Львів; 
b) 1890 р., Львів; 
c) 1900 р., Харків;* 
d) 1900 р., Київ. 

 
Українська національно-демократична партія (УНДП), 
засновниками якої були І.Франко, М.Грушевський, 
В.Охримович та ін. була створена у: 

a) Києві; 
b) Харкові; 
c) Львові;* 
d) Станіславові; 
e) Каневі. 

 
Вкажіть рік та місце заснування Української 
національно-демократичної партії (УНДП), лідерами 
якої були І.Франко, М.Грушевський, В.Охримович та 
ін.: 

a) 1899 р., Львів;* 
b) 1900 р., Харків; 
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c) чи візерунок, виконані з кольорових каменів, 
керамічних плиток; 

d) слова або тексти, надряпані гострим предметом або 
написані фарбою на камені, дереві, цеглі, кості, 
гончарному посуді. 

 
Хто був першим королем України-Русі? 

a) Володимир Великий; 
b) Володимир Мономах; 
c) Данило Галицький; 
d) Ярослав Осьмомисл; 
e) Ярослав Мудрий. 

 
Спосіб малювання на стіні по свіжій штукатурці, це – 

a) фреска; 
b) мозаїка; 
c) пейзаж; 
d) графіті; 
e) вітраж. 

 
Коли була проведена друга релігійна реформа 
Володимира Великого і в чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 
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b) зображення чи візерунок, виконані з кольорових 
каменів, керамічних плиток та інших матеріалів; 

c) орнаментальна, або сюжетна декоративна композиція 
зі скла та інших матеріалів, що пропускають світло; 

d) слова або тексти, надряпані гострим предметом або 
написані фарбою на камені, дереві, цеглі, кості, 
гончарному посуді. 

 
Коли була проведена перша релігійна реформа 
Володимира Великого і в чому її суть? 

a) 980 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

b) 988 р., побудова язичницького храму (святилища) та 
створення пантеону з шести язичницьких богів, з 
Перуном-верховним богом на чолі; 

c) 988 р., хрещення Русі; 
d) 990 р., хрещення князем Володимиром Великим. 

 
Полемічний і похвальний твір періоду Київської Русі, 
який прославляє князя В. Великого, хрестителя Русі, це 
–  

a) „Повість минулих літ”; 
b) „Слово о полку Ігоревім”; 
c) „Руська правда”; 
d) „Повчання Володимира Мономаха дітям”; 
e) *”Слово про закон і благодать”. 

 
Вітраж, це – 

a) орнаментальна або сюжетна декоративна композиція 
зі скла та інших матеріалів, що пропускають світло; 

b) спосіб малювання на стіні по свіжій штукатурці; 
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c) 1899 р., Тернопіль; 
d) 1891 р., Івано-Франківськ; 
e) 1900 р., Київ. 

 
Таємна організація, утворена у Києві у 1845 р. з 
ініціативи М. Костомарова: 

a) ; „Руська трійця”; 
b) Кирило-Мефодіївське товариство  
c) „Народна рада”; 
d) Товариство галицьких священиків; 
e) „Гурток хлопоманів”. 

 
Автором програмного документу кирило-мефодіївців 
„Закон Божий. Книга буття українського народу” є: 

a) М. Драгоманов; 
b) М. Костомаров;* 
c) Т. Шевченко; 
d) П. Куліш. 

 
Вкажіть назву одного з програмних творів Кирило-
Мефодіївського товариства: 

a) „Русалка дністрова”; 
b) „Закон Божий. Книга буття українського народу”; 
c) „Апостол”; 
d) „Катехізис малий”; 
e) „Буквар славено-руського язика”. 

 
Програма діяльності Кирило-Мефодіївського 
товариства була викладена в документі:  

a) „Любов до істини”;  
b) „Книга буття українського народу”;*  
c) „Руська Правда”; 
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d) „Слово про закон і благодать”; 
e) „Русалка Дністрова”.  

 
Головна мета Кирило-Мефодіївського товариства:  

a) досягнення автономії України з демократичним 
устроєм; 

b) досягнення повної незалежності України з 
елементами авторитарного устрою; 

c) створення демократичної федерації слов'янських 
народів, очолюваної Україною, на принципах 
рівності і суверенності;*  

d) воз’єднання України з Російською імперією. 
 
Таємний гурток, утворений наприкінці 1850-х рр. на 
Правобережжі, члени якого прагнули виховати 
патріотичні почуття, пробудити національну 
самосвідомість та зблизитися з народом, ідеологом 
якого був В. Антонович, – 

a) „Руська трійця”; 
b) „Кирило-Мефодіївське товариство”; 
c) „Основа”; 
d) гурток хлопоманів (українофілів);* 
e) Товариство греко-католицьких священиків. 

 

Засновниками та активними діячами „Руської трійці” 
були: 

a) Я.Головацький, І.Вагилевич, М. Шашкевич;* 
b) Т. Шевченко, І.Франко, П.Куліш; 
c) В.Антонович, М. Драгоманов, Т. Рильський; 
d) Т. Шевченко, І.Франко, В. Костомаров. 
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Коли і за правління якого князя відбулося хрещення 
Русі? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) 1037 р., Ярослава Мудрого; 
c) 960 р., Аскольд; 
d) 988 р., Володимира Великого; 
e) 955 р., княгині Ольги. 

 
З діяльністю якого київського князя пов’язують 
створення писемного кодексу норм світського права на 
Русі і яку він мав назву? 

a) В. Великий, „Повчання”; 
b) Іларіон, „Слово про закон і благодать”; 
c) Я. Мудрий, „Руська правда”; 
d) Нестор, „Повість минулих літ”. 

 
Коли і за правління якого князя було збудовано 
духовний і культурно-освітній центр Русі – Софію 
Київську? 

a) 980 р., Володимира Великого; 
b) 1037 р., Ярослава Мудрого; 
c) 988 р., Володимира Великого; 
d) 955 р., княгині Ольги. 

 
Першим митрополитом київським був... 

a) Теотемп; 
b) Теофіл; 
c) Мелетій; 
d) Володимир. 

 
Мозаїка, це – 

a) спосіб малювання на стіні по свіжій штукатурці; 
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(Марена) сновидіннями, хворобами 
Велес покровитель скотарства, ремесел, мистецтва 
Мокоша опікується водою, родючістю, лікуванням 
Симаргл в образі крилатого пса виконує функції 

охоронця 
 

Тема 3. Культура Київської Русі. 
Взаємозв'язки з візантійською традицією 

 
Ким було здійснено першу спробу запровадження 
християнства на Русі: 

a) Аскольдом; 
b) Святославом; 
c) Ярославом Мудрим; 
d) Володимиром Великим; 
e) Ольгою. 

 

Князь, за правління якого культура Київської Русі 
досягла найвищого розквіту: 

a) Ярослав Мудрий; 
b) Олег Ігоревич;  
c) Володимир Великий; 
d) Данило Галицький; 
e) Володимир Мономах. 

 
Українська середньовічна модель світобачення: 

a) теоцентрична; 
b) космоцентрична; 
c) антропоцентрична; 
d) антропокосмічна. 
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„Братство тарасівців” було започатковане молодими 
свідомими українцями (м. Харків) у: 

a) 1991 р. 
b) 1891 р.* 
c) 1900 р. 
d) 1910 р. 

 
Перша таємна організація молодих українців у 
Наддніпрянщині, членами якої були І. Липа, Б. 
Грінченко, М. Міхновський: 

a) Братство тарасівців*; 
b) Кирило-Мефодіївське товариство; 
c) „Руська трійця”; 
d) Київська громада; 
e) Гурток хлопоманів. 

 
Програмним документом „Братства тарасівців” була 
брошура під назвою: 

a) „Русалка дністрова”; 
b) „Символ віри молодих українців”;* 
c) „Закон Божий. Книга буття українського народу”; 
d) „Заповіт”. 

 
Перша таємна організація молодих українців у 
Наддніпрянській Україні, створена у 1891 р. 

a) „Братство тарасівців”*; 
b) Москофіли; 
c) Народовці; 
d) Кирило-Мефодіївське товариство. 

 
Учасники загальноукраїнського національного руху 
називали „українським П’ємонтом”:  
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a) Східну Галичину*; 
b) Київ; 
c) Буковину; 
d) Запорізьку Січ; 
e) Слобідську Україну. 

 
Назвіть декабристські організації, що діяли в Україні у 
1820-х рр.: 

a) „Південне товариство”, „Товариство об’єднаних 
слов’ян”;* 

b) „Братство тарасівців”, „Руська трійця”; 
c) „Кирило-мефодіївське товариство”; 
d) Київська громада, Гурток хлопоманів. 

 
В якому році вперше вийшов друком „Кобзар” 
Т.Шевченка: 

a) 1861 р. 
b) 1860 р. 
c) 1940 р. 
d) 1840 р. 
e) 1814 р. 

 
Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров, В.Білозерський 
входили до: 

a) Кирило-Мефодіївського товариства; 
b) „Руської трійці”; 
c) „Південного товариства”; 
d) „Товариства об’єднаних слов’ян”. 

М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький належали 
до: 

a) Кирило-Мефодіївського товариства; 
b) „Руської трійці”;* 
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c) Прокопій Кесарійський; 
d) Пліній Молодший; 
e) Птоломей. 

 
На місці стародавнього Херсонеса стоїть сучасне місто: 

a) Севастополь; 
b) Миколаїв; 
c) Керч; 
d) Ялта; 
e) Феодосія. 

 
На місці давнього Пантікапея знаходиться сучасне 
місто: 

a) Керч; 
b) Севастополь; 
c) Херсон; 
d) Феодосія; 
e) Сімферополь. 

 
Головний бог у східних слов'ян-язичників періоду 
формування держави: 

a) Перун; 
b) Велес; 
c) Стрибог; 
d) Дажбог; 
e) Ярило. 

 
За яку сферу діяльності відповідало кожне з 
перерахованих східнослов'янських божеств: 
Перун громовержець, захисник воїнів 
Дажбог податель буття, добробуту, врожаю 
Мара ототожнюється з пітьмою, лихими 
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a) світогляд; 
b) релігія; 
c) свідомість; 
d) культура; 
e) міфологія. 

 
Назвіть головні східнослов’янські божества (розставте 
у взаємовідповідності): 

Велес A бог волхвів, торгівлі, музики, 
мистецтва; 

Стрибог  B бог вітру; 
Сварог  C бог вогню, бог-коваль; 
Дана   D богиня води. 

 
Головним аспектом ідеології трипільців був: 

a) культ предків; 
b) культ родючості; 
c) культ сонця; 
d) культ вогню; 
e) культ грози. 

 
Основою господарської діяльності скіфів було: 

a) землеробство; 
b) полювання; 
c) скотарство; 
d) ковальство; 
e) рибальство. 

 
Грецький історик, який писав про населення території 
України в стародавні часи: 

a) Геродот; 
b) Пліній Старший; 
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c) „Південного товариства”; 
d) Товариства галицьких священиків; 
e) „Братства тарасівців”. 

 
Які реформи були проведені в Російській імперії у 1860-
х рр.? 

a) аграрна, земська;* 
b) самоврядування;* 
c) судова, військова;* 
d) пенсійна, освітня. 

 
Назвіть реформи, які були проведені в Російській 
імперії у 1860-х рр.? 

a) аграрна, земська; 
b) самоврядування; 
c) судова; 
d) військова; 
e) правильні усі варіанти.* 

 

В Російській імперії у 1860-х рр. були проведені 
реформи: 

a) самоврядування;* 
b) судова, військова;* 
c) аграрна, земська;* 
d) освітня. 

 

Основними цілями Кирило-Мефодіївського товариства 
були: 

a) ліквідація самодержавства і кріпосного права; 
b) національне визволення України; 
c) утворення на демократичних принципах федерації 

слов’янських народів з центром у Києві; 
d) правильні усі варіанти відповіді*. 
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Вкажіть, які цілі ставило Кирило-Мефодіївське 
товариство: 

a) ліквідація самодержавства і кріпосного права;* 
b) національне визволення України;* 
c) утворення на демократичних принципах федерації 

слов’янських народів з центром у Києві.* 
 
Який документ суворо забороняв ввезення в межі 
Російської імперії, без спеціального дозволу, книги, 
видані української мовою: 

a) Валуєвський циркуляр; 
b) Емський указ;* 
c) Указ Олександра ІІ. 

 
Документ, який забороняв видання українських 
національних, релігійних та педагогічних публікацій: 

a) Емський указ; 
b) Указ російського царя; 
c) Валуєвський циркуляр.* 

 
За правлінняя яких австрійських імператорів були 
проведені реформи „освіченого абсолютизму”: 

a) Марії-Терези;* 
b) Йосип ІІ;* 
c) Фердинанд ІІ; 
d) Вільгельм. 

 
Реформи Габсбургів: 

a) аграрна;* 
b) освітня;* 
c) церковна;* 
d) адміністративна. 
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b) М. Чмихов; 
c) В. Хвойка; 
d) І. Ключевський; 
e) Б. Мозолевський. 

 
Хто з стародавніх описав звичаї скіфських племен та 
територію їх розселення у своїй праці „Історія”? 

a) Діоген; 
b) Геракліт; 
c) Ціцерон; 
d) Геродот; 
e) Арістотель. 

 
Сукупність прийомів і обрядів, що здійснюються з 
метою вплинути надприродним шляхом на явища 
природи, тварин, людину, це – 

a) анімізм; 
b) тотемізм; 
c) магія; 
d) тризна. 

 
Розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили та 
ін., які брали участь у створенні світу: 

a) легенда; 
b) оповідання; 
c) казка; 
d) міф; 
e) переказ. 

 
Сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві, 
що включає до свого складу сукупність звичаїв, 
обрядів, правил життя і поведінки людей, це – 
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Інститут вшанування та поклоніння речам, явищам, 
істотам, божествам, це – 

a) культ; 
b) ідеологія; 
c) міф; 
d) релігія; 
e) капище. 

 
Релігія східних слов'ян, сутність якої полягала у вірі в 
багатьох богів, обожненні сил природи, культі предків: 

a) християнство; 
b) магія; 
c) язичництво; 
d) теоцентризм; 
e) міфологія. 

 
Розставте у взаємовідповідності головні 
східнослов’янські божества: 

Мара  A богиня зла та ночі, потойбічного світу; 
Хорс  B бог сонця (небесного світила загалом); 
Перун  C бог війни; 
Ярило   D бог родючості і плодючості. 

 
Назвіть первісні вірування давніх слов’ян: 

a) анімізм; 
b) фетишизм; 
c) тотемізм; 
d) правильно усе назване вище. 

 
Хто з археологів відкрив перше трипільське поселення 
на території сучасної України: 

a) О. Ситник; 
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Аграрна реформа Йосипа ІІ передбачала: 

a) звільнення селян з особистої залежності від 
поміщиків; 

b) визначення розмірів панщини – до 30 днів на рік; 
c) заборону збільшувати поміщицькі землеволодіння за 

рахунок „прирізки” селянських земель; 
d) правильні усі варіанти.* 

 
Церковна реформа Габсбургів передбачала: 

a) зрівняння прав католицької, протестантської і греко-
католицької церков;* 

b) унію католицької та протестантської церков; 
c) союз католицької і православної церков. 

 

Освітня реформа Габсбургів передбачала: 
a) ліквідація ордену єзуїтів і його домінування у 

навчальних закладах; 
b) відкриття греко-католицьких семінарій для навчання 

українського духовенства; 
c) запровадження системи початкових та середніх шкіл. 

 
Тема 6. Україна у Першій світовій війні. 

Національна революція 1917-1921 рр. 
 

До складу яких країн входили українські землі на 
передодні Першої світової війни?  

a) Польщі і Росії; 
b) Польщі і Австро-Угорщини; 
c) Австро-Угорщини і Росії; * 
d) Австро-Угорщини і Німеччини. 

 
Приводом до розв’язання Першої світової війни стало: 
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a) вбивство ерцгерцога Франца-Фердинанда; * 
b) Революція в царській Росії; 
c) Балканська криза; 
d) Марокканська криза. 

 
В яких роках тривала Перша світова війна? 

a) 1914–1918 рр. * 
b) 1914–1919 рр. 
c) 1914–1921 рр. 
d) 1917–1921 рр. 

 
Товариство українських поступовців (ТУП) було 
створено у: 

a) 1908 р. * 
b) 1914 р.  
c) 1917 р. 
d) 1921 р. 

 

Головним завданням Спілки (Союзу) Визволення 
України стало: 

a) створення незалежної Української держави; 
b) приєднання західноукраїнських земель до Росії; 
c) відділення України від Росії і створення самостійної 

монархії під протекторатом Австро-Угорщини та 
Німеччини;* 

d) входження всіх українських земель до складу 
Польсько-української держави. 

Симон Петлюра, це – 
a) Голова Директорії УНР; 
b) член КПУ; 
c) один із організаторів українських збройних сил 1917 

р. 
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d) фетишизм. 
 
Найдавнішою сферою господарської діяльності людини 
є: 

a) збиральництво; 
b) ковальство; 
c) землеробство; 
d) гончарство; 
e) скотарство. 

 
Розставте у правильній часовій послідовності культури 
народів, які проживали на території України:  

1. Трипільська;  
2. Київської Русі;  
3. Черняхівська; 
4. Зарубинецька. 
 

Які племена проживали на території Північного 
Причорномор’я у VІІ ст.до н.е. – ІІІ ст.н.е.? 

a) кіммерійці; 
b) древляни; 
c) скіфи; 
d) радимичі; 
e) сармати. 

 
Система уявлень про надприродні властивості 
предметів та речей та поклоніння їм, це – 

a) фетишизм; 
b) тотемізм; 
c) анімізм; 
d) магія. 
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d) ідеологія; 
e) переказ. 

 
Розставте у взаємовідповідності головні 
східнослов’янські божества: 

Дажбог A даритель достатку, вважався 
уособленням сонця; 

Волос (Тур)  B божество худоби; 
Лада    C богиня кохання та шлюбу; 
Мокоша D богиня рукоділля, прядіння, 

ткацтва. 
Світогляд, який характеризується відсутністю віри в 
існування будь-яких богів, духів, інших потойбічних 
істот, – 

a) релігія; 
b) тотемізм; 
c) анімізм; 
d) аскетизм; 
e) атеїзм. 

 
Культ надприродної сили неживих предметів та 
речей у віруваннях первісної людини: 

a) фетишизм; 
b) тотемізм; 
c) анімізм; 
d) політеїзм. 

 
Вид релігійних вірувань, пов'язаний з вірою у 
зв'язок групи людей з твариною: 

a) тотемізм; 
b) політеїзм;  
c) магія;  
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d) правильна відповідь а) і с). 
 
Михайло Грушевський, це – 

a) голова Центральної Ради УНР; 
b) дійсний член чеської АН; 
c) голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові; 
d) правильні всі варіанти відповіді. 

 
Комуністична партія Західної України (КПЗУ) була 
заснована у: 

a) 1918 р. 
b) 1919 р.* 
c) 1920 р. 
d) 1921 р. 

 

4 березня 1917 р. Надніпрянській Україні створений 
революційний парламент України, який керував 
українським національним рухом, він мав назву: 

a) Народна дума; 
b) Центральна рада*; 
c) Тимчасовий уряд; 
d) Верховна рада; 
e) Директорія. 

 

Головою Центральної ради у березні 1917 року було 
обрано: 

a) С.Петлюру; 
b) М.Грушевського*; 
c) В.Винниченка; 
d) С.Єфремова; 
e) П.Скоропадського. 
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Революційний парламент України, створений у березні 
1917 р. мав назву: 

a. Директорія; 
b. Центральна рада;* 
c. Установчі збори; 
d. Кабінет міністрів; 
e. Верховна рада; 

 
Політика залучення представників корінного 
населення радянських республік до місцевого 
керівництва та надання офіційного (а інколи – й 
панівного) статусу національним мовам, це – 

a) націоналізація; 
b) відродження; 
c) коренізація*; 
d) русифікація; 
e) політизація. 

 
Українська Центральна рада (УЦР) діяла в період: 

a) березень 1917 р. – квітень 1918 р.;* 
b) травень 1917 р. – лютий 1919 р.; 
c) жовтень 1918 р. – квітень 1920 р.; 
d) листопад 1919 р. червень 1921 р. 

 
Законодавчі акти, які проголошувала Українська 
Центральна рада (УЦР) мали назву: 

a) закони; 
b) укази; 
c) постанови; 
d) універсали; 
e) циркуляри. 
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Назвіть відомого українського археолога-скіфознавця, 
що віднайшов золоту пектораль: 

a) Б. Мозолевський; 
b) О. Ситник; 
c) В. Хвойко; 
d) І. Ґерета  

 
Сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та окремими видами рослин та 
тварин, це – 

a) тотемізм; 
b) анімізм; 
c) фетишизм; 
d) магія. 

 
Дайте визначення поняття „міф”: 

a) сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та  окремими видами рослин та 
тварин; 

b) сказання про давні вірування (уявлення) народу 
щодо походження земних явищ природи, богів, 
героїв, Всесвіту; 

c) історико-літературний твір, присвячений козацьким 
війнам; 

d) віра у багатьох богів, обожнення сил природи. 
 
Сказання про давні вірування (уявлення) народу щодо 
походження земних явищ природи, богів, героїв, 
Всесвіту, це – 

a) легенда; 
b) казка; 
c) міф; 
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Віра, особлива система світогляду та світосприйняття, 
набір культурних, духовних та моральних цінностей, 
що обумовлюють поведінку людини, – 

a) культ; 
b) релігія; 
c) міфологія; 
d) філософія; 
e) онтологія. 

 
Що було основною формою господарської діяльності 
трипільців: 

a) скотарство; 
b) землеробство; 
c) збиральництво; 
d) полювання; 
e) ремесла. 

 
Як називалися скіфські поховання? 

a) могила; 
b) курган; 
c) тризна; 
d) скульптура; 
e) піраміда; 

 
В якому стародавньому похованні було знайдено 
велику нагрудну прикрасу – золоту пектораль:  

a) Товста могила;  
b) Золотий курган;  
c) Кам'яна могила; 
d) Харівський скарб. 
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Скільки універсалів проголосила Українська 
Центральна рада (УЦР) протягом своєї діяльності? 

a) 3; 
b) 4; 
c) 8; 
d) 12. 

 
Процес винищення радянськими каральними органами 
української творчої інтелігенції у 1930-х роках має 
назву: 

a) Розстріляне відродження*; 
b) Геноцид; 
c) Голокост; 
d) Голодомор; 
e) Денаціоналізація. 

 

Яким універсалом проголошувалась самостійність і 
незалежність України? 

a) І Універсалом; 
b) ІІ Універсалом; 
c) ІІІ Універсалом; 
d) ІV Універсалом.* 

 

ІV Універсал було проголошено: 
a) 22 січня 1917 р. 
b) 15 листопада1917 р. 
c) 22 січня 1918 р.* 
d) 4 лютого 1918 р. 

 
Коли була ухвалена конституція УНР? 

a) 29 квітня 1918 р.* 
b) 29 квітня 1919 р. 
c) 24 серпня 1918 р. 
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d) 1 грудня 1918 р. 
 

Який Універсал Центральної ради проголошував 
автономію України у складі Росії і визначав головним 
джерелом влади український народ? 

a) І;* 
b) ІІ; 
c) ІІІ; 
d) ІV. 

 

Який Універсал Центральної ради був кроком назад, 
проголошував, що остаточно форму автономії України 
буде вирішено Установчими зборами Росії? 

a) І; 
b) ІІ; * 
c) ІІІ; 
d) ІV. 

 

Вкажіть, який Універсал Центральної ради проголосив 
Українську Народну Республіку. 

a) І; 
b) ІІ;  
c) ІІІ; * 
d) ІV. 

 

Вкажіть, який Універсал Центральної ради декларував 
незалежність УНР. 

a) І; 
b) ІІ;  
c) ІІІ;  
d) ІV. * 

 

Хто такий Скоропадський Павло Петрович? 
a) Гетьман часів Запорізької Січі; 
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d) відсутність віри в існування будь-яких богів, духів, 
інших потойбічних істот. 

 
У стародавніх слов’ян магія, це – 

a) сукупність прийомів і обрядів, що здійснюються з 
метою вплинути надприродним шляхом на явища 
природи, тварин, людину; 

b) система уявлень про надприродні властивості 
предметів та речей та поклоніння їм; 

c) сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та окремими видами рослин та 
тварин; 

d) віра у наявність душі у явищах природи, речах та 
предметах навколишнього світу. 

 
Частина язичницького храму у давніх слов’ян, місце, 
призначене для розміщення ідолів: 

a) вівтар; 
b) капище; 
c) требище; 
d) мечеть. 

 
Назвіть головні східнослов’янські божества (розставте 
у взаємовідповідності): 

Род   A творець Всесвіту 
Сварог  B бог неба, зодіаку 
Берегиня C жіноче божество, що асоціювалось з 

народженням 
Мара  D богиня зла та ночі, потойбічного світу 

 



 82 

b) сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та окремими видами рослин та 
тварин; 

c) відсутність віри в існування будь-яких богів, духів, 
інших потойбічних істот; 

d) сказання про давні вірування (уявлення) народу 
щодо походження земних явищ природи, богів, 
героїв, Всесвіту. 

 
Поясніть значення одного з первісних релігійних 
вірувань – анімізму: 

a) віра у наявність душі чи духу у явищах природи, 
речах та предметах навколишнього світу, 
ототожнення живої природи з неживою; 

b) сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та окремими видами рослин та 
тварин; 

c) зображення тварин, птахів та риб на зброї, збруї та 
предметах побуту; 

d) інститут вшанування та поклоніння речам, явищам, 
істотам, божествам. 

 
З’ясуйте сутність поняття фетишизм: 

a) сукупність прийомів і обрядів, що здійснюються з 
метою вплинути надприродним шляхом на явища 
природи, тварин, людину 

b) сукупність уявлень та вірувань у надприродний 
зв’язок між людьми та окремими видами рослин та 
тварин; 

c) *система уявлень про надприродні властивості 
предметів, речей та поклоніння їм; 
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b) Гетьман Української Держави у 1918 р;* 
c) голова Ради Народних Комісарів УРСР; 
d) письменник. 

 

Коли відбувся переворот гетьмана П. Скоропадського? 
a) 16 лютого 1918 р.; 
b) 5 березня 1918 р.; 
c) 29 квітня 1918 р.;* 
d) 5 травня 1918 р. 

 

Перемир’я гетьмана П. Скоропадського з радянською 
Росією? 

a) 12 червня 1917 р.; 
b) 7 липня 1918 р.; 
c) 12 червня 1918 р.;* 
d) 15 липня 1918 р. 

 

Коли було повалено Гетьманат П. Скоропадського? 
a) 1 грудня 1918 р.; 
b) 14 грудня 1918 р.;* 
c) 14 грудня 1919 р.; 
d) 1 грудня 1917 р. 

 

Хто був першим головою Директорії УНР? 
a) С. Петлюра; 
b) В. Винниченко;* 
c) М. Грушевський; 
d) Є. Петрушевич. 

 
Директорія, це – 

a) наказ про створення УНР; 
b) законодавчий орган УРСР; 
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c) верховний виконавчий орган Гетьманату П. 
Скоропадського; 

d) тимчасовий верховний орган УНР.* 
 
Коли створено Легіон Українських Січових Стрільців: 

a) у серпні 1915 р.; 
b) у липні 1918 р; 
c) у серпні 1914 р;* 
d) у вересні 1939 р. 

 
До армії якої держави належав Легіон УСС? 

a) Австро-Угорщини;* 
b) Німеччини; 
c) України; 
d) Польщі; 
e) Росії. 

 
В якому році було проголошено Західноукраїнську 
народну республіку? 

a) 1917 р; 
b) 1918 р.;* 
c) 1921 р.; 
d) 1919 р.; 
e) 1920 р. 

 
Яке місто стало столицею проголошеної ЗУНР ? 

a) Івано-Франківськ; 
b) Луцьк; 
c) Тернопіль; 
d) Львів;* 
e) Перемишль. 
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Культура це –  
a) це скарбниця мистецьких та інших досягнень 

людства і особистості, які зберігаються для потомків; 
b) це прагнення досягти довершеності у своїй праці; 
c) це знання законів природи і краси та вміння їх 

використовувати у своєму житті без шкоди для 
навколишнього світу; 

d) правильні усі вказані варіанти відповіді. 
 
Знайдіть взаємовідношення у різновидах культури: 
культура мови  A вміння і знання людини, 

пов’язані з його професією; 
професійна культура B вміння грамотно, чітко і зрозуміло  
    висловлювати свою думку; 
 к-ра обслуговування C культура у сфері виробництва; 
економічна культура D певний рівень розвитку процесу  
    обслуговування. 
 

Тема 2. Давня культура. Міфо-релігійні уявлення 
східних слов’ян 

 
Одне з первісних вірувань людей у наявність душі чи 
духу у явищах природи, речах та предметах 
навколишнього світу, ототожнення живої природи з 
неживою, це – 

a) анімізм; 
b) тотемізм; 
c) фетишизм; 
d) магія. 

 
Дайте визначення поняття тотемізм: 

a) віра у наявність душі чи духу у явищах природи, 
речах та предметах навколишнього світу; 
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Культура обслуговування, це – 
a) ступінь досконалості процесу обслуговування; 
b) продуктивне використання землі та засобів с/г 

виробництва; 
c) сукупність форм повсякденної поведінки людини; 
d) культура у сфері виробництва. 

 
Певний рівень розвитку (ступінь досконалості) процесу 
обслуговування, що виражається в моральних, 
психологічних, етичних, естетичних та інших аспектах, 
це – 

a) культура обслуговування; 
b) культура поведінки; 
c) культура побуту; 
d) крофесійна культура. 

 

Знайдіть взаємовідповідність у формах культури: 
висока культура A знаходить визнання серед митців, 

створюється ними; 
фольклорна культура B історична і культурна спадщина 

народу; 
популярна культура  C культура теперішнього часу; 
масова культура D найбільш поширена і динамічна, 

зрозуміла всім.  
 
Дайте найбільш широке визначення поняття 
„культура”: 

a) поліпшення, людських звичок, способів поведінки; 
b) те, що створене цілеспрямованим задумом і 

діяльністю людини; 
c) сукупність матеріальних та духовних цінностей, 

створених людством протягом його історії, що 
передаються з покоління в покоління; 

 57 

Що таке Акт Злуки? 
a) урочисте проголошення універсалу про об’єднання 

УНР і ЗУНР у соборну Україну;* 
b) договір про входження УНР до складу Росії; 
c) договір про входження ЗУНР до складу Польщі; 
d) договір про входження ЗУНР до складу УНР. 

 
Коли було проголошено Акт Злуки? 

a) 1 листопада 1918 р.; 
b) 1 грудня 1918 р.; 
c) 1 січня 1919 р.; 
d) 22 січня 1919 р. 

 
День Соборності України відзначають: 

a) 9 січня; 
b) 22 січня; 
c) 23 лютого; 
d) 21 січня; 
e) 8 березня. 

 
Коли відбулась Більшовицька (Жовтнева) революція в 
Росії ?  

a) у жовтні 1916 р.; 
b) у жовтні 1917 р.;* 
c) у листопаді 1917 р.; 
d) у листопаді 1918 р.; 
e) восени 1919 р. 

 
Першим Головою уряду більшовиків – Ради Народних 
Комісарів став: 

a) Л. Троцький; 
b) Й. Сталін; 
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c) О. Керенський; 
d) Х. Раковський; 
e) В. Ульянов.* 

 

Вкажіть справжнє прізвище Й. Сталіна: 
a) О. Керенський; 
b) В. Ульянов; 
c) Й. Джугашвілі;* 
d) Л. Каменєв. 

 

Важіть справжнє прізвище В. Леніна: 
a) В. Ульянов; 
b) Л. Троцький; 
c) В. Ульянович; 
d) Г. Зінов’єв. 

 

Бій під Крутами, це –  
a) бій нашвидкуруч сформованого зі студентів і 

курсантів підрозділу армії УНР із загонами 
червоногвардійців під проводом М. Муравйова;* 

b) сутичка Легіону УСС і більшовицьких військ; 
c) бій між військами Центральної ради і військами 

гетьмана П. Скоропадського; 
 

Коли відбувся бій під Крутами? 
a) 29 січня 1917 р. 
b) 22 січня 1918 р. 
c) 29 січня 1918 р.* 
d) 29 січня 1919 р. 
e) 1 лютого 1918 р. 

 
Листопадовий чин, це – 
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c) це мистецтво жити поміж людьми, гармонія між 
людьми і природою; 

d) вірні усі варіанти. 
 
Знайдіть взаємовідповідність у різновидах культури: 
політична к-ра  A пов’язана з політичною діяльністю та 

політичними процесами; 
к-ра землеробства B певний рівень розвитку (досконалості) 

с/г виробництва, продуктивне 
використання землі та засобів с/г 
виробництва; 

к-ра поведінки C сукупність форм повсякденної 
поведінки людини, відображення 
моральних та естетичних норм; 

педагогічна к-ра D пов’язана з питаннями виховання та 
освіти. 

 
Термін „цивілізація” вперше ввів до наукового обігу: 

a) П.-А. Гольбах; 
b) Арістотель; 
c) Сократ; 
d) Тацит; 
e) Ціцерон. 

 
Культура поведінки, це –  

a) сукупність форм повсякденної поведінки людини, 
відображення моральних та естетичних норм; 

b) певний рівень розвитку (досконалості) с/г 
виробництва; 

c) сукупність цінностей, знань та уявлень про політику, 
що мотивує політичну поведінку громадян; 

d) вміння і знання людини, пов’язані з її професією. 
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Інноваційна функція культури забезпечує: 
a) опанування і перетворення світу, появу нового у 

суспільстві, його прогресивний розвиток; 
b) регулювання відносини між членами суспільства за 

допомогою моралі, права, громадської думки; 
c) передання соціального досвіду з покоління в 

покоління; 
d) обмін духовними цінностями між народами. 

 

Освітньо-виховна функція культури забезпечує: 
a) освіту, виховання, від яких залежить рівень розвитку 

суспільства; 
b) опанування і перетворення світу, появу нового у 

суспільстві; 
c) злагоджене спілкування, обмін мистецькими 

творіннями, покращує взаємодію між членами 
суспільства; 

d) поєднує особливості (самобутності) культур певних 
націй. 

 

Культура поєднує особливості (самобутності) культур 
певних націй, де водночас кожна з культур зберігає 
свою неповторність, – це функція культури: 

a) інформативна; 
b) інтегративна; 
c) регулятивна (нормативна); 
d) адаптивна. 

 

Культура це –  
a) сукупність матеріальних та духовних цінностей, 

створених людством протягом його історії, що 
передаються з покоління в покоління; 

b) гармонія між матеріальним і духовним світами;  
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a) збройне повстання організоване з 31 жовтня на 1 
листопада 1918 р. у Королівстві Галичини і Волині 
коронній землі Австро-Угорської імперії з метою 
встановлення ЗУНР;* 

b) збройне повстання в Києві проти влади УНР; 
c) збройний переворот у Санкт-Петербурзі і повалення 

тимчасового уряду Росії; 
d) повстання анархістів під проводом Н. Махно. 

 
Листопадова революція в Західній Україні, це – 

a) збройне повстання організоване з 31 жовтня на 1 
листопада 1918 р. у Королівстві Галичини і Волині з 
метою встановлення ЗУНР;* 

b) збройне повстання проти влади УНР; 
c) збройний переворот у Санкт-Петербурзі і повалення 

тимчасового уряду Росії; 
d) повстання анархістів під проводом Н. Махно. 

 
Тема 7. Трагедія Другої світової війни. 

Україна у 1940–1950-х рр. 
 

Таємна угода про ненапад між гітлерівською 
Німеччиною і Радянським Союзом називається: 

a) договором Гітлера – Сталіна; 
b) пактом Молотова – Ріббентропа; 
c) таємним союзом Німеччини – СРСР; 
d) планом Барбаросса. 

 
Документ укладений 30 вересня 1938 р. між 
Німеччиною, Великобританією, Францією та Італією 
називається: 

a) Мюнхенська угода; 
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b) Берлінський пакт; 
c) Союзний договір; 
d) пактом Молотова – Ріббентропа. 

 
Відповідно до Мюнхенської угоди Німеччина отримала: 

a) Частину території Польщі; 
b) Закарпаття; 
c) Судетську область в Чехословаччині;* 
d) частину Румунії. 

 
Друга Світова війна розпочалась: 

a) 1 вересня 1939 р.; 
b) 1 листопада 1940 р.; 
c) 22 червня 1941 р.; 
d) 22 червня 1939 р.; 
e) 1 вересня 1941 р. 

 
Друга світова війна розпочалася нападом: 

a) СРСР на Польщу; 
b) Німеччини на Францію; 
c) Німеччини на Польщу;* 
d) Німеччини на СРСР; 
e) Польщі на СРСР. 

 
Радянсько-німецька війна розпочалась: 

a) 1 вересня 1939 р.; 
b) 1 листопада 1940 р.; 
c) 22 червня 1941 р.;* 
d) 22 червня 1939 р.; 
e) 1 вересня 1941 р. 
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передавання історичного досвіду поколінь через 
механізм культурної спадщини: 

a) комунікативна (соціальної пам’яті) 
b) адаптивна; 
c) нормативна (регулятивна); 
d) інтегративна. 

 
Передавання історичного досвіду поколінь через 
механізм культурної спадщини забезпечує фунція 
культури: 

a) комунікативна (соціальної пам’яті); 
b) адаптивна; 
c) виховна; 
d) інноваційна; 
e) регулятивна. 

 

Будучи засобом соціального впливу, культура 
забезпечує опанування і перетворення світу, появу 
нового у суспільстві, тобто прогресивний розвиток, – це 
її функція: 

a) комунікативна (соціальної пам’яті); 
b) інноваційна; 
c) регулятивна; 
d) освітньо-виховна; 
e) інтегративна. 

 

Функція культури, що забезпечує кожному індивіду 
освіту, виховання, від яких залежить рівень розвитку 
суспільства: 

a) освітньо-виховна; 
b) інформативна; 
c) адаптивна; 
d) комунікативна (соціальної пам’яті). 
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d) появу нового у суспільстві та його прогресивний 
розвиток. 

 
Функція культури, що передає нагромаджений 
соціальний досвід як по „вертикалі” – від попередніх 
поколінь до нових, так і по „горизонталі” – обмін 
духовними цінностями між народами: 

a) освітньо-виховна; 
b) адаптивна; 
c) інформативна; 
d) інтегративна. 

 
Функція культури, яка, завдяки дослідженню 
культури, дозволяє пізнати знання, процес та плоди 
людського життя: 

a) освітньо-виховна; 
b) пізнавальна; 
c) комунікативна; 
d) нормативна (регулятивна). 

 
Функція культури, завдяки якій регулюються 
відносини між членами суспільства за допомогою таких 
категорій, мораль, право, громадська думка, норми 
поведінки: 

a) інтегративна; 
b) регулятивна (нормативна); 
c) пізнавальна; 
d) адаптивна. 

 
Функція культури, яка забезпечує злагоджене 
спілкування, обмін мистецькими творіннями, 
покращує взаємодію між членами суспільства, 
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Радянські війська перейшли польсько-радянський 
кордон у Західній Україні та Західній Білорусії: 

a) 1 вересня 1939 р. 
b) 17 вересня 1939 р.* 
c) 22 червня 1941 р. 
d) 22 липня 1941 р. 

 
У грудні 1939 р. після приєднання західноукраїнських 
земель до УРСР було створено наступні області: 

a) Львівська, Дрогобицька;* 
b)  Станіславська, Рівненська;* 
c)  Волинська; Тернопільська;* 
d)  Ізмаїльська, Чернівецька. 

 
План нападу Німеччини на СРСР мав назву: 

a) план „Барбаросса”;* 
b) план „Айзенгаммер”; 
c) план „Ост”; 
d) операція „Україна”. 

 
Як називалася адміністративно-територіальна 
одиниця, яка знаходилась на землях західної України 
під час Другої світової війни? 

a) райсхкомісаріат „Україна”; 
b) дистрикт „Галичина”;* 
c) штадтгауптманшафт Лемберг; 
d) Королівство Галіції і Лодомерії. 

 
Хто був головою адміністрації райскомісаріату 
„Україна”? 

a) Альфред Розенберг; 
b) Павль Дарґель ; 
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c) Адольф Гітлер; 
d) Еріх Кох; 
e) Герман Герінг. 

 
Концентраційний табір (концтабір), це –  

a) місце утримання та повної  ізоляції і людей, які 
оголошувалися ворогами режиму. 

b) табір для біженців і людей, які тікали від війни; 
c) бомбосховище, де ховалися під час воєнних дій; 
d) тимчасове добровільне поселення. 

 
Остарбайтер, це – 

a) східний робітник; 
b) гітлерівець; 
c) комуніст; 
d) сепаратист. 

 
Колабораціонізм у роки Другої світової війни, це –  

a) співпраця населення або громадян держави з ворогом 
в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій 
державі чи її союзників; 

b) визвольний рух проти фашистських загарбників; 
c) опозиція до правлячої еліти; 
d) табір для біженців і людей, які тікали від війни. 

 
Рух опору, це – 

a) визвольний рух проти фашистських загарбників; 
b) опозиція до правлячої еліти; 
c) співпраця населення або громадян держави з 

ворогом; 
d) громадський протестний рух. 

 
 75 

c) Ціцерон; 
d) Геродот; 
e) Арістотель. 

 
Культура це –  

a) поліпшення людських звичок, способів поведінки; 
b) все те, що з'являється завдяки праці людини; 
c) те, що створене цілеспрямованим задумом і 

діяльністю людини; 
d) правильні усі варіанти. 

 
Яка форма свідомості була визначальною для 
конкретної культурної доби? (розставити у 
взаємовідповідності): 

Відродження;   A мистецтво; 
XX століття;   B політика; 
XIX століття;   C мораль; 
Просвітництво; D наука; 
Середньовіччя; E релігія. 

 
Функція культури, що забезпечує пристосування 
людини до зовнішнього середовища; 

a) інноваційна; 
b) інформативна; 
c) регулятивна (нормативна); 
d) адаптивна. 

 
Адаптивна функція культури забезпечує: 

a) пристосування людини до зовнішнього середовища; 
b) обмін духовними цінностями між народами; 
c) передавання історичного досвіду поколінь через 

механізм культурної спадщини; 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
МОДУЛЬ І. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В ДАВНІЙ, 

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ТА ПОЧАТОК НОВОГО 
ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Тема 1. Феномен культури. Сутність, місія і місце 
культури в житті людства 

 
Культурологія досліджує: 

a) сутність, закономірності існування та розвитку, 
людське значення та способи пізнання культури; 

b) народи, їх культуру і побут, походження та 
розселення; 

c) народну творчість; 
d) художню літературу в історичному аспекті. 

 
Хто з перерахованих українських діячів є сучасним 
культурологом: 

a) Мирослав Попович; 
b) Микола Костомаров; 
c) Іван Огієнко; 
d) Володимир Гнатюк. 

 
Слово „культура” спочатку тлумачилось як: 

a) способи обробітку ґрунту; 
b) правила поведінки в суспільстві; 
c) матеріальні досягнення людства; 
d) інтелектуальні досягнення людства. 

 
Хто вперше ввів до наукового обігу поняття 
„культура”: 

a) І.Кант;  
b) Сенека;  
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Маніфест про воз’єднання Закарпатської України з 
УРСР і вихід зі складу Чехословаччини був 
проголошений: 

a) у вересні 1939 р.; 
b) у жовтні 1940 р.; 
c) у червні 1941 р; 
d) у листопаді 1944 р.* 

 
Операція „Вісла” розпочалась: 

a) у лютому 1947 р.; 
b) у березні 1947 р.;* 
c) у квітні 1947 р.; 
d) у серпні 1947 р. 

 
Операція „Вісла”, це – 

a) примусове виселення українців з їх етнічних 
територій Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і 
Холмщини та поселення на територіях у західній і 
північній частині Польської держави;* 

b) примусове виселення українців з їх етнічних 
територій Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і 
Холмщини та поселення їх на територіях східної 
України; 

c) примусове переселення поляків із західної у східну 
частину Польської держави; 

d) примусове виселення українців з території 
центральної України та переселення їх до 
Казахстану. 

e) примусове виселення українців з їх етнічних 
території Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і 
Холмщини та поселення їх до Сибіру. 
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Українська повстанська армія (УПА) діяла в роках: 
a) 1942–1945 рр. 
b) 1942–1947 рр. 
c) 1942–1954 рр.* 
d) 1945–1954 рр. 

 
Після Другої світової війни кордон між Польщею і 
СРСР встановлювався по: 

a) лінії Керзона; 
b) лінії Маннергейма; 
c) „сокальському кордоні”; 
d) лінії Зікфріда. 

 
Депортація кримсько-татарського народу розпочалась: 

a) навесні 1944 р.;* 
b) влітку 1944 р.; 
c) влітку 1945 р.; 
d) в серпні 1991 р.; 
e) не відбувалась. 

 
Кримських татар виселили:  

a) до Сибіру; 
b) на Кавказ; 
c) на Кримський півострів; 
d) до Узбекистану;* 
e) в Монголію. 

 
У Ялтинській конференції в лютому 1945 р. брали 
участь: 

a) Франція, Великобританія, СРСР; 
b) СРСР, Франція, США; 
c) СРСР, Великобританія, США;* 
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c) „Живий ланцюг”; 
d) Революція на граніті. 

 
Кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької 
громадянської непокори, організована українською 
молоддю, переважно студентами з 2 по 17 жовтня 1990 
року в УРСР, – 

a) Євромайдан; 
b) Помаранчева революція; 
c) „Живий ланцюг”; 
d) Революція на граніті. 
 

Політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 
2013 до лютого 2014 року, викликані спротивом проти 
відходу та подальшої відмови політичного керівництва 
країни від курсу на Євроінтеграцію, – 

a) Євромайдан; 
b) Помаранчева революція; 
c) „Живий ланцюг”; 
d) Революція на граніті. 
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b) громадський протест проти політики КПУ(б) 
студентської молоді; 

c) громадський захід, організований РУХом у день 
злуки ЗУНР і УНР 21 січня 1990 р. близько 3 млн. 
людей, взявшись за руки, з’єднали Івано-Франківськ–
Львів–Київ живим ланцюгом.* 

 
Коли відбулась „Революція на граніті”? 

a) 2-17 жовтня 1918 р. 
b) 2-17 жовтня 1990 р. 
c) листопаді-грудні 2004  р. 
d) листопаді 2013 – лютому 2014 р. 

 
Коли Верховною Радою УРСР було внесено зміни до 
Конституції і введена посада Президента УРСР? 

a) 5 липня 1988 р. 
b) 5 липня 1989 р. 
c) 5 липня 1990 р. 
d) 5 липня 1991 р.* 

 
Як називалась опозиція у Верховній Раді УРСР? 

a) Чорна Рада; 
b) Мала Рада; 
c) Народна Рада;* 
d) Народна Дума; 
e) Державна Рада.  

 
Кампанія актів громадянської непокори в Україні, 
організована і проведена прихильниками В. Ющенка у 
листопаді – грудні 2004 року, – 

a) Євромайдан; 
b) Помаранчева революція; 
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d) Німеччина, СРСР, Великобританія, США. 
 
Карткова система, введена в роки Другої світової війни, 
була скасована: 

a) в листопаді 1946 р.; 
b) в лютому 1947 р.; 
c) в грудні 1947 р.;* 
d) в грудні 1991 р. 

 
Третій голод в Україні відбувся в: 

a) 1945 –1946 рр.; 
b) 1946–1947 рр.;* 
c) 1947–1948 рр.; 
d) 1921–1922 рр. 

 
Скасування Брестської унії і Ліквідація Української 
греко-католицької церкви на території Західної  
України відбулось: 

a) у березні 1945 р.; 
b) у березні 1946 р.;* 
c) у вересні 1949 р.; 
d) у вересні 1947 р. 

 
Репресії проти української інтелігенції у повоєнній 
період розпочав Перший секретар ЦК КП(б)У: 

a) Л. Каганович;* 
b) М. Хрущов; 
c) Л. Мельников; 
d) Л. Берія. 

 
Перший у світі суцільнозварний міст у Києві носить 
назву: 
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a) ак. Патона;* 
b) ак. Амосова; 
c) ак. Сахарова; 
d) інж. Сікорського. 

 
Процес десталінізації та розвінчання культу особи 
розпочав: 

a) Л.Брежнєв; 
b) М. Хрущов; 
c) Л. Берія; 
d) Г. Маленков; 
e) Ю. Андропов. 

 
Організація Об’єднаних Націй була заснована: 

a) 1944 р. 
b) 1945 р.* 
c) 1946 р. 
d) 1941 р.; 
e) 1947 р. 

 
Продовжіть твердження: Україна –  

a) не є членом ООН; 
b) приєдналась до ООН після здобуття незалежності; 
c) була країною співзасновницею ООН як УРСР;* 
d) відмовилася від членства в ООН. 

 
Тема 8. Політичні процеси в Україні на зламі століть та 

в період незалежності (1960–2017 рр.) 
 
Період 1964–1985 рр. називають: 

a. роки застою;* 
b. роки розвитку; 
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Переговори щодо створення Співдружності Незалежних 
Держав (СНД) відбулись: 

a) в Білорусії;* 
b) в Україні; 
c) в Казахстані; 
d) в Російській Федерації; 
e) в Таджикистані. 

 
Хто був першим головою Народного Руху України за 
перебудову: 

a) І. Драч;* 
b) В. Чорновіл; 
c) М. Горинь; 
d) В. Черняк. 

 
Коли відбувся І установчий з’їзд Народного Руху 
України за перебудову?  

a) у вересні 1988 р. 
b) у липні 1991 р. 
c) у вересні 1989 р.* 
d) у жовтні 1992 р. 

 
Хто став головою Народного Руху України з 1992 р.  

a) Л.Кравчук; 
b) Л. Кучма; 
c) В. Чорновіл;* 
d) С. Хмара; 
e) І. Драч. 

 
„Живий ланцюг”, це –  

a) громадський захід організований КПУ(б) для 
піднесення патріотизму в УРСР; 
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a) 14 жовтня 1991 р. 
b) 1 листопада 1991 р. 
c) 1 грудня 1991 р.* 
d) 21 грудня 1991 р. 

 
День Незалежності України відзначається: 

a) 24 серпня; 
b) 28 червня; 
c) 14 жовтня; 
d) 1 грудня. 

 
Першим Президентом незалежної України 1 грудня 
1991 р. було обрано: 

a) В. Чорновола; 
b) Л. Кравчука; 
c) М. Грушевського; 
d) Л. Кучму. 

 

Перші вибори президента України відбулись: 
a) 14 жовтня 1991 р. 
b) 1 листопада 1991 р. 
c) 1 грудня 1991 р.* 
d) 21 грудня 1991 р. 

 

Скільки кандидатів у президенти приймало участь у 
перших виборах президента України: 

a) 2; 
b) 4; 
c) 3; 
d) 6;* 
e) 8. 
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c. роки відлиги; 
d. роки безвладдя; 
e. прогресивного соціалізму. 

 
Головою ЦК КПРС після відставки М. Хрущова став: 

a) Й. Сталін; 
b) Л. Брежнєв;* 
c) М. Суслов; 
d) Г.Шелепін; 
e) Ю. Андропов. 

 
Коли і де була заснована Організація Світовий Конґрес 
Вільних Українців (СКВУ) була заснована: 

a) 1955 р.,  Торонто; 
b) 1960 р., Чікаго; 
c) 1967 р., Нью-Йорк;* 
d) 1991 р. Сіднй. 

 
Українська Гельсінська спілка (УГС) створена на 
основі Української Гельсінської групи (УГГ) в: 

a) 1987 р. 
b) 1988 р.* 
c) 1989 р. 
d) 1991 р. 

Українська Гельсінська спілка (УГС) створена на 
основі Української Гельсінської групи (УГГ) в місті: 

a) Львів;* 
b) Київ; 
c) Харків; 
d) Донецьк. 

 
Нова конституція УРСР була прийнята: 
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a) 20 квітня 1976 р. 
b) 20 квітня 1978 р.* 
c) 20 квітня 1980 р. 
d) 26 червня 1996 р. 

 
М. Горбачов став Генеральним ЦК КПРС у: 

a) березні 1985 р.* 
b) березні 1986 р. 
c) березні 1987 р. 
d) березні 1989 р. 

 
Вибух на території Чорнобильської АЕС стався: 

a) 26 квітня 1984 р. 
b) 26 квітня 1985 р. 
c) 26 квітня 1986 р.* 
d) 26 квітня 1996 р 
e) 26 червня 1986 р. 

 
Політичні і економічні реформи, які проводились в 
СРСР у 1985–1991рр. носили назву: 

a) перебудова;* 
b) індустріалізація; 
c) колективізація; 
d) коренізація; 
e) розвиток соціалізму. 

 
Перші вибори народних депутатів УРСР на 
багатопартійній основі відбулись: 

a) навесні 1989 р. 
b) березень 1990 р.* 
c) березень 1922 р.; 
d) восени 1990 р. 
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e) навесні 1991 р. 
 
Гласність, це –  

a) політичний термін, що означає відкриту політику 
держави у діяльності державних установ і свободи 
інформації; 

b) політичний термін, що означає можливість 
безкоштовного доступу до ЗМІ; 

c) політичний термін, що означає волю народу. 
 
Декларація про державний суверенітет України була 
прийнята: 

a) 16 липня 1990 р.* 
b) 1 грудня 1990 р. 
c) 24 серпня 1991 р. 
d) 26 червня 1996 р. 

 
Коли і де відбулася спроба державного перевороту у 
СРСР: 

a) 19 серпня 1990 р.,  Києві; 
b) 19 серпня 1991 р., Москві;* 
c) 24 серпня 1991 р., Мінську; 
d) 1 грудня 1991 р., Ленінграді (Санкт-Пететербурзі). 

 
Акт проголошення незалежності України прийнято: 

a) 24 серпня 1991 р.* 
b) 24 серпня 1990 р. 
c) 14 жовтня 1991 р. 
d) 1 грудня 1991 р. 

 
Всеукраїнський референдум на підтвердження акту 
проголошення незалежності України відбувся: 


