
 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 1.Яка з пам’яток засвідчує появу нового жанру образотворчого мистецтва в першій 

половині ХІХ ст.? 

 

А. Ікона Моління з Вознесенської церкви в Березні 

(бл. 1762 р.) 

Б. Парковий пейзаж (поч. ХІХ ст.) 

В. Картина “Запорожці пишуть листа турецькому 

султанові” І. Репіна (1878-1891 рр.) 

Г. Картина “Дівчина з Поділля” В. Тропініна (1804 – 

1807 рр.) 

 

2.  Коли відбулися описані в історичному джерелі події? 

«Ольгерд… пішов у похід в Дикі Поля проти татар. З ним вирушили також чотири його 

племінники, сини новогрудського князя Коріата, княжичі: Олександр, Костянтин, Юрій та Федір. І 

коли вони, минувши Канів і Черкаси, дійшли до урочища……., то побачили в полі велику татарську 

орду з трьома царками на чолі, поділену на три загони… Татари не змогли довго витримати 

лобового натиску литви й почали відступати та втікати у розлогі степи. На побоїщі залишилися 

вбиті три їхні царки…» (З Хроніки Мацея Стрийковського). 

А 1362 р.     ((Битва під Синіми Водами) 

Б 1385 р.       (Кревська унія) 

В 1449 р.       (Виникнення Кримського ханства) 

Г 1471 р.        (Ліквідація Київського князівства) 

3. Що з перерахованого було здійснено за сприяння гетьмана Івана Мазепи? 

А Заснування співацької школи в Глухові             (1738 р.) 

Б Реставрація Софійського та Успенського соборів у Києві 

В Заснування Чернігівського, Харківського  та Переяславського колегіумів 

                          1700 р.                   1727 р.                           1738 р. 

Г  Створення Пересопницького Євангелія                         (1556 – 1561 рр.) 

А        Б         В        Г 
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4. Доповніть твердження. 

За селянською реформою 1861 р. селяни 

1 Звільнялися від кріпацтва 

2 Отримали право відмовитися від наділу й переселитися в місто 

3 Звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов’язку 

4 Отримали земельний наділ за викуп 

5 Отримали право вільного виходу з общини з наділами землі 

А 1,4              Б 2, 4          В 1, 5          Г 3, 5 

 5. Які з тверджень стосуються Петра Могили ? 

1 Перший митрополит після легалізації польським урядом 

православної ієрархії  (1632-1647 рр.) 

2 Засновник друкарні Києво-Печерського монастиря, яка стала 

центром книговидання (1615 р. – Єлисей Плетенецький) 

3 Будучи київським митрополитом, вів таємні переговори про 

унію православної церкви з католицькою (Михайло Рогоза) 

4 Об’єднав ченців в один орден – василіанський, який 

опікувався просвітницькою діяльністю (Й. Рутський) 

5 Засновник Лаврської школи, яку незабаром об’єднав з 

Братською школою (1632 р. Києво-Братський 

(Могилянський)  колегіум)      

А 1,3           Б 1, 5             В 2, 4          Г 3, 5 

6.  У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у 

складі яких перебували українські землі в другій  половині 

XVI ст.? 

А 1) Велике князівство Литовське, 2) Королівство Польське, 3) князівство Молдавія 

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

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

Г 1) Річ Посполита2) Османська імперія, 3) Московська держава 

 

7.Про яку подію 1036 року йдеться в уривку з історичного джерела події? 

«А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, 

митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір 

Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати». 

А. битва на р.Сині Води.                                                Б. битва на р Калка.     



 

 

В. Розром печенігів  біля Києва                                    Г.Ярославська битва  

   

8.  Яка з пам’яток засвідчила появу нового мистецького явища – книжкової гравюри? 

  

А – Гравюра із зображенням євангеліста Луки зі львівського «Апостола» (1574 р.) 

Б – Гравюра «І.Мазепа серед своїх добрих справ»    І. Мигури. 1706 

В – Зображення студентів Києво-Могилянської академії та її головного корпусу. Гравер І. 

Ширський 

Г – Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги «Вірші на жалісний погреб шляхетського 

рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного». 1622 

 А        Б          В         Г 

9.  У яких твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного? 

1 3 його ініціативи і за сприяння Київського  братства було відновлено 

вищу православну ієрархію   (1620 р.) 

2 Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-

татарським військом під Хотином  (1621 р.) 

3 Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають 

першою відомою Січчю (Д. Вишневецький, 1556 р.) 

4 Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом 

його загони розбили польське військо  (Т. Федоович, 1630 р.) 

5 Ініціатор зруйнування фортеці Кодак (І.Сулима, 1635 р.) 



 

 

А 1, 2                 Б 1, 4          В 2, З                   Г 3, 5 

  

10.  Коли виникла організація, про яку йдеться в уривку з історичного джерела? 

«…Громадівці відстоювали ідею окремішності української народності та її право на самостійний розвиток 

головно супроти польських претензій на українські землі та польських і московських зазіхань на українську 

народність. Частина громадівців вела активну роботу у сфері народньої просвіти: засновувала школи, ширила 

українські книжки, дехто, от-як Познанський, і просто оселялися на селі, щоб бути помічними народові своєю 

порадою й наукою… Вгамувавши польське повстання (на Україні – за допомогою самих українських селян, які 

хапали повстанців і оддавали їх до рук російської адміністрації), російське правительство взялося й за 

український рух…». 

A. громади 

Б. народники. 

В. народовці 

Г. москвофіли 

А       Б         В        Г 

11.  Що з переліченого стосується здобутків «новоерівської політики» 

народовців? 
А Відкриття у Львівському університеті кафедри історії України    (1894 р.)                                                        Б 

Заснування Чернівецького університету та Львівської технічної академії      (1875 р.) 

В Створення першого професійного українського театру на західноукраїнських землях   (1864 р.)           

Г Видання брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»                                     (1895 р.) 

А        Б         В        Г 

 

 

12.   Які твердження можуть бути застосовані для характеристики першого академічного 

(наукового) етапу українського національного відродження    

1. Створення перших політичних партій 

2 Збирання та публікація українських народних пісень, легенд тощо 

3 Дослідження фольклору, написання  художніх творів українською мовою 

4. Створення просвітницьких, археографічних та видавничних об’єднань та організацій 

5. Формування й пропаганда ідеї суверенітету нації у формі автономії або незалежності 

А 1,3         Б 2, З            В 2, 4            Г 4, 5 


