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ПЕРЕДМОВА

Вибір  засобів  педагогічної  діагностики  базується  на  відповідних

дидактичних  принципах  вимірювання  результатів  навчання.  Лише

підготовлений  відповідним  чином  комплекс  завдань  дає  змогу  з

використанням  певних  діагностичних  методів  правильно  оцінити  рівень

знань  і  вмінь  суб’єктів  навчання.  Ось  чому  в  педагогіці  останнім  часом

виникла тенденція використання кількісних методів педагогічного контролю.

Серед  засобів  об’єктивного  контролю  найбільш  науково  обґрунтованим  є

метод тестування.

Запровадження  зовнішнього  незалежного  оцінювання  спонукає

педагога до підготовки учнів до нього. Як стверджують психологи, готовність

учнів  до  ЗНО  формується  в  тому  числі  через  застосування  відповідних

методів та інструментарію у навчальному процесі протягом 5–11-х класів.

Тест  як  сукупність  тестових  завдань,  які  підібрані  або  створені  за

певними  правилами  для  вимірювання  певної  властивості  особи,  має  бути

валідним, надійним та мати високу точність, а його психометричні показники

відповідати певним стандартам. Виходячи з того, що вчителі історії не мають

науково-теоретичних знань з  тестології  та  у них не сформовані  відповідні

навички, виникає нагальна потреба в розробці нормо-орієнтованих тестів з

історії  України та всесвітньої  історії  для здійснення тематичних атестацій,

моніторингових  зрізів,  директорських  контрольних  робіт  та  подальшим

створенням їх банку.

Посібник  ставить  на  меті  ознайомити  широке  коло  педагогів  з

наробками  творчої  групи  вчителів  історії  Запорізької  області  з  розробки

тестів для тематичного контролю знань учнів з історії (8 клас), які повною

мірою відповідають чинним програмам.



І. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (8 КЛАС)

Тема: Великі географічні відкриття. Початок Реформації в Європі. 

Матриця тесту

Навчальні одиниці

Зн
ан

ня

Ро
зу

м
ін

ня

За
ст

ос
ув

ан
ня

А
на

лі
з

Видатні постаті ХV-ХVІІ ст. І. №1
І. №3
ІІ. №3
ІІ. №4

І. №7
 І. №9 
І. № 14
ІІ. №7 
ІІ. №9

І. №16
ІІ. №16

Хронологія: дати  Великих  географічних
відкриттів, поширення ідей гуманізму. 

І. №5
ІІ. №5

І. №11
ІІ. №11

Поняття:  «Реформація»,  «Контрреформація»,
«протестантизм»,  «кальвінізм»,  «орден  єзуїтів»,
«релігійні  війни»,  «національно-визвольна
війна»,  «протекціонізм»;  «колонія»,
«мануфактура»,  «капіталізм»,  «буржуазія»,
«найманий робітник».

І. №2
І. №6
ІІ. №6

ІІ. №2 ІІ. №13
ІІ. №15

Кризові  явища  у  католицькій  церкві;
контрреформаційні заходи католицької церкви,

І. №4 ІІ. №10 ІІ. №12

Причини,  сутність  та  наслідкі  Великих
географічних відкриттів.

ІІ. №1 ІІ. №8 І. №8
І. №10

І. №17
ІІ. №17

Подорожі  європейців,  доколумбові  цивілізації
Америки, життя і побут людини раннього Нового
часу.  Руйнування  середньовічного  укладу,  нові
цінності західноєвропейців.

І. №15
ІІ. №14

Причини, характер та значення Реформації. І. №12
І. №13
ІІ. №12

I варіант 

Завдання  1  –  9  мають  по  4  варіанти  відповіді,  серед  яких  лише  один
правильний. 

1. Вказати, хто першим досяг берегів Америки:
А) Васко да Гама; В) Фернан Магеллан; 
Б) Христофор Колумб; Г) Джон Кабот.



2. Панівна релігія в Німеччині на початку XVI століття:
А) православ’я; В) католицизм; 
Б) соцініанство; Г) кальвінізм.

3. Франсіско Піссаро підкорив: 
А) інків; В) ацтеків; 
Б) майя; Г) ірокезів.

4. Принцип «Чия влада, того й віра» прийнято під час:
А) Утрехської унії; В) Аугсбурзького миру;
Б) Вормського конкордату; Г) Флорентійської унії.

 
5. Рік початку експедиції Ернана Кортеса:

А) 1496 р.; Б) 1498 р.; В)1519 р.; Г) 1534 р.

6. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.  «Виключне
право на торгівлю із заокеанськими володіннями – це…»:
А) конкіста; В) протекціонізм;
Б) монополія; Г) каперство.

7.  Позначте, якому діячу належать наступні погляди: «Необхідно, аби
віра в Бога була настільки великою, що людина, не вагаючись, вирушила б у
море на дошці, якщо в неї немає корабля! Якщо церква стверджує, що те, що
нам  здається  білим,  є  чорним,  –  ми  повинні  негайно  визнати  це!  Папі
необхідно  підкорятися  без  усіляких  розмов,  навіть  заради  гріха,  і  треба
вчинити  гріх,  смертний  чи  простий,  якщо  начальник  того  вимагає  в  ім’я
Господа нашого Ісуса Христа»:
А) Т. Мюнцер; В) М. Лютер;
Б) Ж. Кальвін; Г) І. Лойола.

8. Яке твердження не є наслідком Великих географічних відкриттів:
А) стрімкий розвиток народів держав Америки;
Б) виникнення і розвиток світової торгівлі;
В) зміцнення грошових одиниць Європейських держав;
Г) установлення відносно мирного періоду в історії Європи.

9. Розгляньте малюнки та укажіть історичну особу, якій належить фраза
«На тому я стою й не можу інакше»:
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10. Знайдіть помилку в тексті:  «Соціальними передумовами Великих
географічних відкриттів  була велика  кількість  бідних дворян  в  Іспанії  (1),
технічними  –  удосконалення  кораблів  і  навігаційних  приладів  (2),
науковими –  визнання  вчення  про  кулястість  Землі  (3),  а  фінансовими  –
наявність великої кількості золота (4)»:
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

Завдання 11 –  12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише
три  правильні.  Виберіть  три  букви,  що  позначають,  на  Вашу  думку,
правильні варіанти відповідей.

11. Укажіть події, що відбулися у другій половині XV ст.: 
А) перша навколосвітня подорож;
Б) відкриття Хр. Колумбом Америки;
В) створення «Ордену єзуїтів»; 
Г) Реформація в Швейцарії;
Д) відкриття Васко да Гамою морського шляху в Індію; 
Є) захоплення турками Константинополя.

12. Укажіть причини Реформації у Німеччині:
А) величезні багатства католицької церкви;
Б) виступи королів, дворян проти секуляризації церковних земель;
В) продаж індульгенцій;
Г) підтримка гуманістами пишних церковних культів;
Д) участь церкви у лихварських операціях;
Є) богослужіння латиною.

У завданні  13  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13. Установіть  відповідність  між  прізвищами  мореплавців  та  їхніми
досягненнями:
1) Б. Діаш; А) відкрив Америку;
2) X. Колумб; Б) обігнув Африку та вийшов в Індійський океан;
3) В. да Ґама; В) здійснив першу навколосвітню подорож;
4) Ф. Маґеллан. Г) обігнув Африку та досяг Індії;

Д) відкрив Гренландію.



14. Визначте імена, назви й дати, які стосуються експедиції Е. Кортеса:
А) ацтеки; Д) 1519–1521 рр.; З) 1531–1532 рр.;
Б) Теночтитлан; Є) інки; І) Куско;         
В) Перу; Ж) Монтесума; К) Мексика.
Г) Атауальпа;

15. Визначте країни, у яких залишилася католицька церква внаслідок 
реформаційних процесів: 
А) Північна Німеччина; Д) Франція; З) Польща; 
Б) Данія; Є) Нідерланди; І) Іспанія; 
В) Італія; Ж) Швейцарія;   К) Англія. 
Г) Південна Німеччина;

16. Укажіть прізвище діяча,  про якого йдеться в тексті  та  виконайте
завдання після тексту.
«Народився у Франції в сім’ї юриста. У 14 років вступив до університету,
отримав  прекрасну  гуманітарну  і  правову  освіту. Після  того як  у  Франції
почалися  жорстокі  переслідування  прибічників  Реформації,  був  змушений
залишити  батьківщину.  На  запрошення  магістрату  Женеви  він  став
проповідником у цьому великому торговельно-банківському місті.  Суворий
аскет із залізною силою волі, був людиною рідкісної працездатності. Повне
зібрання його творів становить 59 томів».
1) Які верстви населення і чому підтримали настанови діяча?
2) Які з його настанов не втрачають значення й сьогодні? 

17. Поміркуйте, які наслідки Великих географічних відкриттів можливо
вважати позитивними.

ІІ варіант 

Завдання  1  –  9  мають  по  4  варіанти  відповіді,  серед  яких  лише  один
правильний. 

1. Вкажіть, хто першим довів кулястість Землі:
А) Г. Мореплавець; В) Фернан Магеллан; 
Б) Марко Поло; Г) Xр. Колумб.

2. Визначте,  які  соціальні  класи  відповідають  капіталістичному
суспільству: 
А) буржуазія, наймані робітники; В)  феодали, залежні селяни;
Б) буржуазія, залежні селяни; Г) феодали,  наймані робітники.
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3. Хто переклав Біблію на німецьку мову? 
А) М. Лютер; В) У. Цвінглі;
Б) Т. Мюнцер; Г) Е. Ротердамський.

4. Який  імператор  очолював  католиків  під  час  Селянської  війни  в
Німеччині? 
А) Максиміліан ІІІ; В) Карл V;
Б) Фрідріх Саксонський; Г) Карл ІІІ.

5. Рік початку експедиції  Васко  да Гами:
А) 1496 р.; Б) 1498 р.; В) 1497 р.; Г) 1499 р.

6.  Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. Територія,
яка втратила незалежність і перебуває під владою іншої держави, – це…:
А) конкіста; Б) колонія; В) монополія; Г) каперство.

7. Позначте особу, про яку йдеться у наступному тексті. «Мореплавець,
який  кілька  разів  плавав  до  берегів  Америки  у  складі  іспанських  і
португальських  експедицій.  У  подорожах  був  керманичем,  картографом,  і
тільки під час своєї останньої експедиції став керувати невеличким судном. Із
його ім’ям пов’язують назву нового континенту»:
А) А. Веспуччі; Б) Б. Діаш; В) Ф. Кортес; Г) Ф. Пісарро.

8. Яке твердження не є причиною  початку  Великих  географічних
відкриттів: 
А) пошук нових шляхів до країн Сходу;
Б) бажання позбутися посередників у торгівлі зі Сходом;
В) пошук золота і срібла через їхню брак у Європі;
Г) пошук цілинних земель для створення фермерських господарств.

9. Розгляньте малюнки та укажіть історичну особу, якій належить фраза
«Взяти молот у руки і вдарити по старому світові»:

А Б В Г



10.  Знайдіть  помилку  в  тексті. «Орден  єзуїтів (1)  був  заснований
іспанським  дворянином  І. Лойолою (2).  Головним  напрямком  діяльності
ордену було виховування молоді в  дусі  католицизму та проникнення в усі
верстви  суспільства  для  збереження  католицизму. Єзуїти  заснували  багато
навчальних  закладів  (3)  із  високим  рівнем  освіти.  Вони  носили  чернечий
одяг (4) особливого покрою».:
А) 1;    Б) 2; В) 3; Г) 4.

Завдання 11 – 12 мають по шість варіантів відповідей, серед  яких лише
три  правильні.  Виберіть  три  букви,  що  позначають,  на  Вашу  думку,
правильні варіанти відповідей.

11. Укажіть події, що відбулися у першій половині XVI ст.:
А) перша навколосвітня подорож;
Б) відкриття Хр. Колумбом Америки;
В) створення «Ордену єзуїтів»;  
Г) Реформація в Швейцарії;
Д) відкриття Васко да Гамою морського шляху в Індію;
Є) захоплення турками Константинополя.

12. Укажіть основні положення Контрреформації: 
А) введення «Індексу заборонених книжок»;
Б) розвиток кальвінізму;
В) створення «Ордену єзуїтів»; 
Г) секуляризація церковних земель;
Д) відміна стягнення церковної десятини; 
Є) відродження інквізиції.

У завданні  13  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1) єзуїт; А) старшина церковної громади;
2) пресвітер; Б) член католицького чернечого ордену;
3) кальвінізм; В) один із напрямків протестантизму;
4) єресь. Г) система  заходів,  спрямованих  на

викоренення реформаційних ідей і рухів;
Д) релігійне  вчення,  що  заперечує  основи
(догми) та організацій панівної церкви.

14. Визначте імена, назви й дати, які стосуються експедиції Ф. Пісарро:
А) ацтеки; Д) 1519-1521 рр.; З) Теночтитлан;
Б) інки; Є) Перу; І) Куско;
В) Мексика; Ж) 1531-1532 рр.; К) Монтесума.
Г) Атауальпа;

15. Визначте країни, у яких з’явилися протестантські церкви:



А) Північна Німеччина; Д) Франція; З) Польща; 
Б) Данія; Є) Нідерланди; І) Іспанія;   
В) Італія; Ж) Швейцарія; К) Англія.                         
Г) Південна Німеччина;

16. Укажіть прізвище діяча,  про якого йдеться в тексті  та  виконуйте
завдання.
«Народився в Саксонії  в сім’ї гірничого майстра. У  18 років здібний юнак
вступив до Ерфуртського університету – знаменитого центру освіти. Батько
хотів  бачити  сина  юристом,  але  він  обрав  собі  іншу  долю.  Глибока  віра
привела його в стіни Августинського монастиря. Ставши ченцем, вів дуже
аскетичне життя. Одного разу навіть довелося зламати двері келії, за якими
виснаженого  надмірними  молитвами  молодого  монаха  знайшли
непритомного на підлозі. Проте скоро прийшло розчарування в чернецтві і
монах  залишив  монастир  та  почав  викладати  теологію  у  Віттенберзькому
університеті.  Один з  його знайомих  предрікав  йому незвичайне  майбутнє:
«Він у Церкву внесе великі перетворення».
1) Яка подія в історії Західної Європи  пов’язана з прізвищем  цієї історичної 
особи? Укажіть назву і дату цієї події. 
2) Які наслідки цієї подіє в історії Західної Європи ?

17. Поміркуйте, які наслідки Великих географічних відкриттів можливо
вважати негативними?
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Тема: Великі  географічні  відкриття.  Початок  Реформації  в  Європі.
Європейські держави в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Матриця тесту
              
                Навчальні одиниці

Зн
ан

н
я

Р
оз

ум
ін

н
я

За
ст

ос
ув

ан
н

я

А
н

ал
із

Дати  релігійних  війн  у  Франції,  правління
монархів;  хронологічні  межі  Тридцятилітньої
війни, Національно-визвольної  війни  в
Нідерландах.

І.№ 2 І.№ 11 
ІІ.№ 11

І.№ 16
ІІ.№ 16

Поняття:  «лютеранство»,  «кальвінізм»,
«мануфактура»,  «релігійні  війни»,
«англіканство»,  «протекціонізм»;  «каперство»,
«монополія», «колонія», «конкіста».

І.№ 6
ІІ.№ 6

І.№ 14
ІІ.№ 12
ІІ.№ 14

Зміст Утрехської унії. ІІ.№ 2

Приклади наростання  кризових  явищ  у
католицькій церкві, контрреформаційних заходів
католицької церкви.

І.№ 3
І.№ 4

І.№ 15
ІІ.№ 15

Діяльність  видатних  постатей  ХVІ—ХVІІ  ст.:
Рішельє,  Єлизавета І,  В. Оранський,  Ф.  Дрейк,
Марія Тодор тощо.

І.№ 1
І.№ 5
ІІ.№ 1
ІІ.№ 3
ІІ.№ 4
ІІ.№ 5

І.№ 7
ІІ.№ 7
І.№ 10

І.№ 9
І.№ 12
І.№ 13
ІІ.№ 9
ІІ.№ 13

І.№ 18
ІІ.№ 18

Основні події релігійних війн у Франції. ІІ. № 10

Причини,  сутність  та  наслідки  Великих
географічних відкриттів.

І.№ 8
ІІ.№ 8

Характеристика  абсолютної  та  станово-
представницької монархії.

І.№ 17

Політика Генріха IV і Рішельє щодо гугенотів. ІІ.№ 17

I варіант

Завдання 1  –  10 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Вкажіть, хто першим досяг берегів Америки:
А) Васко да Гама; В) Христофор Колумб;
Б) Фернан Магеллан; Г) Джон Кабот.

2.  Укажіть дату початку Тридцятирічної війни:
А) 1616 р.; Б) 1618 р.; В) 1632 р.; Г) 1648 р.



3. В якій країні Реформація почалася  «з гори»?
А) Німеччина; Б) Швейцарія; В) Швеція;   Г) Англія.

4. Принцип «Чия влада, того й віра» прийнято під час:
А) Утрехської унії; В) Вормського конкордату;
Б) Аугсбурзького миру; Г) Флорентійської унії.

5. Нідерландську революцію очолив:
А) Карл V; В) герцог Альба;
Б) Вільгельм Оранський; Г) Філіпп ІІ.

6. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.  Виключне
право на торгівлю із заокеанськими володіннями – …:
А) конкіста; Б) протекціонізм; В) монополія; Г) каперство.

7. Позначте, якому діячу належать дані погляди. «Необхідно, аби віра в
Бога була настільки великою, щоб людина, не вагаючись, вирушила б у море
на дошці, якщо в неї немає корабля! Якщо церква стверджує, що те, що нам
здається білим, є чорним, – ми повинні негайно визнати це! Папі необхідно
підкорятися без усіляких розмов, навіть заради гріха, і треба вчинити гріх,
смертний чи простий, якщо начальник того вимагає в ім’я Господа нашого
Ісуса Христа»:
А) Т. Мюнцер; Б) М. Лютер; В) Ж. Кальвін; Г) І. Лойола.

8. Яке тверждня не є наслідком Великих географічних відкриттів:
А) стрімкий розвиток народів держав Америки;
Б) виникнення і розвиток світової торгівлі;
В) зміцнення грошових одиниць Європейських держав;
Г) установлення відносно мирного періоду в історії Європи.

9. Укажіть прізвище історичної особи, якій належить фраза «На тому я 
стою й не можу інакше»:

А Б В Г

10.  Знайдіть  помилку в тексті.  «У період правління Марії  Тюдор (1)
була розпочата  спроба відновити пуританізм (2).  Королева,  спираючись на
дворянство  економічно  відсталих  районів  Англії  (3),  почала  жорстоко
переслідувати діячів Реформації, за що дістала прізвисько «Кривава» (4)»:
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.
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Завдання  11  має  шість  варіантів  відповідей,  серед   яких  лише  три
правильні. Виберіть три букви, що позначають, на Вашу думку, правильні
варіанти відповідей.

11. Укажіть події, що відбулися у другій половині XV ст.: 
А) перша навколосвітня подорож;
Б) відкриття Хр. Колумбом Америки;
В) створення «Ордену єзуїтів»; 
Г) Реформація в Швейцарії;
Д) відкриття Васко да Гамою морського шляху в Індію; 
Є) захоплення турками Константинополя.

У  завданнях  12  –  15  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

12. Установіть  відповідність  між  прізвищами  мореплавців  та  їхніми
досягненнями:
1) Б. Діаш; А) відкрив Америку;
2) Xр. Колумб; Б) обігнув Африку та вийшов в Індійський океан;
3) В. да Ґама; В) здійснив першу навколосвітню подорож;
4) Ф. Магеллан. Г) обігнув Африку та досяг Індії;

Д) відкрив Ісландію.

13. Установіть  відповідність  між  історичними  діячами  та  їхніми
характеристиками:
1) Герцог Альба; А)  іспанський  король,  що  збирав  великі  податки  з

населення Нідерландів;
2) Генріх VIII; Б)  глава  табору гугенотів  у  Франції,  який  загинув  у

Варфоломіївську ніч;
3) Рішильє; В) іспанський намісник у Нідерландах;
4) Філіпп ІІ. Г)  англійський король,  який проголосив  себе главою

англіканської церкви;
Д) політичний  діяч  Франції,  фактичний  правитель
держави часів Людовіка ХІІІ.

14. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) конкіста; А) загарбницькі походи іспанців кінця XV–XVI ст.;
2) колонія; Б)  насильницькі  дії  з  дозволу  свого  уряду  озброєних

приватних  торгівельних  суден  держав,  що  воюють  у
відкритому морі; офіційне піратство;

3) монополія; В) форма  промислового  виробництва,  що
характеризується  поділом  праці  між  найманими
працівниками та використанням ручної праці

4) каперство. Г) територія, яка втратила незалежність і перебуває під
владою іншої держави;
Д)  виключне  право  (на  торгівлю  із  заокеанськими
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володіннями).

15. Співвіднесіть релігійні течі та країни, де вони набули найбільшого 
поширення:
1)  католицизм; А) Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія;
2) лютеранство; Б) Швейцарія, Нідерланди і південь Франції;
3) англіканство; В) Португалія, Франція, Польща;
4) кальвінізм. Г) Угорщина, Австрія, Росія;

Д) Англія.

16.  Розташуйте  події  національно-визвольного  руху в  Нідерландах  в
хронологічній послідовності:
А) укладання Утрехтської унії;
Б) діяльність «Ради в справах про заколоти»;
В) повстання іконоборців;
Г) оборона Лейдена.

17.  Порівняйте  станово-представницьку  та  абсолютну  монархію,
заповнивши таблицю та зробивши висновок після таблицы:
Питання для порівняння Станово-

представницька 
монархія

Абсолютна 
монархія

Кому належала верховна влада в 
країні?
Кому належала влада на місцях?
Хто затверджував податки?
Хто видавав закони?
Як збиралося військо?
 

18. Укажіть прізвище діяча,  про якого йдеться в тексті  та  виконайте
завдання.
«Народився у Франції в сім’ї юриста. У 14 років вступив до університету,
отримав  прекрасну  гуманітарну  і  правову  освіту. Після  того як  у  Франції
почалися  жорстокі  переслідування  прибічників  Реформації,  був  змушений
залишити  батьківщину.  На  запрошення  магістрату  Женеви  він  став
проповідником  у  цьому  великому  торговельно-банківськом  місті.  Суворий
аскет із залізною силою волі, був людиною рідкісної працездатності: повне
зібрання його творів становить 59 томів»:
1) Які верстви населення і чому підтримали настанови діяча?
2) Які з його настанов не втрачають значення й сьогодні? 

ІІ варіант

Завдання 1  –  10 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 
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1. Вкажіть, хто першим довів кулястість Землі:
А) Г. Мореплавець; В) М. Поло;
Б) Ф. Магеллан; Г) Xр. Колумб.

2. Позначте  назву  держави,  яка  виникла  внаслідок  підписання
Утрехтської унії:
А) Австрія; Б) Чехія; В) Голландія; Г) Німеччина.

3. Хто переклав Біблію на німецьку мову? 
А) М. Лютер; В) Т. Мюнцер;
Б) У. Цвінглі; Г) Е. Ротердамський.

4.  Який  імператор  очолював  католиків  під  час  Селянської  війни  в
Німеччині? 
А) Максиміліан ІІІ; В) Фрідріх Саксонський;
Б) Карл V; Г) Карл ІІІ.

5.  Укажіть  правильну  відповідь.  «Золотим  століттям»  в  Англії
називають період правління…:
А) Марії Тюдор; В) Яків Стюарт;
Б) Єлизавети І; Г) Генріх VІІІ.
 

6.  Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.  Територія,
яка втратила незалежність і перебуває під владою іншої держави – це … :
А) конкіста; Б) колонія; В) монополія; Г) каперство.

7. Визначте про кого йдеться.
Мореплавець,  який  кілька  разів  плавав  до  берегів  Америки  у  складі
іспанських  і  португальських  експедицій.  У  подорожах  був  керманичем,
картографом,  і  тільки  під  час  своєї  останньої  експедиції  став  керувати
невеличким судном. Із його ім’ям пов’язують назву нового континенту.
А) А. Веспуччі; В) Ф. Кортес;
Б) Б. Діаш; Г) Ф. Пісарро.

8. Визначте причину, що не вплинула на Великі географічні відкриття:
А) пошук нових шляхів до країн Сходу;
Б) бажання позбутися посередників у торгівлі зі Сходом;
В) пошук золота і срібла через їх брак у Європі;
Г) пошук цілинних земель для створення фермерських господарств.

9. Укажіть історичну особу, якій належить фраза «Париж вартий меси»:
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А Б В Г

10. Знайдіть помилку в тексті.
Після  Варфоломіївської  ночі  (1)  на  Півдні  Франції  виникла  гугенотська
Конфедерація (2) – міста й дворяни зі своїм представницьким центральним
органом,  фінансами,  податками  та  армією.  Її  очолив  Генріх  Валуа  (3).  На
Півночі  була створена Католицька ліга (4).
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

Завдання  11  має  шість  варіантів  відповідей,  серед  яких  лише  три
правильні. Виберіть три букви, що позначають, на Вашу думку, правильні
варіанти відповідей.

11. Укажіть події, що відбулися у першій половині XVI ст.: 
А) перша навколосвітня подорож;
Б) відкриття Хр. Колумбом Америки;
В) створення «Ордену єзуїтів»; 
Г) Реформація в Швейцарії; 
Д)відкриття Васко да Гамою морського шляху в Індію;
Є) захоплення турками Константинополя.

У  завданнях  12  –  15  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

12. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:
1) єзуїт; А) старшина церковної громади;
2) пресвітер; Б) член католицького чернечого ордену;
3) кальвінізм; В) один із напрямків протестантизму;
4) єресь. Г) система  заходів,  спрямованих  на

викоренення реформаційних ідей і рухів;
Д) релігійне  вчення,  що  заперечує  основи
(догми) та організацій панівної церкви. 

13.  Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми
характеристиками:
1) кардинал Рішельє; А) правитель  незалежних  провінцій

Нідерландів;
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2) Генріх ІІІ; Б)  англійський  мореплавець  і  пірат,  якому
Єлизавета І надала лицарський титул;

3) Вільгельм Оранський; В) іспанський намісник у Нідерландах;
4) Френсіс Дрейк. Г) останній король династії Валуа;

Д) політичний  діяч  Франції,  фактичний
правитель держави часів Людовіка ХІІІ.

14. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) протекціонізм; А) насильницьке вигнання селян із земель;
2) гези; Б) руйнування традиційних відносин між селянами та 

сеньйорами-лендлордами;
3) абсолютна 
монархія;

В) політика підтримки національного виробництва, 
торгівлі;

4) аграрний переворот. Г) борці за незалежність Нідерландів;
Д) форма державної влади, за якою влада керівника 
держави-монарха є практично необмеженою.

15. Співвіднесіть релігійні течі та країни, де вони набули найбільшого 
поширення:
1) католицизм; 1) Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія;
2) кальвінізм; 2) Швейцарія, Нідерланди і південь Франції;
3) англіканство; 3) Англія;
4) лютеранство. 4) Угорщина, Австрія, Росія;

5) Португалія, Франція, Польща.

16. Установіть хронологічну послідовність подій в Англії:
А) друга навколосвітня подорож Ф. Дрейка;
Б) прихід до влади Єлизавети І;
В) поразка «Непереможної армади»;
Г) успадкування  англійського  трону  шотландським  королем  Яківом
Стюартом.

17. Порівняйте політику щодо гугенотів, яка проводилась у Франції, за
часів Генріха IV і Рішельє:
Питання для порівняння Генріх IV Рішельє
Назви документі

Дата видання документа
Надані гугенотам права. 
Наслідки для держави.
Висновок: 

18.  Укажіть прізвище діяча,  про якого йдеться в тексті,  та виконуйте
завдання.
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«Народився в Саксонії  в сім’ї гірничого майстра. У  18 років здібний юнак
вступив  до  Ерфуртського університету  –  знаменитого центру  гуманітарної
освіти.  Батько хотів  бачити  сина  юристом,  але  він  обрав  собі  іншу долю.
Глибока віра привела його в стіни Августинського монастиря. Ставши ченцем
вів дуже аскетичне життя. Одного разу довелося зламати двері келії, за якими
виснаженого  надмірними  молитвами  молодого  монаха  знайшли
непритомного на підлозі. Проте скоро прийшло розчарування в чернецтві і
монах  залишив  монастир  та  почав  викладати  теологію  у  Віттенберзькому
університеті.  Один з його знайомих передрікав йому незвичайне майбутнє:
«Він у Церкву внесе великі перетворення».
1) Яка подія в історії Західної Європи пов’язана з прізвищем  цієї історичної
особи? Укажіть назву і дату цієї події. 
2) Які були наслідки цієї події в історії Західної Європи ?
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Тема: Європейські держави в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Матриця тесту

         Навчальні одиниці
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Хронологія. І. №1
І. №2

І. №7
ІІ. №7

І. №16
ІІ. №16

Поняття:   «лютеранство»,  «кальвінізм»,
«мануфактура»,  «релігійні  війни»,
«англіканство»,  «протекціонізм»;
«каперство»,  «монополія»,  «колонія»,
«конкіста».

І. №8
ІІ. №8

І. №14
ІІ. №14

Діяльність  видатних  постатей  ХVІ–
ХVІІ  ст.:  Рішельє,  Єлизавета І,
В. Оранський, Ф. Дрейк, Марія Тодор.

І. №5
ІІ. №1
ІІ. №5

І. №4 І.
№10

ІІ. №6

І. №6
І. №11 
І. №13
ІІ. №12
ІІ. №13

Зміст Утрехської унії. ІІ. №2
Лідери,  основні  події  релігійних  війн  у
Франції.

ІІ. №3
ІІ. №4

ІІ. №10 ІІ. №11

 Причини,  рушійні  сили,  наслідки  та
значення  національно-визвольної  війни  у
Нідерландах, Тридцятилітньої війни.

ІІ. №9 І. №9
І. №12

Характеристика  абсолютної   та  станово-
представницької  монархії.

І. №17

 Політики  Генріха  IV  і   Рішельє  щодо
гугенотів.

ІІ. №17

Внутрішнє положення Англії. І. №18
ІІ. №18

Приклади  наростання  кризових  явищ  в
католицькій  церкві.  Контрреформаційні
заходи.

І. № 3 І. №15
ІІ. №15

I варіант

Завдання 1  –  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Коли відбулася  Варфоломіївська ніч у Парижі?
А) 20 червня 1572 р.; В) 24 серпня 1572 р.;
Б) 24 серпня 1570 р.; Г) 20 червня 1570 р.



2. Укажіть дату початку Тридцятирічної війни:
А) 1616 р.; Б) 1618 р.; В) 1632 р.; Г) 1648 р.

3. В якій країні Реформація почалася «з гори»?
А) Німеччина; Б) Швейцарія; В) Швеція; Г) Англія.

4. Позначте ім’я вождя гугенотів у Франції, який став королем та якому 
належать слова «Париж вартий меси»:
А) Генріх III; В) Людовік XI; Б) Генріх IV; Г) Карл V.

5. Нідерландську революцію очолив:
А) Карл V; Б) Вільгельм Оранський; В) герцог Альба; Г) Філіпп ІІ.

6. Визначте про кого йдеться у тексті. «Він був мореплавцем та піратом.
Із невеличкою ескадрою пройшов через Маґелланову протоку та пограбував
порти. Перетнув Тихий та Індійський океани. Очолив флот, який розгромив
«Непереможну армаду».
А) Г. Морган; Б) Ф. Дрейк; В) Т. Мор; Г) О. Кромвель.

7. Укажіть події, що відбулися в першій  половині XVI ст.: 
1) підписання Аугсбургського  релігійного миру; 
2) варфоломіївська ніч;
3) повстання комунерос в Іспанії;
4) завершення Тридцятирічної війни;
5) прийнято «Акт про супрематію»;
6) прихід до влади в Іспанії Карла V.

А) 2, 3, 6; Б) 3, 4, 6; В) 1, 3, 6; Г) 2, 3, 5.

8. Вкажіть  поняття,  яке  відповідає  наведеному  визначенню.
Підприємство,  на  якому  використовується  ручна  праця,  але  кожна  людина
виконує лише одну операцію, що призвело до появи розподілу праці – це…:
А) фабрика; Б) монополія; В) майстерня; Г) мануфактура.

9. Оберіть зайве твердження. Наслідками Тридцятилітньої війни (1618-
І648 рр.) були:
А) Священна Римська імперія втратила свою політичну роль;
Б) широка еміграція протестантів до країн Східної Європи та Англії;
В) Швеція увійшла до групи великих європейських держав;
Г) у Німеччині оголошено рівноправність усіх вір.

10.  Знайдіть  помилку в тексті.  «У період правління Марії  Тюдор (1)
була розпочата  спроба відновити пуританізм (2).  Королева,  спираючись на
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дворянство  економічно  відсталих  районів  Англії  (3),  почала  жорстоко
переслідувати діячів Реформації, за що дістала прізвисько «Кривава» (4)»:
А) 1; Б) 2; В) 3; Г)4.

11.  Укажіть історичну особу, якій належить фраза  «У вас може бути
кращий государ, але ніколи не буде більш люблячого»:

А Б В Г

12. Заповніть таблицю, записавши у відповідний стовпчик назви країн,
імена та назви, які належать до союзу, на чолі якого була Священна Римська
імперія (А), та союзу, до якого входила Франція (Б).
1) Католицька ліга 6) Швеція;
2) Чехія; 7) Габсбурґи;
3) Іспанія; 8) Англія;
4) Данія; 9) Фердінанд II;
5) А. Валленштейн; 10) Євангелічна унія.
А)

Б)

У  завданнях  13  –  15  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

13. Установіть  відповідність  між  історичними  діячами  та  їхніми
характеристиками:
1) герцог Альба; А)  іспанський  король,  що  збирав  великі  податки  з

населення Нідерландів;
2) Генріх VIII; Б)  глава  табору  гугенотів  у  Франції,  який  загинув  у

Варфоломіївську ніч;
3) Рішильє; В) іспанський намісник у Нідерландах;
4) Філіпп ІІ. Г) англійський  король,  який  проголосив  себе  главою

англіканської церкви;
Д) політичний  діяч  Франції,  фактичний  правитель
держави часів Людовіка ХІІІ.

14. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
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1) конкіста; А) загарбницькі походи іспанців кінця XV – XVI ст.;
2) колонія; Б)  насильницькі  дії  з  дозволу  свого  уряду  озброєних

приватних торгівельних   суден  держав,  що воюють  у
відкритому морі. офіційне піратство;

3) монополія; В) форма  промислового  виробництва,  що
характеризується  поділом  праці  між  найманими
працівниками та використанням ручної праці;

4) каперство. 4) територія, яка втратила незалежність і перебуває під
владою іншої держави;
5) виключне  право  на  торгівлю  із  заокеанськими
володіннями.

15. Співвіднесіть релігійні течі та країни, де вони набули найбільшого
поширення:
1) католицизм; А) Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія;
2) лютеранство; Б)  Швейцарія, Нідерланди і південь Франції;
3) англіканство; В) Португалія, Франція, Польща;
4) кальвінізм. Г) Угорщина, Австрія, Росія;

Д) Англія.

16.  Розташуйте подій національно-визвольного руху в  Нідерландах  в
хронологічній послідовності:
А) укладання Утрехтської унії;
Б) діяльність «Ради в справах про заколоти»;
В) повстання іконоборців;
Г) оборона Лейдена.
 

17.  Порівняйте  станово-представницьку  та  абсолютну  монархію  та
заповніть таблицю: 
Питання для порівняння Станово-

представницька 
монархія

Абсолютна монархія

Кому належала верховна
влада в країні?
Кому належала влада на 
місцях?
Хто затверджував 
податки?
Хто видавав закони?
Як збиралося військо?
Висновок: 

18. Знайти помилки в тексті та виправити їх.

23



«Зростання  попиту  на  вовну  викликало  значні  зміни  в  англійському
місті.  Зниження цін  на  вовну  призвело  до  того,  що  землеробство  стало
вигіднішим за вівчарство. Багато лордів перетворювали землі своїх маєтків на
пасовища для кіз.  Вони не тільки купували общинні  угіддя,  а  й поселяли
селян на їхні землі.  Куплені  землі зазвичай обгороджувалися частоколами й
парканами. Процес примусового вигнання селян із їхніх земель дістав назву
обкопування.  Таким чином, в Англії  з’явилася велика кількість знедолених
людей, які змушені були продавати свою землю  власникам фабрик і заводів.
Власники фабрик і  заводів (мануфактур) не могли використати працю всіх
селян.  В  Англії  з’явилася  величезна  кількість  бродяг  і  жебраків.  Королі
почали видавати проти них добрі  закони, які були названі «Справедливим
законодавством».

II варіант

Завдання 1  –  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний.  

1.  Позначте  ім’я  іспанського  полководця,  який  очолив  придушення
виступу в Нідерландах:
А) герцог Альба; В) принц Моріц  Оранський;
Б) принц Вільгельм Оранський; Г) граф Лестер.

2.  Позначте  назву  держави,  яка  виникла  внаслідок  підписання
Утрехтської унії:
А) Австрія; Б) Чехія; В) Голландія; Г) Німеччина.

3. Позначте подію, яка поклала початок релігійним війнам у Франції:
А) напад на молитовне зібрання гугенотів у Вассі;
Б) Варфоломіївська ніч;
В) вступ Катерини Медічи до союзу з Гізами проти гугенотів;
Г) створення Католицької ліги.

4. Позначте  назву  документа,  яким  було  покладено  край  релігійним
війнам у Франції:
А) Утрехтська унія; В) Нантський едикт;
Б) Тордесильясський договір; Г) Аугсбурзький мир.

5. Укажіть  правильну  відповідь.  «Золотим  століттям»  в  Англії
називають період правління … :
А) Марії Тюдор; В) Яківа Стюарта;
Б) Єлизавети І; Г) Генріха VІІІ.

6. Визначте  про  кого  йдеться.  «Він  був  чеським  дворянином,  який
змінив  протестантську  віру  на  католицьку.  Створив  найману  армію,  яка

24



утримувалася  за  рахунок  завойованих  територій.  Йому  належить  вислів
«Війна годує війну»:
А) Густав-Адольф; В) Ф. Дрейк;
Б) Фердінанд Габсбурґ; Г) А. Валленштейн.

7. Укажіть події, що відбулися у другій  половині XVI ст.: 
1) заснування Французької академії; 
2) прихід до влади в Іспанії Карла Габсбурга;
3) завершення Тридцятирічної війни;
4) повстання іконоборців в Нідерландах;
5) прийняття Утрехтської унії;
6) прихід до влади кардинала Ришельє.

А) 2, 3, 6; Б) 1, 4, 6; В) 3, 5, 6; Г) 3, 4, 5.

8. Вкажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. 
«Національне віросповідання в Англії, що прийшло на зміну католицтву під 
час Реформації. Главою національної церкви вважався король – …»:
А) лютеранство; Б) кальвінізм; В) англіканство; Г) уніатство.

9. Назвіть зайве серед причин Тридцятилітньої війни (1618-1648 рр.):
А) суперництво європейських держав, зокрема Франції, з австрійськими та 
іспанськими Габсбургами;
Б) релігійне протистояння між католиками та протестантами;
В) претензії Франції на землі німецьких князів;
Г) Московське царство вело боротьбу за вихід до Балтійського моря.

10.  Знайдіть  помилку  в  тексті.  «Після  Варфоломіївської  ночі (1)  на
Півдні Франції  виникла гугенотська Конфедерація (2)  – міста й дворяни зі
своїм  представницьким  центральним  органом,  фінансами,  податками  та
армією.  Її  очолив  Генріх  Валуа (3).  На  Півночі  була  створена  Католицька
ліга (4)»:
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

11.  Укажіть  історичну  особу,  якій   належить  фраза  «Париж  вартий
меси»:

А Б В Г
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12.  Заповніть  таблицю,  записавши  у  відповідний  стовпчик  імена,
пов’язані з історією Англії (А) та Іспанії і Нідерландів (Б):
1) Марія І Кривава; 6) Генріх VIII;
2) Карл V; 7) Яків І;
3) Філіпп II; 8) В. Оранський;
4) Єлизавета І; 9) Едуард IV;
5) Альба; 10) М. Оранський.

А
Б

У  завданнях  13  –  15  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

13. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми 
характеристиками:
1) кардинал Рішельє; А) правитель незалежних провінцій Нідерландів;
2) Генріх ІІІ; Б) англійський  мореплавець  і  пірат,  якому

Єлизавета І надала лицарський титул;
3) Вільгельм Оранський; В) іспанський намісник у Нідерландах;
4) Френсіс Дрейк. Г) останній король династії Валуа;

Д) політичний діяч Франції,  фактичний правитель
держави часів Людовіка ХІІІ.

14. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) протекціонізм; А) насильницьке вигнання селян з земель;
2) гези; Б) руйнування  традиційних  відносин  між  селянами

та сеньйорами-лендлордами; 
3) абсолютна монархія; В) політика  підтримки  національного  виробництва,

торгівлі;
4) аграрний переворот. Г) борці за незалежність Нідерландів;

Д) форма державної влади, за якою влада керівника
держави (монарха) є практично необмеженою.

15. Співвіднесіть релігійні течі та країни, де вони набули найбільшого
поширення:
1) католицизм; А) Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія;
2) кальвінізм; Б) Швейцарія, Нідерланди і південь Франції;
3) англіканство; В) Англія;
4) лютеранство. Г) Угорщина, Австрія, Росія;

Д) Португалія, Франція, Польща.

16. Розташуйте в хронологічній послідовності подій в Англії:
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А) друга навколосвітня подорож Ф. Дрейка;
Б) прихід до влади Єлизавети І;
В) поразка «Непереможної армади»;
Г) успадкування  англійського  трону  шотландським  королем  Яківом
Стюартом.

17. Порівняйте політику щодо гугенотів, яка проводилась у Франції за 
часів Генріха IV та Рішельє, заповнивши таблицю.

Питання для порівняння Генріх IV Рішельє
Назви документів

Дата видання документа
Надані права гугенотів
Наслідки для держави.

Висновок: 

18. Знайти помилки в тексті  та виправити їх.
Англія відрізнялася від інших країн Європи тим, що розпад капіталістичних
відносин  і  зародження  феодального   виробництва  відбувалося  тут  досить
повільно. Ці відносини спочатку розвивалися в промисловому виробництві, а
вже потім проникали в сільське господарство. Економічному розвитку Англії
XVI ст. сприяли й ті умови, що в результаті Реформації   вона опинилася на
узбіччі   нових світових торговельних шляхів. У XVI ст. головною галуззю
англійської  промисловості  вважалося  виробництво  молока, сировинною
базою  якого  були  поля  та  луки,  де  випасалися  череди  корів.  Перехід  до
цехового   виробництва  сукна  був  забезпечений  успіхами  у  вівчарстві  та
наявністю доволі дорогої  робочої сили.

27



Тема:  Європейське  Відродження.  Європейська  культура  кінця  ХVІ  –
першої половини ХVІІ століття.

Матриця тесту

Навчальні елементи

зн
ан

ня

ро
зу

м
ін

ня

за
ст

ос
ув

ан
ня

ан
ал

із

си
нт

ез

Народження нової культури. 
Італійські гуманісти. Гуманізм за 
Альпами. Поява утопій. 

І. № 5
І. № 14
ІІ. № 15

Мистецтво Високого Відродження. 
Новий тип творчості людини. 
Італійське Відродження. Мистецтво 
Німеччини, Нідерландів.

ІІ. № 3 І. № 6

І. № 10
ІІ. № 9
ІІ. № 10

І. № 15 І. № 16

Видатні митці та їх найвідоміші 
творіння. Поняття «Відродження», 
«гуманізм». Надзвичайні пам’ятки 
культури.

І. № 1 І. № 8
І. № 11
ІІ. № 11
ІІ. № 12

Досягнення науки та тягар 
марновірства. Нові знання про 
Всесвіт. Досягнення медицини.

ІІ. № 6
ІІ. № 13
ІІ. № 14

Література і мистецтво. Характер 
європейської культури. Літературні 
образи М. Сервантеса. В. Шекспір і 
театр. Мистецтво доби бароко.  

І. № 2
І. № 3
ІІ. № 2
ІІ. № 5

ІІ. № 7

Імена видатних митців та їх 
найвідоміші творіння. Поняття 
«бароко».

ІІ. № 1
ІІ. № 4

І. № 9
ІІ. № 8

Характерні риси європейської 
культури кінця ХVІІ – ХVІІ ст. 
Діяльність видатних науковців і 
митців та їх найкращі твори.

І. № 4 І. № 7 І. № 12 І. № 13 ІІ. № 16

І варіант

Завдання 1  –  10 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Визначте автора твору «Государь»:
А) Ф. Рабле;  Б) Т. Мор; В) Г. Гольбейн Молодший; Г) Н. Маккіавелі.

2. Над театром «Глобус» був напис:
А) «Весь світ грає комедію»; В) «Світ – це віз сіна, кожен тягне із нього

скільки може»;
Б) «Бути чи не бути»; Г) «Я думаю, значить я існую».



3. Батьківщиною Дон Кіхота була:
А) Німеччина; Б) Іспанія; В) Англія; Г) Франція.

4. Кому належать слова «Я думаю – значить я існую»?
А) Ф. Бекон; Б) Р. Декарт; В) Т. Парацельс; Г) І. Ньютон.

5. Знайдіть зайве. Характерними рисами періоду Ренесансу були:
А) критика феодалізму; В) гуманізм;
Б) критика католицької церкви; Г) заперечення існування католицької

церкви.

6. Визначте за описом стиль мистецтва. 
Головним стає зображення внутрішнього світу людини, підвищується

інтерес до зображення історичних подій і побутових сцен:
А) готика; Б) Ренесанс; В) антика; Г) класицизм.

7. Оберіть варіант відповіді, у якій позначені відкриття ХVІ – ХVІІ ст.:
1) сконструйований телескоп із збільшенням у 32 рази; 
2) у вжиток ввійшли чіткі алгебраїчні формули;
3) видана перша друкована книга (І. Гутенберг);
4) відкрита система кровообігу;
5) з’явився перший механічний годинник;
6) винайдені лінзи.
А) 2, 5, 6; Б) 3, 4, 5; В) 1, 2, 4; Г) 4, 5, 6.

8. Вкажіть, яка із цих картин не належить пензлю Леонардо да Вінчі:
А) «Джоконда»;   В) «Дама з горностаєм»;   
Б) «Нічний дозор»; Г) «Прекрасна дружина коваля».

9. Обери  правильний  варіант  відповідності  автора  та  назви
літературного твору:
1) Е. Роттердамський; А) «Дон Кіхот Ламанчеський»;
2) Т. Мор; Б) «Похвала дурості»;
3) Ф. Рабле; В) «Утопія»;
4) М. Сервантес. Г) «Гаргантюа і Пантагрюель»;

Д) «Гамлет».

А) 1 д, 2 б, 3 в, 4 г; В) 1 в, 2 г, 3 д, 4 б;
Б) 1 б, 2 в, 3 г, 4 а; Г) 1 г, 2 б, 3 а, 4 в.
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10.  Визначте  пам’ятку  культури,  яка  належать  до  Італійського
Відродження:

А Б В Г

У  завданнях  11  – 12  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

11.  Встановіть відповідність між автором і картиною: 
1) Леонардо да Вінчі; А) «Вечеря в Еммаусі»;
2) Рафаель; Б) «Дама з горностаєм»;
3) Іоренім Босх; В) «Афінська школа»;
4) Пітер Брейгель старший. Г) «Віз сіна»;

Д) «Нідерландські прислів’я».

12. Встановіть відповідність між автором і змістом його твору:
1) «Дурість іде по світу в супроводі  своїх супутників – лінощів, лестощів,
безумства,  ненажерливості  і  непробудного  сну. За  допомогою  цих  вірних
союзників  я  підкоряю  собі  весь  рід  людський  і  віддаю  накази  навіть
імператорам».
2)  «Про  щасливий  острів,  де  немає  приватної  власності  і  бідності,  всі
працюють і живуть у мирі і злагоді. Тут не існує грошей, кожен отримує за
«потребою»».
3) «Головна перепона до об’єднання – корислива політика папства, в таких
умовах створити сильну державу може тільки сильний государ».
4) «Вся влада зосереджена в руках сильного уряду. До нього входять учені,
які  вчать  людей  передавати  звук  на  дальню  відстань,  використовувати
енергію  сонця,  вирощувати  небачені  врожаї,  створювати  штучні  добрива,
виводити  нові  види рослин  і  тварин,  будувати  літальні  апарати  і  підводні
човни, прогнозувати погоду і землетруси».

А) Н. Маккіавелі; В) Ф. Бекон;
Б) Т. Мор; Г) Е. Ротердамський;

Д) У. Гарвей.



13. Виправ помилки у тексті:
«Микола  Копернік  у  ХІІІ  ст.  стверджував,  що  Земля  разом  із  планетами
обертається  навколо  нерухомого  Сонця.  Свою  теорію  він  назвав
геоцентричною.  Він  провів  математичну  обробку  астрономічних  даних  на
підтвердження своєї теорії».

14. Заповніть порівняльну таблицю  Мистецтва Високого Відродження і
Середньовіччя:

Високе Відродження Середньовіччя
Особливості розвитку

Видатні пам’ятки 
Висновок:

15.  Чому  в  епоху  Відродження  значно  (різко)  підвищується
зацікавленість до особистості людини? В яких межах необхідний і доречний
індивідуалізм? Як він відбився на свідомості людей?

16. Подумайте, що дозволило називати творців Високого Відродження
титанами  (які  нові  риси  увібрали  в  себе  герої  картин  і  скульптур)?  Чи
відповідають їх твори гуманістичному ідеалу людини?

ІІ варіант

Завдання 1  –  10 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Назвіть автора геліоцентричної теорії:
А) Д. Бруно; Б) М. Коперник; В) Г. Галілей; Г) Ф. Бекон.

2. Кому належить афоризм «Знання – сила»?
а) Ф. Бекону; б) Рене Декарту; в) Уільяму Гарвею; г) Парацельсу.

3. «Батьківщиною» Відродження є:
А) Німеччина; Б) Італія; В) Нідерланди; Г) Голландія.

4.  «Вишуканий»,  «химерний»  напрямок  у  мистецтві,  для  якого
характерні  святково-монументальні  ансамблі;  розквіт  театрально-музичних
жанрів,  живопису,  скульптури,  що  відрізняються  величністю,  пишністю,
підвищеною динамічністю
А) готика; Б) бароко; В) реалізм; Г) романський стиль.

5.  Кому  належать  слова  «Кого  захоплює  величність  справи,  той  не
відчуває страху смерті»?
А) Р. Декарту; Б) Г. Галілею; В) М. Сервету; Г) Дж. Бруно.



6. Оберіть варіант відповіді, у якій позначені відкриття ХVІ-ХVІІ ст.:
1) відкрито закон всесвітнього тяжіння;
2) почав використовуватись вертикальний ткацький станок;
3) винайдений мікроскоп;
4) створена лічильна машина;
5) створення європейцями вогнепальної зброї;
6) поява першого механічного годинника.
А) 2, 5, 6; Б) 1, 3, 4; В) 4, 5, 6; Г) 1, 3, 4.

7. Вкажіть, яка із цих картин не належить пензлю Рафаеля Санті:
А) «Юдіф»; В) «Сікстинська мадонна»;
Б) «Дама з простирадлом»; Г) «Афінська школа».

8. Оберіть варіант відповіді, де правильно співвіднесено автора та його
літературний твір:
1) А. Везалій; А) «Про обертання небесних сил»;
2) В. Шекспір; Б) «Ромео і Джульєтта»;
3) Ф. Бекон; В) «Про будову людського тіла»;
4) М. Копернік. Г) «Нова Атлантида»;

Д) «Місто Сонця».

А) 1 д, 2 б, 3 а, 4 в; В) 1 в, 2 б, 3 г, 4 а;
Б) 1 а, 2 г, 3 д, 4 в; Г) 1 б, 2 д, 3 б, 4 а.

9. Визначте за описом діяча Ренесансу. 
«Не  отримав  університетської  освіти,  але  став  всебічно  розвиненою

людиною,  захоплювався  математикою,  фізикою,  анатомією,  був
конструктором,  поетом,  музикантом,  мислителем,  став  видатним
художником»:
А) Леонардо да Вінчі; В) А. Дюрер;
Б) Мікеланджело Буонаротті; Г) Г. Лейбніц.

10. Визначте пам’ятку, яка належить до Північного Відродження:

А Б В Г
У  завданнях  11  –  12  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

11. Встановіть відповідність між автором і картиною:



1) Леонардо да Вінчі; А) «Жебрак»;
2) Рафаель; Б) «Монна Ліза»;
3) Веласкес; В) «Сикстинська мадонна»;
4) Рембрандт. Г) «Повернення блудного сину»;

Д) «Портрет інфанти». 

12. Встановіть відповідність між автором і його біографічними даними.
1) Дитинство  провів  у  маленькому  містечку,  неподалік  від  Флоренції,  а
підлітком вступив навчатись до художньої школи при дворі Лоренцо Медичі.
Тут він відкрив для себе красу античного мистецтва і  отримав можливість
спілкуватись із відомим гуманістом.
2) Народився в родині ювеліра і навчався батьківській справі, поки тяжіння
до  живопису  не  примусило  порушити  сімейну  традицію,  став  визнаним
майстром гравюри.  Був всебічно обдарованим:  складав вірші,  писав книги
про секрети живопису.
3) Походив  із  збіднілого дворянського  роду, був  сином лікаря,  не  отримав
серйозної освіти,  але дуже багато читав,  більшу частину життя залишався
солдатом.
4) Народився в місті Стредфорді на Ейвоні в родині збіднілого торгівця. В
21 рік покинув рідний дім, родину і пішов на пошуки удачі, став актором і
драматургом. Силою свого таланту створив галерею неповторних.
А) У. Шекспір; В) М. Буонаротті; 
Б) А. Дюрер; Г) М. Сервантес;

Д) Рембрандт.

13. Виправ помилки у тексті.
Джордано Бруно вважав, що Всесвіт не обмежений однією лише сонячною
системою. Але Всесвіт обмежений, в ньому існує пара світів. А також довів,
що Сонце обертається навколо своєї осі. 

14.  Заповніть  порівняльну  таблицю  «Основні  досягнення  науково-
технічної думки епохи Відродження»:

Раннє Відродження Пізнє Відродження
Особливості розвитку
Внесок  у  здобуток
науково-технічних
досягнень 
Висновок: 

15.  Як  перехід  до  нової  цивілізації  відбився  в  літературі,  живопису,
скульптурі  (архітектурі)  епохи  Відродження?  Чому  і  в  наш  час  він  має
цінність і впливає на свідомість людей?
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16. Подумайте, які умови сприяли підйому науки? Спробуйте пояснити
чому  саме  відкриття  в  галузі  астрономії,  медицини  викликали  обурення
церкви?

Тема: Польська держава і Московське царство

Матриця тесту

Навчальні елементи
зн

ан
ня

ро
зу

м
ін

ня

за
ст

ос
ув

ан
ня

ан
ал

із

си
нт

ез

Хронологічна послідовність подій 
періоду.

№ 1 № 11

Поняття: «унія», «шляхта», 
«фільварок», «опричнина».

№ 10

Визначає характерні риси 
державного устрою Речі Посполитої 
та Московської держави.

№ 4
№ 8

№ 12

Досягнення культури.
№ 2
№ 3 

№ 6
№ 7 № 9

Характерні риси польсько-
українських відносин і московсько-
українських відносин.

№ 5 № 13
№ 14
№ 15

Завдання  1  –  8  мають  по  4  варіанти  відповіді,  серед  яких  лише  один
правильний.

1.  Остаточне  введення  в  Росії  кріпосного  права  (Соборне  уложення)
відбулося:
А) 1613 р.; Б) 1649 р.; В) 1654 р.;   Г) 1687 р.

2.  Першим  відомим  письменником,  який  почав  писати  польською
мовою, був:
А) Ян Когановський; В) Анджей Фриг Моджовський;
Б) Микола Рей; Г) Генріх Валуа.

3. Назва першої друкованої історичної праці в Московській державі:
А) «Апостол»; В) «Синопсис»;
Б) «Куранти»; Г) «Торгова книга».
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4.  Знайдіть  правильне  значення  поданому  визначенню.  «Станово-
представницький орган, який вперше був зібраний в 1549 році, але без участі
посланців міст; носив дорадчий характер, не обмежуючи владу царя – …»
А) сейм; В) парламент;
Б) кортсен; Г) Земський собор.
                                                     

5. З якою подією пов’язано підписання Люблінської унії?
А) «Шведський потоп». В) Лівонська війна.
Б) Утворення  Польсько-Литовської
держави.

Г) Андрусівське перемир’я.

6. Кому належать слова «Поляки не гуси, свою мову мають»?
А) Сигізмунд ІІІ. В) Ян Кохановський.
Б) Семеон Полоцький. Г) Микола Рей.

7.  Оберіть  варіант відповіді,  в  якій  правильно визначені  особливості
культури та побуту населення  Московського царства:
1) будинки рядових громадян і селян опалювались по-чорному;
2) селяни ходили в чоботах із дешевої шкіри;
3) в умовах розвитку економіки підвищився попит на освічених людей;
4) у школах навчались також діти міщан і частково селян;
5) продавцям тютюну загрожувала страта, а курцям – заслання;
6) їдко висміювалось неробство і оспівувалась корисна праця.
А) 1, 2, 5; Б) 2, 3, 4; В) 4, 5, 6; Г) 1, 3, 6.

8. Оберіть варіант відповіді,  в якій правильно визначені пропущені у
тексті слова: «В результаті укладення Люблінської унії в … році українському
воєводству … відійшли від Литви до Польщі. Разом із польським порядком в
Україну прийшло … . Польський уряд намагався також ліквідувати …».
А)  1596;  Львівське,  Подільське,  Київське воєводства;  свобода;  українських
магнатів;
Б) 1569;  Брацлавське,  Подільське,  Київське  воєводства;  кріпосництво;
українське козацтво;
В) 1669; Волинське, Брацлавське, Київське воєводства; Магдебурзьке право;
ремісницьке виробництво;
Г) 1469;  Волинське,  Галицьке,  Брацлавське воєводства;  реєстрове козацтво;
торгово-ремісничі посади.
       
У завданнях 9 – 10  до кожного з чотирьох рядків інформації, позначені
цифрою, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквами.                                                                          

9. Встановіть відповідність між архітектурною пам’яткою та її місцем
розташування:
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1 2 3 4
А) Коломенське;    
Б) Вавель;    
В) Познань;     
Г) Москва
Д) Варшава.

10. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) унія; А) союз держав, який заснований на договірних засадах;

2) 2) фільварок;
Б) особливі  володіння,  які  виділені  в  користування
дружинам великокнязівського роду; 

3) шляхта;
В) групи суспільства, які мають  права і обов’язки, які
закріплені звичаями або законом передаються у спадок; 

4) опричнина. Г) привілейований пануючий стан;
Д) хутір,  садиба,  велике  шляхетне  господарство,  що
орієнтоване на ринок.

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А) Брестська унія;
Б) Андрусівське перемир’я;
В) бій під Цецорою;
Г) падіння Казанського ханства.

12. Виправте помилки у тексті.
«Річ  Посполита  мала  унітарну  структуру,  її  частини  оголошувались
рівноправними. Кожна із них зберігала традиційні органи влади і суд. На чолі
Речі  Посполитої  стояв  монарх.  У  державі  4-х  народів  територія  власне
Польського королівства не перевищувала 1/6 загальної площі. Зате повнота
реальної влади складалось на користь Польщі. Сучасники не дарма називали
нову країну «Союзом меча і орла».
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13. Заповніть порівняльну таблицю «Польська держава та Московське
царство». 

Питання для порівняння Річ Посполита
Московське

царство
1) Кому належала влада в державі?
2) Який орган влади обмежував або 
допомагав здійснити владу?
3) Державна релігія.
4) Особливості зовнішньої політики.
5) Особливості внутрішньої політики.
Висновок: 

14. Як форма держави і структура влади Московського царства  і Речі
Посполитої відбилися на економіці держав? 

15. Охарактеризувати особливості московсько-українських стосунків та
визначити Їх «плюси» і «мінуси».



Тема: Країни Сходу в XVI  – XVIII ст.
Матриця тесту

Термін

Зн
ан

ня

Ро
зу

м
ін

ня

За
ст
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ув

ан
ня

А
на

лі
з

Османська імперія та її зовнішня 
політика

ІІ. № 2
ІІ. № 8

І. № 9

Піднесення Османської імперії І. № 4
ІІ. № 4

Ослаблення Османської імперії. 
Розгром турецької армії під Віднем

ІІ. № 5 І. № 10

Перське царство. Правління Надир-
шаха.

І. № 3
ІІ. № 6

ІІ. № 13

Держава Великих Моголів І. № 5
ІІ. № 1
ІІ. № 7

І. № 13

Правління Акбара і Шах Джахана І. № 6
ІІ. № 3

Проникнення європейців у Індію, 
встановлення англійського 
володарювання

І. № 1 І. № 8
ІІ. № 12

І. № 14

Релігійне та культурне життя Індії І. № 16
Китай за правління династії Мін.

І. № 2
І. № 11
ІІ. № 9

Імперія Цин. І. № 7
Об’єднання та самозакриття Японії І. № 12 ІІ. № 14
Термінологія І. № 15
Особливості релігії Китаю та Японії, 
«індуїзм», «конфуціанство», 
«сьогунат Токугава».

ІІ. № 10
ІІ. № 11

Хронологія з теми ІІ. № 15
Порівняння особливостей розвитку 
країн Сходу і Заходу

І. № 17
ІІ. № 17

Історичні діячі Сходу ІІ. № 16

І варіант

Завдання 1  –  14 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний.

1. Позначте ім’я мореплавця, який відкрив шлях до Індії:
А) Христофор Колумб; В) Ферденандо Магеллан;
Б) Васко да Гама; Г) Бартоломео Діаш.

2. Визначте титул правителя Китаю:
А) син Бога; В) заступник Пророка;



Б) намісник Бога на землі; Г) син Неба.

3. Якого правителя Ірану називали «завойовником світу»?
А) Надир-шаха; В) Аббаса І Великого;
Б) Ісмаїла Сефеві; Г) Селіма ІІ.

4.  Позначте термін,  який відповідає наведеному визначенню. «Земля,
яка надавалася за військову службу в Туреччині – це …»:
А) фільварок; В) вотчина;
Б) феод; Г) тімар.

5. Позначте ім’я засновника держави Великих Моголів:
А) Тимур; В) Бабур;
Б) Акбар; Г) Шах-Джахан.

6. Позначте ім’я  правителя Індії, який вперше в історії видав наказ про
релігійну віротерпимість:
А) Тимур; В) Бабур;
Б) Акбар; Г) Шах-Джахан.

7. Кого в Китаї називали «богдиханом»?
А) Маньчжурського імператора;
Б) священнослужителя конфуціанської віри;
В) китайську знать в період імперії Цин;
Г) маньчжурську знать.

8.  Вкажіть  назву  торгівельної  компанії,  яка  була  «справжнім
господарем» Індії:
А) Ост-Індська компанія Франції; В) Вест-Індська компанія Франції;
Б) Ост-Індська компанія Англії; Г) Вест-Індська  компанія Англії;

9. Яка подія започаткувала підкорення Туреччиною країн Європи?
А) штурм Константинополя;
Б) підкорення Криму та Північного Причорномор’я; 
В) підкорення Болгарії та Сербії;
Г) завоювання Сирії та Аравії.

10. Із поданого переліку визначте битву, яка поклала край турецькому
просуванню в Європу?
А) Битва в затоці Лепанто; В) Астраханська битва;
Б) Віденська битва; Г) Мальтійська битва.

11. Яке море не омивало Китайську імперію?
А) Японське; В) Аравійське;
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Б) Жовте; Г) Південно-Китайське.

12. Що об’єднує китайське місто Гуанчжоу та японське місто Нагасакі?
А) Ці міста були столицями імперій;
Б) тільки в цих містах могли знаходитися європейці в період ізоляції країн;
В) в цих  містах бурхливо розвивалися ремесла;
Г) ці міста стали центрами народних повстань. 

 13. Позначте ім’я зображеного правителя Індії:
А) Бабур;
Б) Акбар;
В) Шах Джахан;
Г) Аурангзеб.

14. В якому році відбулася описана битва? «800 англійських солдатів і
2 тис.  сипаїв  у  битві  біля  містечка  Плессі  вщент  розгромили  союзне
французам 68-тисячне сипайське військо».
А) 1757 р.; Б) 1773 р.; В) 1775 р.; Г) 1787 р.

У завданнях 15 – 16  до кожного з чотирьох рядків інформації, позначені
цифрою, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквами. 

15. Установіть відповідність між термінами та визначеннями:
А) яничари; 1)  воїни-добровольці  в  турецькій  армії,  що

служили за військову здобич;
Б) сипаї; 2)  піхотинці  османської  армії,  уродженці

підкорених турками областей;
В) гулями; 3)  солдати-індійці,  які  служили  в  англійській

армії;
Г) башибузуки; 4)  піхотинці  іранської   армії,  уродженці

підкорених персами  областей;
5) кіннота іранської армії.
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16.  Визначте,  до  якої  варни в  Індії  належать  наведені  категорії
населення:
А) жерці, наставники, учителі; 1) вайшни;  
Б) військові, державні урядовці, світська знать; 2) шудри;
В) купці, скотарі, лихварі, землероби; 3) брахмани;
Г) прибиральники сміття. 1) 4) кшатрії.

2) 5) касти.

17. Порівняйте особливості розвитку країн  Сходу та Заходу за планом:
1) політичне правління;
2) розвиток ремесла;
Під  час  роботи  використайте  наступні  поняття:  «одновладний  правитель»;
«парламент»;  «мануфактура»;  «закрита  країна»;  «іноземне  завоювання»;
«перські килими»; «шовк»; «розвиток ремесла»; «промисловий переворот».

ІІ варіант

Завдання 1  –  14 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний.

1. Позначте назву князівського титулу в Індії:
А) раджа; Б) візир; В) емір; Г) шейх.

2. Позначте основне заняття турецьких землевласників:
А) сільське господарство; В) утримання загонів башибузуків;
Б) служба в армії; Г) засідання в Дивані.

3. Позначте назву індійських землеробів:
А) джагірдарі; В) джентрі;
Б) паупери; Г) гайдуки.

4. Вершини своєї могутності Османська імперія досягла  за правління:
А) Селіма ІІ; В) Сулеймана І;
Б) Османа І; Г) Мустафи   ІІІ. 

5. Який правитель прийшов на допомогу австрійцям в боротьбі проти
Османської імперії  в битві під Віднем у 1683 р.?
А) Китайський імператор Ода
Нобунага;

В) польський король Ян Собеський;

Б) іранський шейх Ісмаїл; Г) французький король Франциск І. 

         6.  Який  іранський  правитель  переніс  столицю до  міста  Ісфаган
(сучасний Тегеран)?
А) Надир-шах; В) Аббас І Великий;
Б) Ісмаїл Сефеві; Г) Селім ІІ.



7. В якому році полководець Бабур підкорив Північну Індію?  
А) 1526 р.; Б) 1556 р.; В) 1593 р.; Г) 1628 р. 

 8. Позначте ім’я засновника турецької імперії:
А) князь Сельджук; В) князь Сулейман;
Б) князь Осман; Г) князь Селимо.

9. Яка подія привела до падіння династії Мін?
А) Напади японських піратів; В) народне повстання;
Б) наступ племен маньчжурів; Г) міжусобні війни.

10. Що не відноситься до моральних принципів конфуціанства?
А) Чесність та справедливість;
Б) турбота про молодших та повага до старших;
В) щирість і гуманізм;
Г) повага до людини будь-якого положення у суспільстві.

11. Яке визначення відповідає  поняттю «сьогунат»?
А) Система формування армії Японії по принципу строкатості населення.
Б) Система  влади  в  Японії,  коли  духовна  влада  належала  імператору,  а
світська сильнішому феодальному роду.
В) Система  оподаткування,  яка  передбачала  великі  торгівельні  штрафи  з
іноземців.
Г) Система моральних  принципів буддизму.

12.  Яка війна остаточно завершила англо-французьке протистояння в
Індії?
А) Тридцятилітня; В) Семилітня;
Б) Столітня; Г) війна Алої та Білої рози.

13. Як називалася країна, зображена на мапі?  
А) Османська імперія;
Б) Імперія Сефевидів;
В) Імперія Великих Моголів;
Г) Японія.
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14. Позначте ім’я зображеного правителя Японії: 
А) Ода Нобунага;
Б) Тойотомі Хідейосі;
В) Іеясу Токугава;
Г)Лі Цзи-чен.

У завданнях 15 – 16  до кожного з чотирьох рядків інформації, позначені
цифрою, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквами. 

15. Співвіднесіть дати та події:
1) роки правління Акбара; 1) А) 1639-1644 рр.; 
2) зведення мавзолею Тадж-Махал; 2) Б) 1644-1911 рр.; 
3) Селянська війна в Китаї; 3) В) 1556-1605 рр.; 
4) панування маньчжурської династій Цін. 4) Г) 1630-1652 рр.;  

5) Д) 1368-1644рр.
 

16. Співвіднесіть реформи з правителями, які їх провели: 
1) започаткував нову релігію; А) Тойотомі Хідейосі;
2) ввів у війську вогнепальну зброю і артилерію; Б) Конфуцій;
3)  збільшив  податки,  що  привело  до  його
загибелі;

В) Акбар;

4) ввів нові золоті та срібні монети. Г) Аббас І; 
Д) Надир-шах.

17. Порівняйте особливості розвитку країн  Сходу та Заходу за планом:
1) релігія;
2) культура.
Під  час  роботи  використайте  наступні  поняття:  «іслам»,  «буддизм»;
«конфуціанство»; «касти»; «реформація»; «християнство»; «великі культурні
досягнення»;  «духовний  світ»;  «матеріальні  блага»;   «ієрогліфи»;  «шахи»;
«шовк»;  «Тадж-Махал»;  «порцеляна»;   «санскрит»;  «чайна  церемонія»;
«технічні відкриття».
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ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  (8 КЛАС)

Тема: Українські землі в ХVІ ст.
Матриця тесту

Навчальні елементи Знання Розуміння Застосування Аналіз
Соціальна  структура  українського
суспільства та економічне життя. 

І. №1
ІІ. №1

ІІ. №7
ІІ. №9 І. №11

Передумови  Любленської  унії.
Люблінський сейм 1569 р.

І. №12

Суспільно-політичні  зміни  в  українських
землях після Люблінської унії. І. №2

ІІ. №2
І.№6

ІІ. №6

І. №13
І. №14
ІІ. №12

Реформаційні  та  контрреформаційні  рухи
в Україні. Православні братства. Львівська
братська школа. І. №8
Становище  церкви.  Розвиток  полемічної
літератури.  Церковні  собори  в  Бресті
1596 р. І. №3 ІІ. №8 ІІ. №16

Виникнення  Запорізької  Січі.
Д. Вишнивецький. Життя та побут козаків.

ІІ. №3
ІІ. №5

І. №7
І. №16
ІІ. №17
ІІ. №11

І. №19 
ІІ. №19

Військове мистецтво козацтва.  Утворення
реєстрового  козацтва.  Повстання  1591–
1596 рр. І. №4

І. №17
ІІ. №13
ІІ. №14

Умови  розвитку  культури.  Розвиток
української мови. Шкільництво. Острозька
академія. Книги. ІІ. №4

І.№9, ІІ.
№10

І. №10
Архітектура  й  містобудування.
Образотворче  та  декоративно-  ужиткове
мистецтво. І. №5

І. №15
ІІ. №15

Хронологія.
І. №18
ІІ. №18

І варіант
Завдання 1  –  15 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вважався
напівпривілейованим?
А) Шляхта; Б) селяни; В) міщани; Г) духівництво.

2. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися  українські 
землі у складі Речі Посполитої?
А) Князівства; Б) полки;     В) воєводства; Г) губернії.

3.  Назвіть  одного  з  перших  православних  письменників-полемістів,
автора творів «Ключ царства небесного» і «Календар римський новий»: 
А) С. Зизаній; В) І. Вишенський;
Б) Г. Смотрицький; Г) І. Борецький.



4.  Який  король  Речі  Посполитої  погодився  прийняти  на  державну
службу  і  вписати  до  реєстру  500  козаків,  визначивши  у  спеціальній
«Постанові щодо низовців» їхні права й обов’язки? 
А) Сиґізмунд І;     В) Стефан Баторій;     
Б) Сиґізмунд II Август;     Г) Сиґізмунд III.

5.  Назвіть  першу  споруду  з  ансамблю  Успенської  церкви  у  Львові,
збудовану в 1564-1578 pp.:
А) Чорна кам’яниця; В) Успенська церква;
Б) вежа Корнякта; Г) каплиця Трьох Святителів.

6.  Знайдіть  зайве твердження.  Негативними  наслідками  Люблінської
унії були:
А) втрата українцями власної державності;
Б) зростання повинностей і податків;
В) українське населення зазнає національно-релігійних утисків;
Г) зростає вплив культури Західної Європи.

7.  Яка  причина  зумовила  знелюднення  значних  територій  України  й
утворення Дикого Поля в ХV–ХVІ ст.:
А) входження  українських  земель  до  складу  Великого  князівства
Литовського;
Б) татарсько-турецькі напади;
В) польська експансія на українські землі;
Г) розширення кордонів Московської держави.

8.  Визначте  особливості  протестантизму  на  українських  землях  у
ІІ половині ХVІ ст.:
1) не мав широкої підтримки серед основної маси населення (селян, міщан);
2) мав широку підтримку народних мас;
3) шляхта  і  магнати  за  допомогою  нових  релігійних  вчень  прагнули
домогтись  нових  привілеїв  і  послаблення  королівської  влади,  а  не  були
переконаними протестантами;
4)  відсутність  єдності  в  протестантському  русі  (лютерани,  кальвіністи,
аріани, чеські брати), а іноді й ворожнеча між його течіями;
5) перемогло аріанство;
6) православне населення в основній масі було не байдуже до нових вчень.
А) 1, 2, 3; Б) 1, 3, 4; В) 3, 5, 6; Г) 4, 5, 6.

9. Оберіть твердження, що відносяться до Острозької академії:
1) створено у 1578 р. Д. Вишневецьким;
2) перша  вища   слов’яно-греко-латинська  школа  в  Україні  та
східнослов’янських землях;
3) Г. Смотрицький був ректором;
4) серед вихованців були: Й. Борецький, П. Сагайдачний, брати Смотрицькі;
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5) створена у 1586 р.
6) перша єзуїтська колегія в східнослов’янських землях.
А) 1, 2, 6; Б) 2, 3, 4; В) 3, 4, 5; Г) 1, 4, 6.

10. Які події пов’язані із життям і діяльністю Івана Федорова?
1) на початку 70-х років ХVІ ст. прибув із Московії до Львова;
2) у 1574 р. видав перший український друкований підручник «Буквар»;
3) у 1596 р. надрукував «Граматику словенську»;
4) в Острозі видав «Новий Завіт» і «Острозьку Біблію»;
5) автор козацьких літописів;
6) навчався в Острозькій академії.
А) 1, 2, 3; Б) 1, 2, 4; В) 3, 4, 5; Г) 2, 3, 6.

11. Кого із діячів, які зображені на фото, наприкінці ХV – на початку
ХVІ ст. називали «некоронованим королем Русі»?

А Б В Г

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

А)

Б)
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В)

Г)

13. Про що свідчить наведений уривок із привілею малярському цеху у
Львові кінця ХVІ ст.?
«Постановляємо,  що  усі  братерства  і  товариства  художні,  коли  вони  не
створені  згідно  з  приписами  і  в  послухові  католицькій  церкві,  треба
розпустити.  Бо  хто  ж  не  бачить,  що  товариства  схизматиків  порушують
цеховий лад і підривають послух римському костьолу…»:
А) про дискримінацію ремісників, що сповідували православ’я;
Б) про встановлення державного контролю над цехами;
В) про ліквідацію цехової системи у Львові;
Г) про прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво.

14.  Оберіть варіанти відповідей, де цифри відповідають назвам міст –
центрів воєводств Речі Посполитої 
1) Белз – 1;
2) Луцьк – 2;
3) Брацлав – 3;
4) Львів – 4;
5) Кам’янець – 5;
6) Київ – 6.

А) 1, 3;  
Б) 1, 4;  
В)  2, 5;  
Г) 5, 6.
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15. Яка архітектурна пам’ятка зображена на фото?

А) Будинок-палац Корнякта у Львові;
Б) Фасад Чорної кам’яниці;
В) Каплиця Бої мів;
Г) Острозький замок.

У  завданнях  16  –  17  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

16.  Установіть  відповідність  між  посадою  козацької  старшини  та
функціями, які їй належали:
1) військовий осавул; А) посадова  особа,  яка  мала  верховну

адміністративну,  судову  та  військову  владу  на
Січі;

2) військовий писар; Б) посадова особа, яка розглядала кримінальні й
цивільні справи, проводила слідство і виносила
вироки;

3) військовий суддя; В) посадова особа, яка відповідала за військову
артилерію;

4) кошовий отаман. Г) посадова  особа,  яка  відала  військовою
канцелярією;
Д) посадова  особа,  яка  відповідала  за
дотримання  порядку  на  Січі  та  у  військовому
таборі, здійснювала більшість адміністративних
функцій.

17. Установіть відповідність між іменем ватажка козацького повстання
та битвою, яка відбулася під час цього повстання:
1) К. Косинський А) Солоницька битва;
2) С. Наливайко Б) заснування першої січі;
3) Д. Вишнивецький В) битва під П’яткою;
4) І. Підкова Г) Молдавський похід;

Д) битва під Кумейками.

18. Установіть хронологічну послідовність подій:
А) укладення Берестейської унії;
Б) створення першої Запорозької Січі;
В) утворення реєстрового козацтва;
Г) укладення Люблінської унії.



19. Складіть  історичний  портрет  Д. Байди Вишневецького
(скористайтесь пам’яткою) (дивись додаток 1).

ІІ варіант

Завдання 1  –  15 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Коли було прийнято «Устави на волоки»? 
А) 1529 p.; Б) 1557 p.; В) 1566 p.; Г) 1569 р.

2.  Перша  згадка   про  українських  козаків  у  писемних  джерелах
датована:
А) 1475 p.; Б) 1492 p.; В) 1524 p.; Г) 1569 p.

3. Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від
острова Хортиця приблизно на  100 км і була завширшки від 3 до 25 км? 
А) Дике Поле; В) Запорожжя;
Б) Дніпровський Низ; Г) Великий Луг.

4. Назвіть рік видання Острозької Біблії: 
А) 1578 p.; Б) 1581 p.; В) 1585 p.; Г) 1595 р.

5. Символ влади, що виконував функції прапора та являв собою держак
із  дерев’яною  кулею  зверху,  від  якої  звисали  пасма  кінського  волосу  та
мотузок, мав назву:
А) бунчук; Б) корогва; В) булава; Г) каламар.

6. Знайдіть зайве. Позитивними наслідками Люблінської унії були:
А) об’єднання більшості українських земель у межах однієї держави;
Б) унія  сприяла  культурному  та  політичному  згуртуванню  українського
народу; 
В) склалися передумови для оформлення української нації; 
Г) починається спольщення української еліти – князів та шляхтичів.

7.  Яка  причина  зумовила  поширення  фільваркового  господарства  на
українських землях у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.? 
А) Зростання попиту на зерно в Західній Європі;
Б) прагнення польської шляхти полонізувати українських селян;
В) розвиток цехового виробництва;
Г) бажання колонізувати землі Запорожжя.

8. Визначте умови Берестейської унії:
1) визнавалась  зверхність  Папи  Римського  та  були  прийняті  догми
католицької церкви;



2) визнавалась  зверхність  Папи  Римського,  та  були  прийняті  догми
православної церкви;
3) православне духовенство, що визнало рішення Берестейської унії, не було
зрівняне  в  правах  з  католицьким,  звільнялося  від  сплати  податків  та
виконання інших повинностей;
4) єпископам були обіцяні місця у сенаті Речі Посполитої;
5) шляхта та міщани, що прийняли унію, урівнювались у правах з католиками
латинського обряду;
6) шляхту та міщан, що прийняли унію, не зрівняли у правах з католиками.
А) 1, 3, 5; Б) 1, 2, 4; В) 1, 4, 6; Г) 2, 4, 6.

9. Які події пов’язані з діяльністю В.-К. Острозького?
А) Видання «Острозької Біблії», придушення повстання С. Наливайка;
Б) видання «Устави на волоки», заснування Запорізької Січі;
В) видання «Пересопницького Євангелія», молдавські походи;
Г) видання  «Ординації  Війська  Запорізького…»,  створення  реєстрового
козацтва.

10. Із поданого переліку оберіть чинники, які позитивно впливали на
розвиток культури наприкінці ХVI – на початку XVII ст.: 
1) відсутність власної держави;
2) боротьба українського народу проти національного гноблення;
3) зростаюча загроза ополячення й окатоличення;
4) необхідність  збереження  національної  культури  в  умовах  польсько-
католицької експансії;
5) розвиток національної свідомості;
6) спустошливі набіги турків і татар.
А) 1, 2, 6; Б) 1, 3, 6; В) 3, 4, 5; Г) 2, 4, 5.  

11.  Хто  з  історичних  постатей  вважається  засновником  Запорозької
Січі?

А Б В Г
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12. На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської
унії 1569 р.?

А)

Б)

В)

Г)

13. Визначте,  яка подія відбувалась на території,  межі якої визначені
штрих пунктиром: 
А) формування
реєстрового козацтва;
Б) повстання Криштофа
Косинського;
В) повстання  Северина
Наливайка;
Г) повстання  Тараса
Трасила.

51



14. Яка подія слідувала за описаною в уривку джерела?
У тому році козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився
був на Поділлі, у Волохах, вдерся був і в турецькі землі, потім, повертаючись
до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського.
А) зруйнування татарами Томаківської Січі;
Б) Люблінська унія;
В) облога польськими військами козацького табору в урочищі Солониця;
Г) обрання королем Костянтина Острозького.

15. Визначте художника, автора ікони, яка зображена на малюнку:

А) С. Федуско;
Б) О. Горошкович;
В) В. Стефановський;
Г) І. Федоров.

У  завданнях  16  –  17  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які
позначені цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант,
позначений буквою.

16. Установіть відповідність між поняттям, яке характеризує релігійне
життя українських земель XVII ст., та його визначенням:
1) братство; А) член католицького чернечого ордену, який у XVII ст.

вів  активну  місіонерську  та  освітню  діяльність,
спрямовану на поширення католицтва;

2) полеміст; Б) право підпорядкування безпосередньо патріархові, а
не місцевим церковним ієрархам;

3) ставропігія; В)  представник  найбільш  поширеного  на  українських
землях напряму протестантизму;

4) єзуїт. Г) автор релігійної літератури, спрямованої на диспут із
представниками  інших  церков  або  протилежних
поглядів, відстоювання власної точки зору;
Д) релігійне об’єднання міщан, спрямоване на захист і
поширення православ’я

17.  Установіть  відповідність  між  поняттям,  що  характеризує  життя
запорожців, та його визначенням:
1) паланка; А) загальні збори всіх козаків на Січі;
2) зимівник; Б) бойовий човен козаків, що відрізнявся надзвичайною

маневреністю і швидкістю;
3) курінь; В)  адміністративно-військова  одиниця  на  Січі,  група



козаків,  що  в  більшості  своїй  походили  з  однієї
місцевості; також – довге приміщення, у якому ці козаки
жили;

4) чайка. Г)  господарство,  хутір  запорожців,  на  якому  вони
проводили більшість мирного часу;
Д)  адміністративно-територіальна  одиниця  земель
Запорозької  Січі,  особливо  за  часів  Підпільненської
Січі,  коли  запорожці  проводили  активну  колонізацію
Південної України.

18. Установіть хронологічну послідовність подій:
А) перша письмова згадка про козаків;
Б) створено Пересопницьке Євангеліє;
В) битва під П’яткою на Волині;
Г) поразка козацького повстання під проводом Северина Наливайка.

19. Доведіть, що Запорізька Січ – козацька християнсько-демократична
республіка.

Тема: Українські землі у першій половині ХVІІ ст.

Матриця тесту
  Навчальні елементи знання розуміння застосування аналіз
Економічний  розвиток  українських
земель у п. п. 17 ст.

І №1, І № 2
ІІ №1, ІІ №2

І № 9,
ІІ №9

І № 10,
І № 13

Церковне  життя  після  Берестейської
унії.

І № 3 І № 15

 «Доба героїчних походів». ІІ № 3 І № 8 ІІ №11, 
ІІ № 15

Хотинська війна. І № 4,
ІІ № 4

Козацькі повстання п. п. 17 ст. І №5, ІІ №5,
ІІ №6

І № 12,
ІІ № 12

І № 16,
ІІ № 16

Києво-Могилевська академія.
Література. Книговидання.

І №7, ІІ №8,
ІІ №7

ІІ № 10 ІІ № 14

Театр.  Музика.  Архітектура  та
образотворче мистецтво.

І № 6 ІІ № 13

Персоналії:
П. Конашевич–Сагайдачний,
Т. Трясило, І. Сулима, С.Кішка
М. Дорошенко, Іов Борецький,
П. Могила, І. Потій.

І № 11, 
І № 14

І варіант
Завдання 1  –  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний.
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1. Панщина – це …
А) форма  земельної  відробіткової  ренти,  що  передбачала  працю  в
господарстві феодала;
Б) форма  натуральної  ренти,  податок  грошима  або  продуктами,  який
стягувався землевласником із залежних від нього селян;
В) особиста, економічна та майнова залежність селян від феодала;
Г) велике  багатогалузеве  господарство  феодала,  орієнтоване  на  ринок  та
основане на праці залежних селян.

2. Фільваркове господарство було:
А) товарним; В) монокультурним;
Б) натуральним; Г) мануфактурним.

3. Який церковний діяч провів церковну реформу:
А) Й. Рутський; В) М. Смотрицький;
Б) П. Могила; Г) І. Потій.

4.  У  1621  р.  польське  військо  за  підтримки  реєстрового  козацтва
розбило турецьку армію в битві:
А) під Хотином; В) під Цецорою;
Б) під Мохачем; Г) під Кафою.

5.  Хто  очолив  козацьке  повстання,  під  час  якого  була  зруйнована
фортеця Кодак:
А) Тарас Федорович (Трясило); В) Самійло Кішка;
Б) Іван Сулима; Г) Михайло Дорошенко.

6. Як називався мандрівний народний музичний ляльковий театр:
А) хатка; Б) вертеп; В) райок; Г) кант.

7. Як виникла Києво-Могилянська академія?
А) За наказом польського короля;
Б) після реорганізації Острозької академії;
В) з ініціативи князя Василя-Констянтина Острозького;
Г) злиттям київських Братської та Лаврської шкіл.

8. Яка причина змушувала козаків вирушати в морські походи?
А) Прагнення налагодити торговельні відносини з Туречччиною;
Б) захопити частину території Османської імперії;
В) здобути  собі  здобич,  визволити  із  рабства  своїх  побратимів  та  інших
невільників;
Г) розгромити та підкорити Кримське ханство.

9. Визначте міста,  які  були  центрами  польських  воєводств  на
українських землях на початку 17 століття:

54



1) Львів, Белз; 4) Брацлав, Київ;   
2) Кам’янець, Луцьк; 5) Львів, Переяслав;
3) Київ, Острог; 6) Новгород-Сіверський.

А) 1, 3, 5; Б) 1, 2, 4; В) 2, 3, 6; Г) 2, 4, 6.

10. Позначте воєводства Речі Посполитої, які виникли на українських
землях (дивись додаток 3):

1) Полоцьке; 3) Київське; 5) Люблінське;
2) Чернігівське; 4) Краківське; 6)  Волинське.

А) 1, 3, 5; Б) 2, 3, 6; В) 2, 4, 5; Г) 1, 4, 5.

11.  Вкажіть,  на  якому  малюнку  зображений  київський  митрополит
Петро Могила:

А Б В Г

12. Згрупуйте події відповідно до того,  з яким із названих козацьких
повстань вони пов’язані.  Поставте у відповідний стовпчик таблиці  номери
правильних відповідей:
1) зруйнування фортеці Кодак; 4) битва під Боровцем;
2) битва під Кумейками; 5) страта Івана Сулими;
3) битва під Готвою; 6) Жовнинська битва.
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Повстання 1635р. Національно-визвольне  повстання
1637-1638 рр.

У  завданнях  13  –  14  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1) фільварок; А) грамота міст на самоврядування;
2) чинш; Б) позацехові ремісники;
3) партачі; В) багатогалузеве панське господарство, засноване

на праці залежних селян;
4) Магдебурзьке право. Г) грошовий податок за користування землею;

Д) багатогалузеве господарство козаків.

14. Встановіть  відповідність  між  іменами  козацьких  ватажків  та
стислою характеристикою їхньої діяльності:
1) Петро Конашевич-Сагайдачний; А)  козацький  гетьман,  який  25  років

провів у турецькому полоні;
2) Самійло Кішка; Б)  ватажок  козацького  повстання,  яке

призвело до знищення фортеці Кодак;
3) Іван Сулима; В)  гетьман  нереєстрових  козаків,

ватажок  селянсько-козацького
повстання;

4) Тарас Трясило. Г) козацький гетьман, талановитий
полководець та дипломат. 
Д)  український  гетьман,  очолив
повстання  1625  р.,  яке  призвело  по
підписання Куруківського договору.

15. Розташуйте події в хронологічному порядку:
А) відновлення православної церкви в Україні;
Б) створення Київської братської школи;
В) висвячення Петра Могили на Київського митрополита;
Г) видання в типографії Києво-Печерської лаври твору «Требник».

16.  Заповніть  порівняльну  таблицю  «Національно-визвольний  рух  в
Україні в першій половині XVII століття» та зробіть висновок.
Дата
повстання

Ватажок Причини повстання Наслідки

1625р.
1630р.



ІІ варіант

Завдання 1  –  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний.

1.  Назвіть,  яке  воєводство  на  українських  землях  у  складі  Речі
Посполитої було утворено останнім?
А) Київське; Б) Брацлавське; В) Чернігівське; Г) Руське.

2. Коли були прийняті «Пункти заспокоєння обивателів  православної
(грецької) віри»?
А) 1615 р.; Б) 1625 р.; В) 1632 р.; Г) 1638 р.

3. Яке поняття відповідає визначенню?
«Узяті під час татарських набігів полонені, яких продавали у неволю – це…»:
А) ярлик; Б) ясир; В)  каторга; Г) данина.

4. У 1620 р. польське військо було розбите турками в битві:
А) під Хотином; Б) під Мохачем; В) під Білою Цецорою; Г) під Кафою.

5. Коли була укладена Куруківська угода?
А) 1615 р.; Б) 1625 р.; В) 1632 р.; Г) 1638 р.

6. Хто очолив загін козаків,  який після поразки повстання 1638 року
перетнув  кордон  Московського  царства  і  став  однією  з  перших  груп
переселенців?
А) Іван Сулима; Б) Тарас Трясило; В) Яків Острянин; Г) Павло Бут.

7. Визначна роль у створенні Київської колегії належить:
А) Івану Вишенському; В) Іову Борецькому;
Б) Петру Могилі; Г) Михайлові Дорошенку.

8. Перу Петра Могили належить:
А) «Лексикон словенороський»; В) «Граматика словенська»;
Б) «Требник»; Г) «Граматика».

9.  Укажіть  особливості  становища  українських  земель  у  складі  Речі
Посполитої:
1) боротьба українських князів та шляхти за розширення своїх повноважень
управлінні українськими землями – аж до створення незалежних князівств;
2) поширення на українських землях фільваркової системи господарювання,
що супроводжувалася закріпаченням селян;
3) пожвавлення культурного життя, важливою подією якого стало створення
Острозької академії;
4)  перехід  православної  церкви  з  усіма  вірянами  під  зверхність  Папи
Римського;



5)  офіційне  визнання  польським урядом Запорізької  Січі,  свідченням чого
стало утворення реєстрового  козацтва.
А) 1, 2 ; Б) 2, 3; В) 3, 4; Г) 4, 5.

10.  Який  із  рядків  містить  інформацію,  доречну  в  розповіді  про
друкарню Києво-Печерської лаври:
А) 1581 р, Герасим Смотрицький, «Острозька Біблія»;
Б) 1596 р., Лаврентій Зизаній, «Граматика словенська»;
В) 1616 р., Єлисей Плетенецький, «Часослов»;
Г) 1619 р., Мелентій Смотрицький , «Граматика».

11. Визначте,  на  якому  малюнку  зображено  українського  гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного:

А Б В Г

12. Згрупуйте події відповідно до того, з яким козацьким повстанням
вони пов’язані. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери правильних
відповідей:
1) похід коронного гетьмана Конєцпольського з 30-тисчним військом із Бара
на Подніпрв’я;
2) битва поблизу Канева;
3) «Тарасова ніч»;
4) Куруківська угода;
5) Переяславська угода;
6) збільшення козацького реєстру до 8 тисяч.

Польсько-козацький збройний
конфлікт 1625р.

Повстання 1630р.

У  завданнях  13  –  14  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1) драма; А) вид мистецтва, у якому зображення є друкованим

відбитком малюнка, який було вирізьблено;
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2) вертеп; Б) невелика  п’єса,  яку  виконували  між  діями
спектаклю;

3) інтермедія; В) мандрівний ляльковий театр;
4) гравюра. Г) стаття церковно-теологічного спрямування;

Д) літературний твір, побудований у формі діалогу без
авторської мови, який ставили на сцені.

14.  Встановіть  відповідність  між  іменами  славетних  українців  та
стислою характеристикою їхньої діяльності:
1) Мелентій Смотрицький; А) письменник-полеміст, значну частину

свого життя провів у монастирі на Афоні;
2) Іван Вишенський; Б) письменник, поет, мовознавець, автор

підручника церковнослов’янської мови;
3) Петро Могила; В)  перший митрополит  Київський  після

відновлення  православної  церкви  в
Україні;

4) Іов Борецький. Г) митрополит Київський, відомий своєю
культурною  та  просвітницькою
діяльністю;
Д) митрополит греко-католицької церкви.

15. Розташуйте в хронологічній послідовності історичні події:
А) узяття та зруйнування козаками фортеці Кодак;
Б) узяття козаками м. Кафи;
В) початок «Золотого спокою»;
Г) «Тарасова ніч».

16. Заповніть порівняльну таблицю «Результати селянсько-козацьких 
повстань 20-30-тих рр. XVII ст.». Зробіть висновок.
Назва угоди між

козаками та
польською

владою

Дата та історичні
умови підписання

угоди

Основні
положення

Наслідки
прийняття

Куруківська угода

Переяславська 
угода
Висновок:
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Тема:  Початок  національно-визвольної  війни  українського  народу
середини ХVII ст. Відродження Української держави.

Матриця тесту

Навчальні елементи

Зн
ан

ня
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Ро

зу
м

ін
ня

За
ст
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ан
ня
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лі
з 

С
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з

Передумови  і  причини  Національно-
визвольної  війни.  Богдан
Хмельницький  та  його сподвижники.
Початок війни.

І. № 1
І. № 5
ІІ. № 2
ІІ. № 3

І. № 8
ІІ. № 8

І. № 13
І. № 14
ІІ. № 13

Воєнно-політичні події 1648-1653 рр. І. № 2
І. № 4
І. № 6
І. № 7
ІІ. № 4
ІІ. № 6
ІІ. № 7

І. № 9
ІІ. № 10

І. № 11
І. № 12
ІІ. № 11
ІІ. № 12

Українська гетьманська держава. І. № 3 ІІ. № 14
Українська  гетьманська   держава  у
системі міжнародних відносин.

ІІ. № 5 І. № 15
ІІ. №15

Українсько-московська  міждержавна
угода 1654 р.

ІІ. № 1 І. № 10
ІІ. № 9

І. № 16
ІІ. №16

І варіант
Завдання 1  –  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Національно-визвольна війна українського народу почалася:
А) 1616 р.; Б) 1625 р.; В) 1638 р.; Г) 1648 р.

2.  Битва,  яка  відкрила  українським  повстанцям  шлях  до  Львова,
відбулась:
А) під Жовтими Водами; В) під Пилявцями;
Б) під Корсунем; Г) під Батогом.

3. Яка  характеристика  найбільш  точно  відповідає  поняттю
«Гетьманщина»?
А) Українська національна держава;
Б) боротьба за національне визволення;
В) селянський рух;
Г) рівність православної та католицької релігій.

4. Мирний договір між козаками і Річчю Посполитою був укладений 
18 вересня 1651 р.:
А) у Переяславі; Б) у Зборові; В) у Білій Церкві; Г) у Збаражі.



5. З якою державою у лютому-березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав
угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої?
А) Московською державою; В) Швецією;
Б) Кримським ханством; Г) Молдовою.

6. Битва, яка стала реваншем полякам за Берестецьку катастрофу:
А) під Зборовом; Б) під Корсунем; В) під Батогом; Г) під Жванцем.

7. Назвіть період, протягом якого тривала облога Жванця на Поділлі:
А) червень-серпень 1649 р.; В) травень-липень 1652 р.;
Б) червень-серпень 1651 р.; Г) вересень-грудень 1653 р.

8. Визначте  рушійні  сили  Національно-визвольної  війни  середини
ХVII ст.:
1) козацтво; А) 1, 2, 4, 7;
2) католицьке духовенство; Б) 1, 3, 5, 6;
3) селянство; В) 2, 3, 5, 7;
4) польська шляхта; Г) 2, 4, 5, 7.
5) міщани;
6) українська шляхта;
7) польські магнати.

9. Вставте пропущене: «Коли гетьман … у неділю … р.  прибув до міста
… , його мешканці влаштували йому надзвичайно урочисту зустріч».
А) Б. Хмельницький, 17 грудня 1648, Києва;
Б) Б. Хмельницький, 8 серпня 1649, Зборова;
В) Б. Хмельницький, 5 вересня 1650, Ясси;
Г) Б. Хмельницький, 18 вересня 1651, Біла Церква.

10.  Вирізніть  та  вірно  розподіліть  наведені  положення  між
визнанням (А)  та  обмеженням  (Б)  суверенітету  Української  держави  за
Березневими статтями 1654 року:
1) васальний обов’язок сплачувати грошову данину;
2) збереження державної території;
3) заборона дипломатичних стосунків  з  Річчю Посполитою та  Османською
імперією;
4) незмінність основних рис політичного та державного устрою;
5) збереження традиційних станових прав і привілеїв населення;
6) розміщення  у  Києві  та  Чернігові  російських  воєвод  з  військовими
загонами.
А)
Б)

11. Виберіть відповідь,  де встановлено правильну послідовність битв
Національно-визвольної війни, зображених на картосхемах:
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1 2

3 4

А) 1, 2, 3, 4; Б) 4, 3, 2, 1; В) 3, 1, 4, 2; Г) 4, 1, 3, 2.  

12. Прочитайте уривок з документу та впізнайте подію.
«Коли  поляки  вистрілили  з  гармат  у  напрямку  Іслам-Гірея,  він  зі  своїм
військом кинувся навтьоки. Хмельницький вночі помчався за Іслам-Гіреєм,
щоб  умовити  його  повернути  назад.  Але  хан  став  відступати  на  південь,
силою утримуючи при собі Хмельницького»:
А) битва під Корсунем; В) битва під Берестечком;
Б) облога Львова; Г) битва під Батогом.

У  завданнях  13  –  14  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13.  Установіть  відповідність  між зображенням історичної  особи та  її
прізвищем:

1 2 3 4
А) Богдан Хмельницький; 
Б) Данило Нечай; 
В) Іван Золотаренко;
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Г) Іван Богун;
Д) Михайло Кричевський.

14. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) суверенітет; А) форма залежності,  за якою одна держава перебирає

здійснення  зовнішніх  відносин  іншої  держави,  що
нерідко приводить до втручання у внутрішні справи;

2) автономія; Б) самоврядування  певної  частини  держави,  що
здійснюється в межах загальнодержавного закону;

3) протекторат; В) повна незалежність держави від інших держав при
здійсненні власної внутрішньої та зовнішньої політики;

4) конфедерація. Г) союз  самостійних  держав,  створених  з  певною
метою;
Д) право міського самоврядування.

15. Заповніть таблицю. До назви ілюстрації доберіть номер зображеної
ілюстрації,  букву, що вказує на дату цієї  події,  та  цифру, під якою подано
фрагмент опису події:

І ІІ ІІІ ІV

А) 8 січня 1654 р.;
Б) 24 листопада 1648 р.;
В) 29-30 червня 1651 р.;
Г) 13 вересня 1648р.;

Назва ілюстрації №
ілюстрації
(І-ІV)

Дата
події
(А-Г)

Опис
події
(1-4)

Бій  Максима  Кривоноса  з  Яремою
Вишневецьким (М. Самокиш)
Переговори  Богдана  Хмельницького  з
польським послом під Замостям (невідомий
художник)
В’їзд  гетьмана  Богдана  Хмельницького  в
Київ (М. Івасюк)
Богун під Берестечком (М. Івасюк)
Переяславська Рада (М. Хмелько)
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1) «Уранці в контрнаступ перейшли українці і повернули під свій контроль
греблі.  Ці  полки  відтягували  на  себе  значну  частину  польських  з’єднань,
застосувавши «стратегію розтрощування»;
2) «10 діб козаки мужньо боронилися. Наказний гетьман зміг головні сили
української армії вивести поля бою, через прокладені вночі три переправи»;
3)  «Після  прибуття  московського  посольства  на  міському  майдані  було
скликано  козацьку  раду  і  запропоновано  обрати  собі  протектора  з-поміж
турецького султана, кримського хана, польського короля і російського царя».
4) «Польським королем був обраний Ян Казимир і невдовзі від нього прибув
посланець з пропозицією укласти перемир’я, яка була прийнята козаками».

16. Чи можна стверджувати, що Березневі статті започаткували втрату
Україною незалежності? 

ІІ варіант

Завдання 1 – 11 мають по чотири варіанти відповіді,  серед яких лише
один правильний.

1. Українсько-московський договір було підписано:
А) 1638 р.; Б) 1648 р.; В) 1654 р.; Г) 1657 р.

2. Першою перемогою військ Б. Хмельницького була битва:
А) під Жовтими Водами; В) під Пилявцями;
Б) під Корсунем; Г) під Берестечком.

3. Яка  характеристика  найбільш  точно  відповідає  поняттю
«Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.» :
А) поліпшення умов життя у суспільстві; 
Б) боротьба проти іноземного панування за створення незалежної держави; 
В) занепад культурного розвитку; 
Г) утвердження нових релігійних ідей. 

4. Мирний договір між Річчю Посполитою та козаками був укладений
8 серпня 1649 р.:
А) у Переяславі; Б) у Зборові; В) у Білій Церкві; Г) у Збаражі.

5. У 1650 та у 1652 рр. українське військо здійснює походи на захід,
щоб встановити союзницькі відносини з:
А) Річчю Посполитою; В) Швецією;
Б) Кримським ханством; Г) Молдовою.

6. Найграндіозніша битва, яка завершилася відступом козаків і втратою 
понад 50 тис. воїнів:
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А) під Збаражем; В) під Батогом;
Б) під Берестечком; Г) під Жванцем.

7. Назвіть період, протягом якого тривала облога українським військом 
фортеці Збараж:
А) червень-серпень 1649 р.; В) травень-липень 1652 р.;
Б) червень-серпень 1651 р.; Г) вересень-грудень 1653 р.

8.  Визначте  причини  Національно-визвольної  війни  українського
народу проти Речі Посполитої середини ХVII ст.:
1) посилення національного гніту; А) 1, 3, 4, 6;
2) обмеження прав козацтва; Б)  3, 5, 6, 7;
3) смерть польського короля; В) 1, 2, 5, 7;
4) татарські набіги на українські землі; Г) 2, 3, 4, 6.
5) засилля католицизму; релігійний гніт;
6) бажання об’єднатися з Московським царством;
7) погіршення становища селян і городян.

9. Вставте пропущене: «Після прибуття московського посольства … р.
на міському майдані … було скликано …» .
А) 8 лютого 1648 р., Запорозької Січі, Запорозький Кіш;
Б) 8 серпня 1649 р., м. Києва, Старшинську Раду;
В) 22 травня 1652 р., м. Білої Церкви, військові полки;
Г) 8 січня 1654 р., м. Переяслава, Військову Раду.

 10. Вирізніть та вірно розподіліть наведені положення між Зборівською
(А)  та Білоцерківською (Б) угодами:
1) під  владу  гетьмана  переходили  території  колишніх  Київського,
Брацлавського і Чернігівського воєводств;
2) територія Гетьманщини обмежувалась Київським воєводством;
3) козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч;
4) встановлено козацький реєстр кількістю 40 тисяч козаків;
5) усю старшину й полковників затверджував польський король, йому ж мав
присягнути і гетьман;
6) дія Берестецької унії скасовувалася на території Гетьманщини.
А)
Б)

11. Виберіть відповідь, де встановлено правильну послідовність битв 
Національно-визвольної війни,зображених на картосхемах:
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1 2

3 4
А) 1, 2, 3, 4; Б) 2, 3, 4, 1; В) 4, 2, 1, 3; Г) 2,4, 3, 1.

12. Прочитайте уривок з документу та впізнайте подію.
«Страшенна  січа  почалася.  Трохи  не  все  військо  польське  загинуло  або
потопилося у річці… Самого Калиновського було вбито, відтяли йому голову
і послали Хмельницькому. Одплатили козаки за Берестечко».
А) Битва під Корсунем; В) битва лід Батогом;
Б) битва під Зборовом; Г) битва під Жванцем.

У  завданнях  13  –  14  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

13.  Установіть  відповідність  між зображенням історичної  особи та  її
прізвищем: 

1 2 3 4

А) Богдан Хмельницький; Г) Іван Богун;
Б) Михайло Кричевський; Д) Данило Нечай. 
В) Іван Золотаренко;
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14.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) Старшинська рада; А)  законодавчо-розпорядчі  збори  козаків,  де

обирали  та  усували  з  посад  гетьмана  та
генеральну старшину;

2) гетьманська влада; Б) орган  влади,  до  складу  якого  входили
генеральні  старшини  і  полковники,  що
вирішували основні  питання внутрішньої  та
зовнішньої політики Гетьманщини;

3) Генеральна військова рада; В) офіційна  назва  Української  козацької
держави;

4) генеральна старшина Г) найвищі державні урядовці, які виконували
функції  кабінету  міністрів  або  генерального
штабу;
Д) влада глави держави, що поширювалася на
всі стани.

15. Заповніть таблицю. До назви ілюстрації доберіть номер зображеної
ілюстрації,  букву, що вказує на дату цієї  події,  та  цифру, під якою подано
фрагмент опису події:

І ІІ ІІІ ІV

А) 8 січня 1654 р.; 
Б) 24 листопада 1648 р.;
В) 29-30 червня 1651 р.;

Назва ілюстрації №
ілюстрації
(І-ІV)

Дата
події
(А-Г)

Опис
події
(1-4)

Бій  Максима  Кривоноса  з  Яремою
Вишневецьким (М. Самокиш)
Переговори  Богдана  Хмельницького  з
польським послом під Замостям (невідомий
художник)
В’їзд  гетьмана  Богдана  Хмельницького  в
Київ (М. Івасюк)
Богун під Берестечком  (М. Івасюк)
Переяславська Рада (М. Хмелько)
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Г) 13 вересня 1648р.;
1) «Уранці в контрнаступ перейшли українці і повернули під свій контроль
греблі.  Ці  полки  відтягували  на  себе  значну  частину  польських  з’єднань,
застосувавши «стратегію розтрощування»;
2) «10 діб козаки мужньо боронилися. Наказний гетьман зміг головні сили
української армії вивести поля з бою, через прокладені вночі три переправи»;
3)  «Після  прибуття  московського  посольства  на  міському  майдані  було
скликано  козацьку  раду  і  запропоновано  обрати  собі  протектора  з-поміж
турецького султана, кримського хана, польського короля і російського царя».
4) «Польським королем був обраний Ян Казимир і невдовзі від нього прибув
посланець з пропозицією укласти перемир’я, яка була прийнята козаками».

16. Поміркуйте, чому в українському суспільстві була різна реакція на
рішення Переяславської ради?
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Тема: Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.

Матриця тесту
Навчальні елементи

Зн
ан

ня

Ро
зу

м
ін

ня

За
ст

ос
ув

ан
ня

А
на

лі
з

С
ин

те
з

Території,  підвладні  гетьманам
Лівобережної  та  Правобережної
України;  території,  що  перебували
під  контролем  Московії,
Туреччини,  Польщі;  напрямки
найважливіших  походів;  місця
найголовніших битв, центри полків
Лівобережної  Гетьманщини  та
Слобідської  України,  столиці
Лівобережної  та  Правобережної
Гетьманщини; хронологія подій.

І. № 5 І. № 6 І.  № 11
І.  № 15
І.  № 16

«Лівобережна  Гетьманщина»,
«Слобожанщина»,  «Руїна»,
«Чортомлицька Січ»; «зимівник».

І.  № 3
І.  № 4
ІІ.  №1
ІІ.  №5

Причини,  суть  та  наслідки
основних явищ і подій періоду.

І.  №7 І.  №17

Угоди  гетьманського  уряду  з
державами-сусідами,  найважливіші
угоди  між  іноземними  державами,
що  стосувалися  українських
земель.

І.  №1
І.  №2

ІІ.  № 3
ІІ.  № 6

І.  № 13
І. № 14

ІІ.  № 14
ІІ.  № 15

ІІ.
№16

Господарське  життя  різних
українських земель, 
адміністративно-політичний  устрій
Слобідської  України  та
Лівобережної Гетьманщини, 
зовнішня  та  внутрішня  політика
гетьманів.

ІІ.  №2
ІІ.  № 4

І.  № 8
ІІ.  №7
ІІ. № 8
ІІ. № 9
ІІ. № 10
ІІ. № 11

І.  №9
І. №12

ІІ.  №13

І.  №18

Діяльність гетьмана П. Дорошенка. І. №10
ІІ.  №12

ІІ.
№17

І варіант

Завдання  1–  11 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 



1. З якими державами Б. Хмельницький намагався створити коаліцію у 
1656-1657 рр.?
А) Московським  царством і Кримським ханством;
Б)  Московським  царством, Литвою, Семиграддям, Швецією;
В) Кримським ханством, Молдавією, Данією, Бранденбургом;
Г) Бранденбургом, Швецією, Семиграддям, Молдавією.

2.  Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Гадяцький  договір  з
Польщею:
А) І. Виговський; В) І. Брюховецький;
Б) Ю. Хмельницький; Г) П. Тетеря.

3. Позначте правильний варіант визначення поняття «Руїна»:
А) період громадянських воєн в Україні;
Б) спустошення Правобережної України;
В)  період громадянських  воєн  в  Україні,  розкол  Гетьманщини,  вторгнення
іноземців, спустошення Правобережної України;
Г) період громадянських воєн в Україні, вторгнення іноземців, спустошення
Правобережної України.

4.  Як називають в історичній літературі  Запорізьку Січ,  що існувала
протягом 1652-1709 рр.?
А) Томаківська; В) Базавлуцька;
Б) Микитинська; Г) Чортомлицька.

5. Коли відбулася Конотопська битва?
А) 1657 р.; Б) 1658 р.; В) 1659 р.; Г) 1660 р.

6.  Яка  територія  мала  відійти  до  Туреччини  за  Бахчисарайським
договором?
А) Лівобережна Україна та Київ;
Б) Південна Київщина,  Брацлавщина, Західне Поділля;
В) Південна Україна та Крим;
Г) Слобожанщина та Сіверщина.
 

7.  Позначте  варіант,  у  якому  названо  основну  причину  московсько-
української війни 1658-1659 рр.:
А) боротьба України за розширення автономних прав у складі Московської
держави;
Б) захист Росії від агресивних дій з боку українського гетьманського уряду;  
В)  бажання Росії  загарбати  Україну, яка,  у  свою чергу, прагнула зміцнити
власну державу;
Г)  невиконання Україною умов Гадяцького договору.



8.  Позначте  правильний  варіант,  у  якому  названо  особливість
адміністративно-полкового устрою Слобідської України:
А) на території Слобожанщини було сформовано 15 полків;   
Б) відсутність генеральної старшини і посади гетьмана;
В) слобідські  полковники  підпорядкувалися  безпосередньо  російському
цареві;
Г) посада гетьмана Слобідської України була довічною.

9. Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем:
А) Андрусівське перемир’я 1667 р.;
Б) Чигиринські походи турецько-татарського війська;
В) Конотопська битва;
Г) Віленське перемир’я.

10. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
 «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої
держави, на чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства
козаками І. Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».
А) І. Виговського; В) П. Дорошенка;
Б) Ю. Хмельницького; Г) І. Самойловича.

11. На карті позначено територію України відповідно до умов:
А) Бахчисарайського договору;
Б) Андрусівського перемир’я;  
В) Гадяцького договору;
Г) «Вічного миру». 

У завданні 12 – 14 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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12.  Встановіть відповідність між портретами  гетьманів доби Руїни та
їхніми іменами:

1 2 3 4
А) І. Брюховецький;
Б) Ю. Хмельницький;
В) І. Самойлович;
Г) П. Дорошенко;
Д) П. Тетеря.

13. Встановіть відповідність між договорами та Гетьманами України, за
часів яких вони були підписані:
1) Московські статті;
2) Гадяцький мирний договір;
3) Бучацький договір;
4) Слободищенський трактат.

А) Юрій Хмельницький;
Б) Іван Виговський;
В) Іван Брюховецький;
Г) Петро Дорошенко;
Д) Михайло Ханенко.

14. Встановіть  відповідність  між  договором  та  його  основними
положеннями:
1) Андрусівська угода;   А)  угода  про  долю  України,  яка  проте

була укладена без узгодження з нею;
2) Слободищенська угода; Б) угода,  (розроблена  на  основі

Гадяцького  договору),  згідно  з  якою
Україна  ставала  тільки  автономною
частиною Речі Посполитої;

3) Конотопські статті; В) угода,  укладена  під  час  виборів
гетьмана  І. Самойловича,  та  яка  значно
обмежувала його владу;

4) Бахчисарайський   мирний
договір.

Г)  за  цією угодою Польща залишала  за
собою  Галичину,  Волинь  та  Північну
Київщину;
Д) угода, за якою Туреччина приєднувала
Південну  Київщину,  Брацлавщину,
Поділля.



15. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
А) визнання протекторату Туреччини над Правобережною Україною;
Б) Чорна рада в Ніжині;
В) Чигиринські походи;
Г) Конотопська битва.

16. Установіть хронологічну послідовність подій:
А) зречення  гетьманства  П. Дорошенком,  припинення  існування
Правобережної України;
Б) обрання гетьманом Лівобережної  Гетьманщини Д. Многогрішного;
В) Чигиринські походи турецького війська, зруйнування козацької столиці;
Г) похід полків П. Тетері разом з Яном Казимиром на Лівобережну Україну. 

17. Вставте пропущені у тексті слова.
В  1660 р.  Ю. Хмельницький  розірвав  союз  з  ___________  і  підписав
_________  трактат  з  ________.  Внаслідок   цього  Україну  фактично  було
поділено на дві окремі частини (кожна зі своїм гетьманом : 1) _____________
під  протекторатом  ______________  та  2)  ____________________,  де
відновила своє панування ____________.

18.  Заповніть  порівняльну  таблицю  «Політичний  устрій  українських
земель у другій половині ХVІІ ст.» та зробіть висновки:
Критерії порівняння Слобідська Україна Лівобережна Україна
Адміністративно-
територіальний устрій
Система органів влади

Соціальна  структура
населення
Висновок:

ІІ варіант

Завдання 1  –  14 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Визначте поняття. «Форма ведення господарства у Запорізькій Січі, а
також хутір, де козаки займалися землеробством, скотарством і промислами –
…»:
А) зимівник; Б) паланка; В) слобода; Г) хутір.

2.  Позначте  прізвище  діяча,  який  став  гетьманом  після  Богдана
Хмельницького:
А) Іван Богун; Б) Іван Виговський; В) Іван Золотаренко; Г) Яким Сомко.
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3. В якому році було підписано  Гадяцький договір?
А) 1657 р.; Б) 1658 р.; В) 1659 р.; Г) 1660 р.

4. Позначте назву міста, у якому відбулася Чорна рада в 1663 р.:
А) Гадяч; Б) Лубни; В) Миргород; Г) Ніжин.

5.  Прочитайте  визначення  і  позначте  поняття,  яке  відповідає  його
змістові. «Назва, вживана в історичній літературі для періоду громадянських
воєн, вторгнень іноземців в Україну, її поділу, спустошення у 60-70-х рр. XVII
ст. – це…»:
А) анархія; Б) розруха; В) руїна; Г) хаос.

6.  Визначте  назву  договору,  який  узаконив  поділ  України  на
Лівобережну і Правобережну між Московією і Польщею:
А) Андрусівське перемир’я 1667 р.; В) Переяславський договір 1659 р.;
Б) «Березневі статті» 1654 р.; Г) Слободищенська угода 1660 р.

 
7.  Позначте  відповідь,  де  визначено  прізвища  гетьманів,  які  хоча  б

недовгий час правили обома берегами Дніпра:
1) Іван Брюховецький;  
2) Іван Виговський; А) 1, 2, 3, 6;
3) Петро Дорошенко; Б) 2, 3, 5, 6;
4) Дем’ян Многогрішний; В) 2, 3, 6, 7;
5) Михайло Ханенко; Г) 3, 4, 5, 7.
6) Богдан Хмельницький;
7) Юрій Хмельницький.

8.  Позначте  прізвище  зайвої  особи  в  логічному  ланцюжку.
Д. Многогрішний, І. Брюховецький, П. Дорошенко, І. Сірко:
А) Дем’ян Многорішний; В) Петро Дорошенко;
Б) Іван Брюховецький; Г) Іван Сірко.

9. Визначте правильне твердження.
А) Івана Брюховецького заслали до Сибіру.
Б) За  Андрусівською  угодою  Запорозька  Січ  була  тільки  під  контролем
Московії.
В) Павло Тетеря був гетьманом Лівобережної України.
Г) У 1664 р. розстріляли Івана Богуна та Івана Виговського.

10.  Позначте  відповідь,  де  вказано  прізвища  діячів  культурно-
церковного життя другої половини XVII ст.:

1. Йоаникій Галятовський; А) 1, 2, 5, 6;
2. Іван Дзиковський; Б) 1, 3, 4, 7;
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3. Йосип Нелюбович-Тукальський; В) 2, 3, 5, 7;
4. Феодосій Софонович; Г) 3, 5, 6, 7.
5. Петро Суховій;
6. Михайло Ханенко;
7. Гедеон Четвертинський.

11. Позначте відповідь, де вказано основні соціальні стани населення
Гетьманщини:
1) духовенство; 3) кріпаки; 5) магнати; 7) селяни.
2) козаки; 4) купці; 6) міщани;
А) 1, 2, 3,5;
Б) 1, 2, 6, 7;
В) 2, 3, 4, 6;
Г) 3, 4, 5, 7.

12.  Прочитайте  факти  біографії  історичного  діяча  та  визначте  його
прізвище. 
«Роки життя – 1627-1698. Народився у старшинській родині, зокрема дід був
гетьманом. Здобув блискучу освіту (очевидно в Києво-Могилянській колегії).
У досить молодому віці став полковником. Гетьман Правобережної України у
1665-1676 рр. На деякий час (у 1668 р.) об’єднав обидві частини України, за
що боровся багато років. Прозваний «Сонцем Руїни». Помер на засланні у
Московії»:
А) Петро Дорошенко; В) Павло Тетеря;
Б) Петро Суховій; Г) Юрій Хмельницький.

13.  Прочитайте  уривок і  позначте  історичну назву регіону, про який
ідеться в тексті.
«Адміністративно-територіальний  устрій  краю  був  подібним  до  устрою
Гетьманщини,  хоч  існували  й  певні  відмінності.  На  цій  території
сформувалося  п’ять  козацьких  полків  –  Острогозький,  Харківський,
Сумський, Охтирський та Ізюмський. Ці полки, як і в Гетьманщині, були не
тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями»:
А) Запоріжжя; В) Правобережжя;
Б) Лівобережжя; Г) Слобожанщина.

14.  Встановіть  відповідь,  де  вказано  правильну  хронологічну
послідовність подій.
1) Віленське перемир’я; А) 3, 2, 4, 1;
2) «Глухівські статті»; Б)  1, 3, 4, 2;
3) Українсько-московська війна; В) 2, 3, 1, 4;
4) Чорна рада. Г) 4, 3, 1, 2.
У завданні  15  до  кожного  з  чотирьох  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
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15.  Установіть  відповідність  між  гетьманом  України  та  назвою
договору, який він підписав:
1) Іван Брюховецький; А) «Гадяцький договір»;
2) Іван Виговський; Б) «Глухівські статті»;
3) Дем’ян Многогрішний; В) «Конотопські статті»;
4) Іван Самойлович. Г) «Московські статті»;

Д) Переяславський договір.

16. Порівняти міжнародно-правові договори та заповніть таблицю:
Критерії

порівняння 
Андрусівський Вічний мир Бахчисарайський

Дата
Сторони

договору
Зміст

договору
Наслідки

Висновок:

17. Висловіть власну думку, чи були підстави у історика О. Апанович
називати  найтрагічнішим  гетьманом  України  П. Дорошенка.  Обґрунтуйте
відповідь.
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Тема: Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст.

Матриця тесту
Навчальні елементи
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я
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Напрямки  козацьких  походів,  місця
найважливіших  подій  та  створення
найвизначніших  культурних
пам’яток.

І. № 13
І. № 15

Хронологічна послідовність подій 
періоду.

І. № 1 ІІ. № 12

Застосування  та  пояснення  на
прикладах  понять  і  термінів:
«Малоросія»,  «Малоросійська
колегія»; «єпархія».

І. № 4
ІІ. № 3
ІІ. № 5

І. № 7

Причини, суть та наслідки основних
явищ і подій періоду.

І. № 2 ІІ. №7
ІІ. № 8

Діяльність  українських  гетьманів,
заходи  козацької  старшини  в  її
боротьбі  за  відновлення  державних
прав.

 І. № 10
І. № 12
І. № 14
ІІ. № 10
ІІ. № 15

Гетьман І. Мазепа як історичний діяч. І. № 3
І. № 5

І. № 6 І. № 17
ІІ. №  17

Зміст укладених гетьманами «статей»
з  Російською  імперією,  українсько-
шведського  договору;  основних
положень Конституції П. Орлика.

ІІ. № 1
ІІ. № 2

І. № 8
ІІ. № 6

І. № 11
ІІ. № 13

Умови  розвитку  економічного  та
культурного  життя;  культурні
досягнення, образотворче мистецтво.

ІІ. № 4 ІІ. № 9 І. № 9
ІІ. № 11
ІІ. № 14

І. № 16
ІІ. № 16

І варіант 
Завдання 1  –  13 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1.  Вкажіть  дату  рішення  Варшавського  сейму  про  винищення
правобережного козацтва:
А) 1697 р.; Б) 1698 р.; В) 1699 р.; Г) 1670 р.

2.  Хто  був  звинувачений  у  провалі  першого  кримського  походу
московсько-українського війська 1687 року?
А) Іван Мазепа; В) Іван Скоропадський;
Б) Іван Самойлович; Г) Василь Голіцин.



3.  Вкажіть  дату  видання  універсалу,  яким  Іван  Мазепа  дозволив
селянам скаржитись на панів до суду:
А) 1692 р.; Б) 1693 р.; В) 1690 р.; Г) 1691 р.

4.  Вкажіть  дату  проведення  судової  реформи,  яку  провів  Павло
Полуботок з метою припинення втручання Першої Малоросійської колегії в
українські судові справи:
А) 1710 р.; Б) 1701 р.; В) 1729 р.; Г) 1723 р.

5. Визначте ім’я гетьмана України, на пожертви якого будували споруди
у архітектурному стилі «Козацьке бароко»:
А) Павло Полуботок; В) Іван Мазепа;
Б) Данило Апостол; Г) Іван Самойлович.

6. Назвіть правові механізми, за допомогою яких І. Мазепа пропонував
ліквідувати  такі  ганебні  явища  як  наклеп  і  донос  у  політичному  житті
України:
А) звинувачення без підстави;
Б) правові докази, розслідування, судове рішення;
В) анонімні листи і заяви як доказ вини;
Г) власний вирок керівника держави.

7. Вкажіть дії, які характерні для діяльності «Таємної канцелярії» під
час правління Анни Іоанівни:
А) доноси і тортури; В) дозвіл на самостійне господарювання;
Б) свобода пересування; Г) можливість надання освіти українцям для 

селян.

8. Визначте хибне твердження за змістом Конституції Пилипа Орлика:
А) державною релігією України є православ’я;
Б) Україна – незалежна держава з монархічним устроєм;
В) законодавча влада належить Генеральній Раді;
Г) з метою недопущення зловживань державними коштами вводиться посада
Генерального підскарбія.

9. Про яку подію розповідає «Історія Русів»?
«Звичайним покаранням для них було живцем четвертувати, колесувати і на
колу вбивати, а далі вигадували нові тортури, які наводили жах на людську
уяву…»
А) винищення Батуріна; В) повстання Семена Палія;
Б) Полтавська битва; Г) Кримський похід.

10. Про якого гетьмана України йдеться? 
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Він  повернув  авторитет  гетьманській  владі  і  на  ознаку  поваги  до
нього народ склав прислів’я: «Від Богдана до Івана не було гетьмана».
А) Іван Мазепа; В) Данило Апостол;
Б) Кирило Розумовський; Г) Пилип Орлик.

11.  В умовах якого  договору  було  записано:  «Гетьман  повинен
відмовитись  від  висловлювань,  що  Україна  –  це  окремий  край  під
гетьманським региментом»?
А) «Коломацькі статті»; В) «Решетилівські статті»;
Б) «Глухівські статті»; Г) «Конотопські статті».

12.  Впізнайте  за  портретом  керівника  визвольної  боротьби  на
Правобережній Україні.

13. Визначте на карті територію, кордони якої означені жирною лінією 
(дивись додаток 4):
А) кордони  території  під  владою
турецького султана за Прутським миром;
Б) територія Правобережжя, яка у 1704–
1709 рр. була під владою Івана Мазепи;
В) територія, на яку розповсюджувалась
влада Івана Мазепи до 1704 р.; 
Г) кордони території, охопленої 
козацьким повстанням під проводом 
Семена Палія.

У  завданнях  14  –  15  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

14. Співвіднесіть імена гетьманів з їх реформами:
1) І. Мазепа; А) реорганізував  роботу  українського  бюджету
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«воєнного скарбія»;
2) П. Орлик; Б) обмежив панщину двома днями на тиждень;
3) П. Полуботок; В) склав першу Українську Конституцію;
4) Д. Апостол. Г) провів судову реформу;

Д) створив козацьку еліту «значкове товариство».

15. Встановіть відповідності між подіями і датами:
1) функціонування «Правління 
Гетьманського уряду»;

А) березень-травень1689 рр.

2) діяльність Першої Малоросійської 
колегії;

Б) 1734-1750 рр.

3) повстання на Правобережжі Семена 
Палія;

В) 1722-1725 рр.

4) другий Кримський похід. Г) 1702-1704 рр.
Д) 1764-1775 рр.

16. Заповніть таблицю. Якими були здобутки діячів української культури
в цих галузях?

Культура України наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.
Галузь культури Культурні досягнення
Архітектура 
Образотворче
мистецтво
Висновки:

17.  Висловіть  та  аргументуйте  свою  думку  на  тему  «Іван  Мазепа  –
зрадник чи національний герой?».

ІІ варіант

Завдання 1  –  15 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. Яку назву мали договірні статті між І. Мазепою та царським урядом,
підписані 25 червня 1687 року?
А) Коломацькі статті; В) Московські статті;
Б) Глухівські статті; Г) Решетилівські статті.

2. Назвіть автора Конституції 1710 р.:
А) П. Орлик; Б) Д. Апостол; В) І. Мазепа; Г) П. Полуботок.

3. Який орган управління одержав усю повноту влади в Гетьманщині
після смерті гетьмана І. Скоропадського?
А) Генеральна військова канцелярія; В) Друга Малоросійська колегія;
Б) Малоросійська колегія; Г) Правління гетьманського уряду.
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4. Хто  з  діячів  культури  є  козацьким  літописцем,  автором  першого
систематичного викладу історії козацької держави?
А) Л. Баранович; В) С. Величко;
Б) Й. Галятовський; Г) Д. Туптало.

5. Визначте поняття. Єпархія  – це …:
А) церковно – адміністративний округ;
Б) адміністративний орган управління містом;
В) центральна частина міста;
Г) велике землеволодіння.

6.  Що  було  спільним  для  Андрусівського  перемир’я  (1667 р.)  та
«Вічного миру» (1686 р.):
А) укладення миру між Річчю Посполитою та Османською імперією;
Б) передання Запорізької Січі під протекторат Московської держави;
В) підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій;
Г) закріплення Поділля за турецьким султаном.

7.  З  якою  метою  польський  уряд  вирішив  відновити  козацтво  на
Правобережній Україні у 1685 році?
А) для заохочення заселення спустошених земель;
Б) для полегшення становища українського селянства;
В) для уникнення релігійного конфлікту;
Г) для розширення землеволодіння.

8. Чи правильні твердження?
1)  Відновлення  козацтва  на  Правобережній  Україні  спричинило  швидке
заселення цих територій.
2)  Відновлення  козацтва  стало  реальною  загрозою  існуванню  панщини  в
шляхетських володіннях.

А) обидва варіанти правильні; В) тільки 2 – й варіант правильний;
Б) тільки 1 – й варіант правильний Г) обидва варіанти неправильні.

9. Закінчіть речення з літопису Самійла Величка. «Від Корсуня і Білої
Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, Замостя, Бродів і
далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних і пусті вали, що
стали пристанищем і житлом тільки для…»:
А) козаків; Б) селян; В) міщан; Г) диких звірів.

10.  Укажіть  прізвище  зображеного  на  портреті  гетьмана,  якому
належать слова. «Ваша Величносте, мушу сказати Вам, що я добре бачу, як
Ви... хочете позбавити нас найдорогоціннішого нашого права, а саме – вільно
самим обирати наших гетьманів...  Я знаю, що  на мене чекають кайдани і
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що мене... кинуть у жахливу темницю... Але це мене не турбує, бо я говорю
від імені своєї батьківщини».

А) Д. Апостол;
Б) І. Мазепа;
В) П. Полуботок;
Г) І. Скоропадський.

11.  До  якого  жанру  належить  подана  пам’ятка  живопису  кінця
XVII ст.?

А) релігійного;
Б) історичного; 
В) побутового; 
Г) портретного.

12. Укажіть правильну  хронологічну послідовність подій, що відбулися в
Україні в першій половині ХVІІ ст.:
1) відстоювання П. Полуботком автономного статусу України;
2) обрання гетьманом П. Орлика; 
3) проведення Д. Апостолом реформ у сфері фінансів і торгівлі;
4) звернення І. Скоропадського  до царя  з Решетилівськими статтями.

А) 3, 4, 2, 1; В) 4, 2, 1, 3;
Б) 1, 2,  3, 4; Г) 2, 3, 1, 4.

13.  У якому міждержавному договорі закріплено наступне положення.
«...протягом 20 років територія  між Бугом та  Дніпром мала залишатися
незаселеною...»:
А) «Вічний мир»; В) Бучацький мир;
Б) Бахчисарайський мир; Г) Прутський мир.

14.  За  стильовими  ознаками  можна  встановити,  що  зображена
пам’ятка культури України є прикладом архітектури:
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А) модерну;
Б) класицизму;
В) бароко;
Г) готики.

У завданні  15  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені  цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.

15.  Установіть  відповідність  між  повноваженнями  та  назвами
посадових вищих службових осіб на Лівобережній Гетьманщині:
1) керував артилерією та організацією козацького табору; А) писар;
2) відав канцелярією та вів дипломатичне листування; Б) обозний;
3) проводив слідство та виносив вироки; В) гетьман;
4) визначав основні напрями внутрішньої та зовнішньої 
політики.

Г) суддя;

Д) бунчужний.

16.  Заповніть  таблицю.  Якими  були  здобутки  діячів  української
культури в цих галузях?

Культура України наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.
Галузь культури Культурні досягнення
Література
Театральне мистецтво
Висновки:

17.  Висловіть  та  аргументуйте  власну  думку на  тему  «Іван  Мазепа:
зрадник чи національний герой?».
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Тема: Українські землі в другій половині XVIII ст.

Матриця тесту
Навчальні елементи
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Гетьман К. Розумовський, його діяльність. І. №6
ІІ. №6

І. №11

Остаточна  ліквідація  гетьманства.  Діяльність
П. Рум’янцева в Лівобережній Україні.

І. №9 ІІ. №14

Скасування  козацького  устрою  на
Слобожанщині.

І. №8

Ліквідація  решток  автономного  устрою
Гетьманщини.

І. №1
ІІ. №1

І. №13

Соціально-політичне та економічне становище
в Правобережній Україні.
Розгортання  гайдамацького  руху.  Коліївщина.
М. Залізняк.

І. №2 ІІ. №8 ІІ. №13
ІІ. №17

Соціально-політичне та економічне становище
в Галичині, на Буковині та Закарпатті.
Опришківський рух. Олекса Довбуш.

І. №5
ІІ. №4

ІІ. №9

Поділи Речі  Посполитої.  Зміни у політичному
становищі західноукраїнських земель.

І. №14
ІІ. №12

Адміністративно-територіальний  поділ  та
освоєння  запорізьких  земель  Нової
(Підпільненської) Січі.

І. №7
ІІ. №10

Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. І. №3
ІІ. №3

ІІ. №7

Доля  запорожців  після  ліквідації  Запорізької
Січі.
Значення українського козацтва  та  Запорізької
Січі в історії України.

І. №4
ІІ. №5

І. №19

Заселення  Південної  України.  Кримське
ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.

ІІ. №2 І. №16
ІІ. №18

Культура в другій половині XVIII ст.
Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в
культурно-освітній розвиток

ІІ. №19

Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода І. №10 ІІ. №11
Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура.
Скульптура. Графіка. Живопис.

І. №12 
І. №15
І. №18
ІІ. №15

Хронологія. І. №17
ІІ. №16



І варіант

Завдання 1  –  17 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1. В якому році було ліквідовано Другу Малоросійську колегію?
А) 1781 p.; Б) 1783 p.; В) 1785 p.; Г) 1786 р.

2. Рух гайдамаків у ХVІІІ ст. розпочався:
А) на Лівобережжі; В) на Правобережній Україні; 
Б) на Слобожанщині; Г) в Галичині, Буковині та Закарпатті.

3. Укажіть ім’я останнього кошового отамана Запорозької Січі:
А) П. Калнишевський; В) Й. Гладкий;
Б) К. Гордієнко; Г) І. Сірко.

4.  У  1785 р.  8  тисяч  колишніх  запорожців  перейшли  на  землі,  що
розташовані в нижній частині Тиси. Так виникла:
А) Задунайська Січ; В) Підпільненська Січ;
Б) Банатська Січ; Г) Чорноморська Січ.

5. Укажіть ім’я легендарного ватажка опришків – учасників народно-
визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині:
А) М. Залізняк; Б) І. Гонта; В) О. Довбуш; Г) Й. Гладкий.

6. Знайдіть зайве. Факти, що відбивають результати політики гетьмана
К. Розумовського:
А)  переведення  України  з  відомства  Сенату  у  відання  Колегії  іноземних
справ;
Б)  закріплення  за  козацькою  знаттю  її  земельних  володінь  та  надання  їй
нових маєтностей;
В)  створення  станових  судів  на  зразок  тих,  що  існували  в  Україні  до
Визвольної війни;
Г) об’єднання під булавою гетьмана Ліво – і Правобережної України.

7.  Господарство  в  житті  запорожців  у  середині  –  другій  половині
ХVІІІ ст. відігравало:
А)  допоміжну  роль,  було  поряд  з  державною  платнею  та  військовою
здобиччю, джерелом їх забезпечення;
Б)  важливу  роль,  бо  приносило  добрий  прибуток  від  реалізації  продуктів
сільського господарства, ремесел та рибальського і мисливського промислів;
В) найважливішу роль. Запорожці перетворились на заможних господарів –
«гречкосіїв», що живуть землеробством і торгівлею;
Г) незначну роль.
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8. Які із поданих фактів характеризують процес скасування козацького
устрою на Слобожанщині?
1) З козаків-добровольців було створено п’ять гусарських полків, а всіх інших
козаків  та  підпомічників  перетворено  на  «військових  обивателів»,  яких
обклали податками.
2) Козацькій старшині надано військові ранги російської армії;
3) Утворення Слобідсько-Української губернії з адміністративним центром у
Харкові.
4) 1768 р. діяльність законодавчої комісії.
5) Поруч  з  українцями  на  Слобожанщині,  в  тому  числі  й  на  «вільних
військових землях», оселялись росіяни (приблизно 1/3 населення).
6) Заселення  території  іноземцями:  сербами,  молдаванами,  волохами,
болгарами.
А) 1, 2, 3; Б) 1, 3, 4; В) 3, 5, 6; Г) 4, 5, 6.

9. Які заходи було здійснено Другою Малоросійською колегією на чолі
з П. Рум’янцевим?
1) Проведено ревізію населення, худоби, землі, споруд, підприємств.
2) Ліквідовано гетьманство.
3) Знищено козацький устрій Слобідської України.
4) Введено загальноросійські судові установи.
5) Впроваджено намісництва, що поділялися на повіти.
6) Приєднано землі Правобережної України.
А) 1, 2, 4; Б) 2, 3, 6; В) 3, 5, 6; Г) 1, 4, 5.

10.  Визначте  факти,  які  пов’язані  із  життям  та  діяльністю  Григорія
Сковороди:
1) здобув освіту у Києво-Могилянській академії;
2) був українським істориком, літописцем;
3) надрукував «Граматику словенську»;
4) видав в Острозі «Новий Завіт» і «Острозьку Біблію»;
5) повернувся в Україну після мандрівки Європою, працював професором у
Переяславі, в Харкові, приватно перекладав Плутарха, писав свої твори;
6) заповів написати на своїй могилі: «Світ ловив мене, але так і не спіймав».
А) 1, 2, 3; Б) 1, 2, 4; В) 3, 4, 5; Г) 1, 5, 6.

11.  Хто  із  історичних  діячів,  які  зображені  на  фото,  був  останнім
гетьманом?
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А Б В Г

12. На іконі Покрови Пресвятої Богородиці серед козаків зображено:

А) Кирила Розумовського;
Б) Максима Залізняка;
В) Петра Рум’янцева;
Г) Петра Калнишевського.

13. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «треба найлегшим способом
привести до того, щоб вони...  перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в
Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів
зникли», реалізовувалася шляхом: 
1) запровадження  намісництв  замість  полкового  устрою  та  створення
регулярних кавалерійських полків; 
2) організації  Донського  та  Чорноморського  козачого  військ  замість
ліквідованої Запорозької Січі; 
3) придушення Коліївщини та гайдамацького руху; 
4) остаточного  закріпачення  українських  селян  і  зрівняння  в  правах
української старшини з російським дворянством. 
А) 1, 4; Б) 1, 2; В) 2, 3; Г) 3, 4. 

87



14.  Якою  цифрою  позначено  на  картосхемі  українські  землі,  які  за
першим поділом Речі Посполитої відійшли до Австрійської імперії?
А) 1;
Б) 2;
В) З;
Г) 4.

15. Яку зі споруд було збудовано в другій половині XVIII ст.?

А Б В Г

16. Про яке місто йде мова?
«Після скасування фортець Дніпровської лінії біля Олександрівської фортеці
виникла Солдатська Слобідка. В 1785 р. з’явився Олександрівський посад, а в
1806  р.  він  отримав  статус  повітового  центру  Олександрівського  повіту
Катеринославської губернії»:
А) Дніпропетровськ; Б) Запоріжжя; В) Херсон; Г) Одеса.

17. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
1) Ліквідація козацького устрою на Слобожанщині.
2) Приєднання  Правобережної  України  до  Росії  за  другим  поділом  Речі
Посполитої.
3) Ліквідація полкового устрою на Лівобережній Україні.
4) Остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
А) 1, 4, 3, 2; Б) 1, 4, 2, 3; В) 3, 4, 1, 2; Г) 4, 3, 1, 2.

У завданні  18  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені  цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.



18. Установіть відповідність між діячами культури та галузями, в яких
вони працювали:
1) Іван Григорович Барський; А) архітектор;
2) Йоганн Пінзель; Б) філософ;
3) Артем Ведель; В) композитор;
4) Григорій Сковорода. Г) скульптор;

Д) художник.

19. Складіть тези доповіді за темою: «Значення українського козацтва
та Запорізької Січі в історії України» (дивись додаток 2).

ІІ варіант

Завдання 1  –  17 мають по 4  варіанти відповіді,  серед яких лише один
правильний. 

1.  Коли  на  Лівобережній  Україні  було  скасовано  полково-
адміністративний устрій? 
А) 1781 p.; Б) 1783 p.; В) 1785 p.; Г) 1786 р.

2. Нова Сербія та Слов’яно-Сербія – це:
А) колонії  іноземців:  сербів,  молдаван,  волохів,  болгар  на  території
Запоріжжя; 
Б) поселення іноземців: сербів, молдаван, волохів, болгар на Лівобережжі; 
В) тимчасові  поселення  іноземців:  сербів,  молдаван,  волохів,  болгар  на
Слобожанщині; 
Г) адміністративно-територіальні  одиниці  на  базі  військових  поселень
іноземців:  сербів,  молдаван,  волохів,  болгар  у  так  званих «задніпровських
місцях» (територія сучасної Кіровоградщини), які були створені Російським
урядом.

3. Запорозька Січ була зруйнована царським урядом:
А) у 1764 р.; Б) у 1768 р.; В) у 1775 р.; Г) у 1783 р.

4.  Цей  термін  в  перекладі  з  латинської  мови  означає  знищувач,
порушник.  Ними  здебільшого  ставали  селяни  Галицького  Прикарпаття,
Буковини  та  Закарпаття,  які  бралися  за  зброю,  щоб  позбутися  визиску
чужинців:
А) гайдамаки; Б) опришки; В) козаки; Г) палії.

5. Після ліквідації Запорізької Січі протягом 1787–1791 рр. із колишніх
запорізьких козаків було сформоване:
А) Військо вірних козаків (Чорноморське); В) Задунайська Січ; 
Б) Кубанське козацьке військо; Г) Банатська Січ.



6. Знайдіть  зайве.  Досягненнями К. Розумовського у відновленні прав
автономної козацької держави були:
А) перебування Гетьманщини у віданні Колегії іноземних справ;
Б) юрисдикція Гетьмана над Запорозькою Січчю та Києвом; 
В) повної  самостійності  гетьмана  у  внутрішній  політиці,  судочинстві,
фінансах, військовій справі; 
Г) наділення значними повноваженнями старшинської ради.

7.  Запорізька  Січ  була  остаточно  зруйнована  російською  царицею
Катериною ІІ, тому що:
А) імператриця  ненавиділа  українців,  а  запорожці  уособлювали  в  собі  їх
кращі якості та були стійкими прихильниками української автономії;
Б) Січ  перестала  бути  військовим  захистом  Півдня  після  занепаду
Кримського ханства і Османської імперії, але зберігала свій демократичний
устрій,  була  опорним  пунктом  «бунтівників»  та  перешкодою  колонізації
Північного Причорномор’я;
В) Січ  являла  собою  потенційну  союзницю  татар  під  час  неминучих
російсько-турецьких воєн за вихід до Чорного моря;
Г) бажання колонізувати землі Запорожжя.

8. Визначте правильні судження про причини розгортання і посилення
гайдамацького руху у ХVІІІ ст.:
1) підтримка руху російським урядом, який прагнув таким чином ще більш
послабити Польщу;
2) постійне збільшення соціальної напруги через зростаючу сваволю шляхти,
посилення  соціального,  релігійного  і  національного  гніту  селян  і  міщан
Правобережжя;
3) підтримка збройної боротьби місцевим православним духівництвом,  яке
бачило в цьому єдиний засіб зупинити наступ уніатів і католиків;
4) сусідство із Запорізькою Січчю, що стала базою, яка завжди була колискою
національного відродження;
5) підтримка руху правлячими колами Гетьманщини;
6) підтримка руху з боку Туреччини.
А) 1, 3, 5; Б) 2, 3, 4; В) 1, 4, 6; Г) 2, 3, 6.

9.  Які  із  перелічених  фактів  пов’язані  з  життям  та  діяльністю
О. Довбуша?
А) Очолював  рух  опришків  протягом  1738–1745 рр.,  його  головними
тактичними хитрощами були несподіваність та блискавичність нападів.
Б) Обраний  полковником  гайдамаків,  які  розпочали  повстання  під  його
проводом у травні 1768 р.
В) Очолив Другу Малоросійську колегію, був призначений малоросійським
генерал-губернатором.
Г) Керував  хором  московського  генерал-губернатора;  уславився  як  автор
хорових церковних концертів.
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10. Вкажіть варіант відповіді, в якій правильно обрані прикметні риси
Запоріжжя часів Нової Січі:
1) швидкий розвиток паланок;
2) повільний розвиток паланок;
3) велика кількість населення;
4) незначна кількість населення;
5) землі Війська Запорізького охоплювали величезну площу степової України;
6) землі Війська Запорізького охоплювали незначну площу степової України.
А) 1, 2, 3; Б) 1, 3, 5; В) 4, 5, 6; Г) 2, 4, 6.

11.  Кого  із  історичних  постатей,  що  зображені  нижче,  називали
українським Сократом?

А Б В Г

12. На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та
Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого
з поділів відображено на карті? 
А) тільки Першого; 
Б) Першого та Другого; 
В) тільки Другого; 
Г) Другого та Третього. 

13. На карті заштриховано територію:
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А)  опришківського  руху  на  чолі  з
О. Довбушем (1738–1745 рр.);
Б)  гайдамацького  руху  «Коліївщина»
(1768 р.);
В) дій  прихильників  Барської
конфедерації (1768–1769 р.);
Г)  повстанського  руху  під  проводом
У. Кармелюка (1813–1835 рр.).

14. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Кирила Розумовського, за
його проханням,  із  чину  гетьманського наказуємо Сенатові  для належного
управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути
головним  генералу  графу  Рум’янцеву  і  з  ним  чотирьом  великоросійським
представникам»:
А) 1750 р.; Б) 1764 р.; В) 1781 р.; Г) 1785 р.

15. Яка із пам’яток пов’язана з іменем Йоганна Пінзеля?

А Б В Г

16. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій.
1) Обрання гетьманом Кирила Розумовського.
2) Утворення Малоросійського генерал-губернаторства. 
3) Третій поділ Польщі.
4) Виникнення Задунайської Січі.
А) 2, 4, 3, 1; Б) 1, 4, 2, 3; В) 3, 4, 1, 2; Г) 4, 3, 1, 2.

У  завданнях  17  –  18  до  кожного  з  рядків  інформації,  які  позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.

17.  Установіть  відповідність  між  іменем  історичного  діяча  та  його
характеристикою.
1) М. Залізняк; А)  фастівський  полковник,  який  у  1702  р.  очолив
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антипольське повстання на Правобережжі;
2) С. Палій; Б) керівник повстання Коліївщина,  обраний повсталими

гетьманом  і  князем  смілянським,  намагався  відновити
Гетьманщину;

3) О. Довбуш; В) сотник Уманського полку, який за часів Коліївщини під
час узяття гайдамаками Умані перейшов на бік повсталих;

4) І. Гонта. Г) найбільш  прославлений  керівник  опришків,  який
нападав на шляхетські маєтки на Коломийщині, Буковині,
у Закарпатті;
Д) сотник надвірних козаків князя Любомирського, який у
часи  Коліївщини  спочатку  перейшов  на  бік  повсталих
селян, а потім зрадив повстанців.

18. Установіть відповідність між датами та подіями:
1) 1774 р.; А) приєднання до Росії Західної Волині;
2) 1783 р.; Б) приєднання до Росії  південноукраїнських земель між

річками Південний Буг та Дніпро;
3) 1791 р.; В) приєднання до Росії  південноукраїнських земель між

річками Південний Буг та Дністер;
4) 1793 р.; Г) приєднання до Росії земель Правобережжя: Київщини,

Брацлавщини, Поділля і Східної Волині;
Д) приєднання до Росії Криму.

19. Складіть тези доповіді за темою: «Києво-Могилянська академія –
один з найвпливовіших центрів освіти, науки, видавничої справи в Україні та
Росії» (дивись додаток 2).
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Додаток 1

Схема характеристики історичної особи
(складання історичного портрету)

1. Історичні умови, виклики та вплив оточуючого суспільного середовища
на формування особистості історичної постаті. 

2. Особистісні  якості  історичного  діяча  та  умови  їх  становлення  та
формування. 

3. Цілі діяльності та можливості їх досягнення. 
4. Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета.
5. Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи

світу.
6. У чому значення діяльності цієї особистості. 
7. Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного діяча? 

Додаток 2

Тези 
Теза (від  грец.  Thesis  – положення,  ствердження)  в  широкому

розумінні – будь-яке твердження в науковій дискусії або викладення деякої
теорії. У вузькому розумінні – ґрунтовне або базове твердження –принципи.

(СЗС. – М.; Советская энциклопедия, 1981. – С. 1323)

Тези – це стисло сформульовані основні положення тексту, що вбирають
суть висловленого автором. Складати тези учні починають з 8 класу.

Види тез:
1. Цитатні – відбір авторських тез із тексту.
2. Вільні  – основні  положення  тексту  формулюються  своїми

словами.
3. Змішані – цитати і вільний виклад авторської думки чергуються.

Усі  вони  можуть  бути  простими  і  складними.  Проста  теза  подає
головну думку частини тексту у вигляді ствердження чи заперечення будь-
чого.  Складна  теза,  окрім  ствердження  якоїсь  думки,  містить  ще  й  її
доведення.



Вимоги до складання тез:
1. Викласти основні думки у вигляді послідовних пунктів.
2. Формулювання думок чітке і коротке.
3. Кожне положення містить лише одну думку.
4. Записуючи  тези,  нумеруємо  кожну,  пропускаємо  рядок  між  ними,

у кожній тезі бажано виділити головне слово і  помітити логічний на
голос.
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Додаток 3



Додаток 4
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