
ЗАВДАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

( для студентів заочної форми навчання) 

 

ТЕСТОВІ ПИТАНЯ 

 

Українські землі у найдавніші часи. 

 
1. Який відомий український археолог відкрив трипільську культуру? 

2. На якому етапі свого розвитку людина перейшла від привласнюючих  до 

відтворюючих форм господарювання? 

3. Сучасне місто Керч – одне з найдавніших людських поселень в Україні. У 

давнину, за античних часів, мало назву грецького поліса. Визначте його 

назву. 

4. Який напрям первісних вірувань розглядає зв'язок між людиною, родом та 

звіром? 

5. Який народ перший на території України навчився виплавляти залізо з 

болотної руди? 

6. Який напрям первісних вірувань розглядає здатність людей особливим чином 

впливати на інших людей та оточуючий світ? 

7. Який напрям первісних вірувань розглядає можливість одухотворення світу, 

існування душі? 

8. Богиня-мати, яка мала змієвидне зображення й була однією з верховних 

божеств у міфології скіфів. Визначте її ім’я. 

9. Якому народу належить відома культова пам’ятка - курган Товста Могила? 

10. У міфології скіфів, цар Неба, від якого ведуть свій родовід царські скіфи, мав 

ім’я... 

11. Хто є першим народом  Східної Європи, справжнє ім’я якого зафіксоване в 

писемних джерелах і дійшло до наших часів? 

12. Який народ першим на теренах України навчився обробляти мідь, винайшов 

ткацтво, обожнював Матір-природу та сповідував культ предків, заклав 



основи містобудування. Цей народ був справнім хліборобом, адже знав 9 

злаків. Хто це? 

13. В якому стилі була зроблена відома унікальна пам’ятка «Золота пектораль»? 

14. Який археолог розкопав відомий скіфський курган «Товста Могила»? 

15. З поміж стилізованих зображень тварин, що начебто застиглі в русі, 

зображення цього звіра у скіфському мистецтві зустрічається якнайчастіше. 

Визначте його 

16. Назвіть три різновиди античного ордеру, принципи якого застосовували в 

архітектурному будівництві греки-колоністи? 

17. Хто є першим народом Східної Європи, справжнє ім’я якого зафіксоване в 

писаних джерелах і дійшло до нас? 

18. Антична державність у Північному Причорномор’ї була втілена у формі…  

19. Перший грецький поліс на теренах України називався… 

 

Київська Русь. 

1. Визначте фактори, які вплинули на утворення держави у східних слов’ян. 

2. Що було показником втілення первісних зародків  демократично-

республіканського устрою Давньої Русі  (УІІ-ХІІІ ст. ) ? 

3. Політичний центр східних слов’ян у кінці ХІІ – початку ХІІІ ст. Це: 

4. За політичним устроєм Київська Русь була… 

5. Що стало основним напрямком в державницькій діяльності князя  

Святослава? 

6. Визначте основні теорії походження держави Київської Русі, які 

викликали довготривалу дискусію  серед істориків: 

7. Одним із стародавніх атрибутів української державності є: 

8. Де було запроваджено зародки і традиції демократичного устрою 

Київської Русі  ( України-Русі) ? 

9. Коли вперше згадується термін «Україна»? 

10. Хрестителем Русі-України був: 



11. Що відбулося у результаті адміністративної реформи великого київського  

князя Володимира?  

12. Останніми правителями  княжого Києва до «приходу варягів на престол» 

були: 

13. Які чинники спричинили феодальну роздробленість Київської Русі: 

14. Укладання збірки давньоруського права  «Руська Правда» призвело до: 

15. Коли відбулися зміни в формі правління Київської держави: одноосібна 

монархія переросла в монархію федеративну: 

16. Хто обґрунтував норманську теорію утворення Київської держави? 

17. Визначте причину, яка  сприяла зміцненню Галицько-Волинської держави 

і обумовила наступництво державницьких традицій Київської Русі: 

18. Визначте форму політичного устрою Київської усі: 

19. За часів якого київського князя Київ було проголошено столицею 

об’єднаної країни? 

20. Нова династія в княжому Києві з 882 р. від Олега отримала назву : 

21. Які зміни у соціально-політичному житті східних слов’ян сприяли 

утворенню Давньоруської держави; 

22. Первісною релігією стародавніх словян було: 

23. Головний язичницький бог стародавніх словян.  

24. Хто виконав перший руський список Євангелія на замовлення 

новгородського воєводи і посадника Остромира, яке отримало назву 

«Остромирове євангеліє»  

25. Одночасно з бібліотеками в Київській Русі виникли і перші архіви. 

Вважається, що найдавніше сховище  рукописних документів було у : 

26. Берестяні грамоти як перші пам’ятки писемності Київської Русі було 

вперше знайдено у : 

27. Християнство в Київську Русь прийшло з: 

28. Відомим виконавцем пісень в Київській Русі був: 

29. Перша бібліотека в Київській Русі була утворена у : 

30. Шкільна освіта вперше була запроваджена в Київській Русі за часів князя: 



31. Найвідомішою людиною часів Київської Русі був Агапіт. Яким видом 

діяльності він займався ? 

32. Найбільшим культурним центром Київської Русі була Києво-Печерська 

лавра. Що означало слово «лавра»? 

33. Назвіть перший літературний твір Київської Русі.  

34. Який стиль було покладено в основу будівництва культових споруд в 

Київській Русі ? 

35. Стародавня азбука в Київській Русі була створена на основі: 

36. Відомими іконописцями Київської Русі були: 

37. Хто і коли  відкрив першу школу для дівчаток  в Київській Русі? 

38. «Чертами та різами» в Київській Русі називали: 

39. Оригінальний літературний жанр, що зародився в Київській Русі: 

40. Першими святими Київської Русі були: 

41. Який храм Київської Русі вперше було побудовано з каменю? 

42. Легенда про трьох братів , засновників Києва  була викладена у : 

 

Українські землі у польсько-литовський період . 

Запорізька Січ – козацька протодержава. 

 

1. Що стало наслідком Грюнвальдської  битви у 1410 р.? 

2. Один із провідників антипольського повстання 1595-1597 рр., який 

виношував проект створення незалежної козацької держави між Дніпром і 

Бугом: 

3. Яка політика стала впроваджуватися за часів Вітовта? 

4. Де і коли зустрічаються перші згадки про українських козаків? 

5. Яким шляхом відбулося просування литовців на українські землі? 

6. Острів на Дніпрі , де вперше побудована січ-фортеця: 

7. Кошовий отаман запорізького козацтва , за наказом якого уперше було 

зруйновано польську фортецю Кодак на Дніпрі, що стало початком 

антипольського козацького повстання: 



8. Основною метою укладання Кревської унії стало: 

9. Кого відомий дослідник історії козацтва Д. Яворницький називав «духовним 

батьком Запоріжжя»: 

10. Держава, що утворилася внаслідок приєднання до Великого князівства 

Литовського земель колишньої Київської Русі  можна назвати: 

11. Битва об’єднанних литовсько-українських-білоруських військ відбулася у 

1399 р. на : 

12. Результатом підписання Люблінської унії 1569 р. стало: 

13. Назва діючої Січі, де знаходилося козацьке управління, ставка кошового 

отамана: 

14. Назва, яку мала привілейована верства українського козацтва: 

15. Визначте провідний стан українського суспільства, який виступив носієм 

ідей державності, а потім став привілейованим в Українській державі: 

 

16. Перша братська школа була заснована у Львові. В якому році відбулася ця 

подія? 

17. Відомий діяч української культури. Навчався у Краківському університеті. 

Викладав медицину, філософію і астрономію у Болонському університеті, 

протягом 1481-1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Хто це? 

18. Хто і коли надрукував «Острозьку Біблію»? 

19. Кого в Західній Європі називали «українським Демосфеном» та «сучасним 

Цицероном»? 

20. Твір українського письменника-полеміста Мілетія Смотрицького, який 

справив таке сильне враження на сучасників, що польський король 

Сигизмунд ІІІ наказав знищити увесь тираж. 

21. Першим видавцем книг українською мовою став… 

22. Фундаментальний твір, який вміщую 7 тис. термінів Його вважають першою 

українською енциклопедією знань про світ, природу, людину, її мислення, 

життя. 



23. Українським Микеланджело в Європі називають представника галицького 

бароко(ХУІІІ ст. ) скульптора і різбляра по дереву. Це… 

24. Першою друкованою українською книгою вважається. 

25. Що таке братства? 

26. Найвідоміша пам’ятка перекладної літератури ХУІ  ст., унікальна рукописна 

книга для церковного богослужіння, перекладена руською мовою, близькою 

до народної. 

27. Визначте, в якому напрямі працювали діячі української культури Ф. 

Сенькович, М. Петрахнович. 

28. Визначте жанр літературних творів ХУІ ст. , які були присвячені церковному 

життю та Берестейській унії. 

29. 1576 р. було відкрито перший вищий навчальний заклад в Україні. Який? 

30. Автор фундаментальної праці «Граматика словенська»(1619 р.), що стала 

авторитетним підручником , за яким викладали в Сербії, Болгарії, Росії аж до 

кінця ХУІІІ ст. ( майже 150 років). 

31. Назвіть засновника першого греко-слов’яно-латинського колегіуму в Україні. 

32. Перший короткий нарис історії України та Росії з давніх часів до останньої 

чверті ХУІІ ст. написав у 1674 р. він використовувався як офіційний 

підручник з вітчизняної історії до початку ХІХ ст. отримав назву 

«Синопсис». Хто є його автором? 

 

Національно-визвольна війна під проводом  

Б. Хмельницького. Держава Хмельницького. 
 

1. 29 квітня 1648 р. відбулася перша битва повстанських загонів на чолі з 

Б.Хмельницьким проти польського війська. Де саме… 

2. Результат якої події в ході Визвольної війни 1648-1654рр. заклав початок 

українській державності. 

3.  Територія гетьманської України поділялась на полки і сотні. Яка 

кількість полків існувала в державі в різний період часу. 



4. На території яких воєводств йшов процес формування Української 

національної держави? 

5. В Українській державі створеній в ході Визвольної війни 1648-1654рр. 

замість ліквідованого польського адміністративно-територіального поділу 

був запроваджений новий. На які адміністративно-територіальні одиниці 

поділялася новостворена держава? 

6. Визначте найвищий орган влади в Українській державі другої половини 

ХVІІ ст. 

7. Яка структура влади в Українській державі Б. Хмельницького виконувала 

функції виконавчого органу? 

8. Визначте документ який, відкривав перспективи в союзі з Московією 

довести до переможного кінця війну з Річчю Посполитою й завершити 

об’єднання українських земель в кордонах національної держави. 

9. Визначте документ, який за міжнародними нормами засвідчував 

юридичну форму відокремлення й незалежності України від Речі 

Посполитої. 

10. Визначте документ, за яким Росія в правовому порядку визнала 

суверенність Української держави, недоторканність існуючих державних 

інституцій і витвореної системи соціально-економічних відносин. 

11.  Визначте дипломатів-послів Б. Хмельницького, хто від імені гетьмана 

представляв Військо Запорізьке на переговорах у Москві й відвіз проект 

«Березневих статей» до російського царя?   

12. Який образ був улюблений та вкрай поширений  в образотворчому 

мистецтві України ХVІ-першій половині ХVІІ ст. 

13. Назвіть автора історико - географічної праці – “Опис України” (Руан, 

1651) з додаткам карт України - відомого французького інженера-

фортифікатора. 

14. Назвіть рік, коли  відбулося злиття Київської братської та Лаврської 

школи, що поклало початок діяльності Києво-Могилянському колегіуму. 



15. Визначте назву епічного музично-поетичного твору із розгорнутим 

сюжетом, який виконувався речитативом під акомпанемент кобзи, 

бандури чи ліри  в XV - XVII ст. 

 

 

Україна під час Руїни. Гетьманщина. 

1. Московські статті 1665р., які регламентували взаємовідносини України та 

Росії, підписав гетьман… . 

2. Кого з українських політичних діячів вважають справжнім автором 

Гадяцької угоди 1658р.? 

3. Створення автономії України у складі Речі Посполитої під назвою Велике 

князівство Руське домагався гетьман…  

4. Слободищенський трактат 1660р. про союз України з Річчю Посполитою 

підписав гетьман… . 

5. Держава, яка отримала військову поразку від українського війська в 

Конотопській битві 1659р… . 

6. На Чорній Раді в Ніжині 1663р. гетьманом було обрано… . 

7. Назвіть головний наслідок Андрусівського договору (перемир’я) 1667р. між 

Росією та Польщєю. 

8. Назва договору, укладеного між Річчю Посполитою і Туреччиною 1672р., за 

яким Правобережна козацька Україна ставала самостійною державою під 

протекторатом султана. 

9. «Вічний мир» був підписаний між…  

10. Який міждержавний договір вперше виділив землі Гетьманщини як 

державної автономії? 

11. З якою країною і хто підписав Коломацькі статті (1687 р.) ? 

12. На які адміністративно-територіальні одиниці поділася Гетьманщина? 

13. Який соціальний стан відігравав провідну роль в Гетьманщині? 

14. Назвіть місто, яке ніколи не було гетьманською столицею. 



15. 25 липня 1687 р був підписаний договір про обрання гетьманом Івана 

Мазепи. Визначте назву договору? 

16. В якому документі вперше в окремій статті зазначалась історична 

необхідність возз’єднання українського й російського народів (через шлюб)? 

17. Один із видатних гетьманів України, з ім’ям якого пов’язаний цілий 

мистецький напрям та культурна епоха. Був найбільшим меценатом, 

найзаможнішою людиною Гетьманщини. Дайте визначення правильному 

терміну. 

18. Кого з гетьманів запорожці та народ називали „вітчимом України” (посилив 

панщину, податки та різні тяглості для простого народу)? 

19. В якому році І. Мазепа заключив таємний союз зі Швецією та Польщею з 

метою спільної боротьби проти тиранії Росії та Петра I? 

20. З якого документу цитата? «…нас, гетьмана, генеральну старшину, 

полковників і весь керівний склад Війська Запорозького, хочуть за 

притаманними їм звабами до рук прибрати і запровадити у тиранську свою 

неволю, ім’я Запорозького війська згладити, а козаків у драгунію та солдат 

перевернути, народ же малоросійський навіки віддати у рабство”. 

21. «Батуринська різанина» - це… . 

22. Який кошовий отаман Запорізької Січі підтримав Мазепу у боротьбі проти 

Росії та царя Петра? 

23. Вкажіть дату Полтавської битви? 

24. Хто з козацьких ватажків воював на боці Росії та царя Петра у Полтавській 

битві? 

25. Яка теорія походження козаків викладена у Конституції Пилипа Орлика? 

26. За Конституцією Пилипа Орлика протектором України визначався… . 

27. Як називався адміністративний орган, створений у 1722 р. для управляння 

Гетьманщиною? 

28. Хто був призначений Петром I гетьманом України після «зради»  І. Мазепи 

та переходу на бік шведів? 



29. Гетьман, який досяг чималих успіхів у розбудові економіки Гетьманщини 

протягом 1720 – х – 1730 – х рр.? 

30. Який орган влади, але не гетьман, фактично управляв Україною протягом 

1734 – 1750 рр. замість законних гетьманів. 

31. Хто був останнім гетьманом України, з ім’ям якого пов’язана «золота осінь 

Гетьманщини»? 

32. З ім’ям якого російського монарха пов’язана остаточна та повна ліквідація 

автономії України-Гетьманщини (скасування гетьманства, ліквідація 

Запорізької Січі, закріпачення та ін..)? 

33. Що таке «Синопсис» (1674 р.)?   

34. В Україні в кінці ХVІ-ХVIIIст. з'являються твори, авторами яких являються 

С.Величко, Г.Граб’янка, Самовидець. Що це за твори? 

35. У 1737 р. в гетьманській столиці було засновано спеціальну школу співу та 

музики. Назвіть це місто. 

36. Випускниками глухівської школи були відомі діячі культури України XVIII 

ст.  (А. Ведель, М..Березовський, Д. Бортнянський). Назвіть фахову 

спеціальність цих людей. 

37. Україну XVIIIст. славили імена відомих живописців, таких як О.Антропов, 

Д.Левицький, В.Боровиковський. В якому жанрі живопису вони здобули 

найбільшу славу? 

38. Назвіть архітектора Троїцького собору у м. Новомосковську 

Дніпропетровської області, шедевра архітектурної дерев’яної споруди XVIII 

ст. 

39. Назвіть головного архітектора Собору Св. Юра у Львові? 

40. Український  композитор ХVIIIст., що навчався в Болонії одночасно з 

Моцартом. Був визнаний кращим учнем, за що його ім'я записано на “Золотій 

дошці” цього навчального закладу. 

41. Назвіть твір , що був єдиним протестом проти Указу Катерини II від 3 травня 

1783 року про закріпачення українських селян. 



42. Місто, в якому в 1787 році була заснована перша на українських землях 

медична школа. 

43. Місто, в якому в 1754 році було відкрито першу в Українській державі 

друкарню з гражданським (цивільним) шрифтом. Використання якого 

привело до різкого розмежування церковної та світської літератури. 

44. Відомий архітектор, автор Маріїнського палацу та Андріївської церкви у 

Києві. 

45.  Вищий навчальний заклад, що був заснований в 1661р. на українських 

землях грамотою польського короля Яна Казимира II… 

46. Український солдат, купець та перекладач, який прославився як герой 

«Віденської відсічі» 1683 р. (знаття облоги Відня турецькими військами). За 

легендою, відкрив одну з перших в Європі кав’ярню.  Завдяки йому кава 

стала відомою в Австрії, і з часом його кав'ярня перетворилася на одне з 

найпопулярніших місць у місті. У Відні та Львові йому споруджено 

пам’ятник. Хто це? 

47. Видатний майстер барокової скульптури другої половини XVIII ст., в тому 

числі автор великих дерев’яних скульптур, якого в Європі називали 

«українським Мікеланджело». Визначте прізвище цього митця. 

48. Іван Равич, Сисой Шалматов та Іоган Пінзель – видатні українські майстри 

ХVІІІст. в галузі… 

49. В якому стилі побудовано перлини української сакральної архітектури – 

собор Софія Київська, Андріївська церква, Михайлівський Золотоверхий 

собор? 

50. Найбільший та найвищий дерев’яний храм України без жодного цвяху було 

створено народним майстром у 1775 р. в м. Новомосковську. Визначте назву 

храму та прізвище архітектора. 

51. Визначте місто, в якому в 1787 році була заснована перша на українських 

землях медична школа.  

52. Цей мистецький стиль був домінуючим в Лівобережній Україні 

(Гетьманщині) протягом XVII – XVIII ст. Виник унаслідок поєднання 



місцевих архітектурних традицій та європейських взірців. Визначте його 

назву.  

53. Як називався мандрівний ляльковий театр?  

54. Перший в Україні постійний театр був відкритий у 1789 р. Визначте, в якому 

місті. 

55. Видатним майстром барокової скульптури другої половини ХУІІІ ст. був… 

56. Більшість відомих портретів Б. Хмельницького написано з гравюри 

голландського художника, який працював у Гданську. Хто він? 

 

 

Україна в період бездержавності. ХІХ ст. Національно-

культурне відродження кінця ХУІІІ – ХІХ ст. 
 

1. Які українські землі входили до складу Російської імперії на початку ХІХст.? 

2. Хто очолив народні виступи на Поділлі у п/п ХІХ ст. , в яких брало участь 

майже 20 тис. осіб і які тривали 23 роки? 

3. Коли і в зв’язку з якими подіями було поновлено козацтво в Україні? 

4. Хто був засновником Кирило-Мефодіївського товариства? 

5. Яка політична організація і в якому програмному документі ставила за мету: 

створення демократичної федерацій християнських слов’янських республік з 

центром у Києві? 

6. Яка організація була створена в 1859 р. в Петербурзі, що мала на меті 

сприяти розвиткові народної освіти, літературного слова, поширенню 

національної ідеї, формуванню національної свідомості? 

7. Як називався перший український часопис, що почав виходити в Петербурзі 

з 1861 р. і навколо якого групувався весь громадівський  рух? 

8. Хто перший використав українську народну мову в якості літературної, і в 

якому творі? 

9. Хто був ідейним натхненником українського відродження в ХІХ ст.? 

10. Хто розробив так звану концепцію громадівського соціалізму? 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


11. Коли в Україні розгорнувся процес національно-культурного відродження( у 

цей час вивчалися історичні документи, фольклорні пам’ятки, 

відроджувалася українська мова та ін.)? 

12. Студенти Львівського університету М. Шашкевич, І. Вагилевич,                         

Я. Головацький заснували культурно-освітній гурток, який діяв з 1830 по 

1837 рр. Яка його назва? 

13. В якому році народовці заснували у Львові культурно-освітне товариство 

“Просвіта”? 

14. В якому році у Галичині було засновано першу легальну українську 

політичну партію європейського типу – Русько-українську радикальну 

партію? 

15. Назвіть три напрямки в суспільно-політичному русі Західної України (друга 

половина ХІХст.). 

16. В якому році з’явився Валуєвський указ? 

17. Хто очолював в Галичині Головну Руську Раду, яка була утворена у 1848 р. і 

взяла на себе функції українського національного уряду? 

18. Українську національну школу пейзажного живопису у другій половині ХІХ 

ст. представляли такі майстри  пензля: 

19. Один з ініціаторів і засновників першого на Наддніпрянській Україні 

університету був: 

20. На межі ХІХ і ХХ ст. цей майстер прикрасив Київ низкою неповторних 

будинків – шедеврів архітектури: 

21. Її називали «примадонною і окрасою європейської опери», її оперна слава 

зійшла у Львові в кінці ХІХ ст. і не згасала до 1952 року. Мова йде про: 

22. Найбільш типовим представником течії неоромантизму в українській 

літературі ХІХ ст. , «поетом краси природи» є: 

23. Типовими представниками   української етномузики, її творцями й 

виконавцями в ХУІІІ – ХІХ  ст. були: 

24. Борцем за розвиток української ( русинської) культури й освіти на Закарпатті 

в ХІХ ст. був відомий громадський діяч, письменник і педагог  



25. ( автор поезії « Я русин був, єсьм і буду»): 

26. В ХІХ ст. в Україні царат дозволив створити університети в : 

27. Остап Вересай – найвідоміший в Україні ХІХ ст. представник: 

28. Олександр Опанасович  Потебня увійшов до плеяди українських діячів 

культури ХІХ ст. як визначний діяч в галузі: 

29. Визначний український живописець – монументаліст, основоположник 

українського монументального мистецтва, названого його іменем 

(прізвищем): 

30. Засновником вітчизняної педагогіки в ХІХ ст. став відомий науковець: 

31. Біолог, засновник першої бактеріологічної станції (м.Одеса), 

основоположник мікробіології, Лауреат Нобелевської премії: 

32. Автор тексту безсмертного і широко відомого романсу «Очи чорные, очи 

жгучии …»: 

33. Його називають найяскравішою постаттю ХХ ст. або «українським батьком 

російського футуризму», сам він казав про себе « Я уродженець українського 

степу». Цей футурист створив єдине реалістичне полотно – «Портрет Т.Г. 

Шевченка». Хто цей всесвітньо відомий футурист: 

34. В ХУІІІ –ХІХ ст. в Україні на зміну іконних образів «шабельників святих» 

прийшов і утвердився інший іконо подібний образ, виконаний у стилі 

народної картини. Це був ( і досі є ) образ: 

35. Кому з українських поетів належить нині широко відома пісня « Ой ти 

дівчино, з горіха зерня. Чим твоє серденько – колюче терня?»: 

36. Філософська думка 60-70-х років ХІХ ст. в Україні репрезентована  

гуманістичною концепцією Памфіла Юркевича, яка отримала назву: 

37. Хто з українських фізиків – експерементаторів раніше фізика Ренгена 

відкрив ефект випромінювання, що називається тепер рентгенівським: 

38. В якій галузі культури  працював славетний Марко Кропивницький: 

39. Т.Г. Шевченко мав титул Академіка. За видатні досягнення в якій галузі 

мистецтва він отримав його: 



40. Назвіть представників «великого реалізму» в українській літературі 70-90-х 

років ХІХ ст. : 

41. Хто написав національний український гімн « Ще не вмерла України ні 

слава, ні воля …»: 

42. Основоположником вчення про неосферу – про оболонки землі, де 

відбувається взаємодія природи і людини – був відомий український вчений: 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНО- ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ 1917-1920РР. 

1. Програма “Україна поневолена”, написана Ю. Бачинським у 1895 р.,  

належала партії:  

2. РУП на чолі з Д. Антоновичем заснована у:  

3. Якої позиції дотримувалися західноукраїнські політичні партії з часів 

“нової ери” ? 

4. Легітимація Центральної Ради відбулася у квітні 1917 р. під час: 

5. Головою Генерального Секретаріату був: 

6. Виконавчий орган влади у ЗУНР носив назву: 

7. За формою правління Гетьманат П. Скоропадського мав ознаки: 

8. Першим Головою Раднаркому в УСРР у 1919 р. став: 

 

УКРАЇНА В 20-40-І РОКИ 

 

1 Коли відбулося утворення СРСР ? 

2 В історію українського державотворення 1918 – 1939 рр. увійшли постаті 

які офіційно мали титул президентів і серед них такі: 

3 На яких правах в 1922 році Радянська Україна добровільна увійшла до 

складу нової держави? 

4 УРСР у складі Радянського Союзу мала право на… 



5 Північна Буковина та Придунайські землі у 20-30-ті роки XX ст.. 

незаконно входили до складу: 

6 Політика «пацифікації» яку провадив польський уряд на 

західноукраїнських землях в 20-30 ті роки XX ст. була спрямована на: 

7 Українізацію було згорнуто тому що: 

8 Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну 

заявити: «Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним 

явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм 

теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»? 

9 У 1932 р. кількість членів КП(б)У становила понад 500 тис. осіб, а в 1938 

р. близько 260 тис. осіб. Що зумовило скорочення чисельності Компартії 

України? 

10 У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»? 

11 У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин 

здійснювалася… 

12 Початком державотворчого процесу на Закарпатті стало проголошення 

чехословацьким урядом: 

13 Президентом Карпатської України було обрано: 

14 Державотворчим актом українців Закарпаття в кінці 30-х років XX ст. 

стало: 

15 Карпатська Україна здобула самостійність: 

 

Україна в роки Другої світової війни. 
 

1. Відповідно до таємного протоколу (додатку до «пакту Молотова – 

Рібентропа) межа сфер інтересів Німеччини і СРСР проходила приблизно по 

лінії рік: 

2. Друга Світова війна почалася: 

3. Коли радянські війська перейшли польський кордон? 

4. Правове оформлення, входження західноукраїнських земель до складу УРСР 

відбулося: 



5. В процесі возз’єднання українських земель у 1939 – 1940 рр. в УРСР 

відбулися такі територіально – адміністративні зміни: 

6. 28-30 червня 1940 р. до складу УРСР увійшли такі землі: 

7. Спробу відновити самостійну Українську державу 30 червня 1941 р. 

здійснили: 

8. Акт про відновлення Української держави від 30 червня 1941 р. було 

проголошено: 

9. Захистом столиці України у 1941 р. керував: 

10. Український політичний і воєнний діяч, ув’язнений нацистами восени               

1941 р., перебував у концтаборі «Засенхауз», звільнений у 1944 р.: 

11. Територіально – адміністративно Україну окупанти поділили на такі зони: 

12. Де в Києві відбулося масове винищення населення, переважно єврейської 

національності? 

13. В роки окупації (1941 – 1944 рр.) на теренах України виникли і паралельно 

діяли  такі визвольні рухи: 

14. Український штаб партизанського руху очолював: 

15. Одним із фундаторів Української Повстанської Армії (УПА) був: 

16. Яку військову операцію в історії України називають другим Сталінградом? 

17. Найбільшу кількість нагород звання героїв Радянського Союзу солдати і 

офіцери Червоної Армії отримали за: 

18. Після війни територія Закерзоння залишилась у складі: 

19. Які економічні та людські втрати понесла Україна за роки Другої  світової 

війни? 

20. Остаточний процес завершення збирання етнічних українських земель 

відбувся в процесі входження до складу радянської України: 

21. З огляду на внесок УРСР в розгром нацистської Німеччини та втрати які 

понесла Україна в роки війни члени антигітлерівської коаліції, Україну 

визнали як 

22. У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і 

Українська аграрна академія? 



23. Хто з українських діячів культури в другій половині 1920-х років висунув 

гасло: «Геть від Москви! Даєш Європу!» 

24. Який із перерахованих церковних храмів Києва було зруйновано у 1930-ті 

рр.. на «хвилі» радянської антирелігійної кампанії: 

25. Хто з українських письменників у своїх творах створив новий жанр – 

усмішка, що був різновидом фейлетону та гуморески: 

26. До якої літературної течії входили такі українські поети, як М. Драй-Хмара, 

М. Рильський, М. Зеров: 

27. Один із перших українських радянських театрів, заснований у 1922 р. 

28. У 1920 р. була надрукована стаття М. Скрипника яка поклала початок 

широкомасштабному здійсненню українізації. Її назва: 

29. У які роки керівництво КП(б)У офіційно проводило політику українізації: 

30. Хто відстоював ідею українізації: 

31. Одне з перших в радянській Україні літературних об’єднань «Гарт» було 

засновано: 

32. Хто очолював Вільну академію пролетарської революції (ВАПЛІТЕ): 

33. Згідно із сталінською концепцією соціалістична культура є: 

34. Група населення, що чинила опір проведенню українізації: 

35. Укажіть поняття, яке відповідає його змісту. «Повне самоврядування церкви, 

її незалежність» це: 

36. Колектив, який у 1929 р. виїздив на гастролі у Францію: 

37. Майстер українського й світового кіномистецтва. У 1927 р. поставив фільм 

«Звенигора»: 

38. У 20-ті роки в УСРР однією з основних ознак культурного життя стало 

формування: 

39. Посаду наркома освіти УСРР в період українізації обіймав: 

40. Назвіть термін на позначення покоління діячів культури знищених під час 

репресій кінця 1920 – 30-х років: 

41. Талановитий український вчений, один із піонерів ракетної техніки і теорії 

космічних польотів. На основі його теоретичних пошуків здійснювалася 



підготовка польотів на Місяць у США: 

42. Із якою метою ухвалено Постанову ВУЦВК і РНК УСРР, уривок з якої 

процитовано: «…Щоб усунути нерівність культур, що створилися внаслідок 

вікового утиску, Робітничо-Селянський уряд, дотримуючись рівноправності 

мов усіх національностей, які є на території України, вживає низку 

практичних заходів, що мають забезпечити українській мові місце, 

відповідне числу та питомій вазі українського народу на території 

УСРР…»? 

Україна у складі СРСР. 

1. З 1 січня 1950 р. в УРСР було введено обов'язкове виконання гімну під 

назвою: 

2. Передача Кримської області Російської Федерації до складу України  

відбулася у:  

3. Органи горизонтального управління економікою, запроваджені у роки  

правління М. Хрущова, носили назву: 

4. Золотою” п'ятирічкою в історії СРСР називають:  

5. Видатним співаком-тенором, донеччанином, що прийшов у мистецтво з  

академічної науки був:  

6. Який новий жанр подарувала світу українська радянська кіномистецька 

школа ? 

7. Директором знаменитого радянського мультиплікаційного циклу творів 

про завзятих українських козаків був: 

8. Автором символічної для України картини “Хліб” є: 

9. Екранізацію “Тіней забутих предків” М. Коцюбинського здійснив: 

10. Перший в СРСР атомний реактор був запущений у Радянській Україні у: 

11. Перша в СРСР мала електронно-обчислювальна машина була створена у 

1948-1951 рр. науковцями: 

12. Автором трилогії «Прапороносці», що вийшла у другій половині 1940-х 

рр. був: 

13. Кіносценарій О. Довженка «Життя в цвіту» на екрани вийшов під назвою: 



14. Видатний вчений В. Глушков, який у 1964 р. був удостоєний Ленінської 

премії, прославився у галузі: 

15. Колектив АН УРСР розробив технологію виробництва штучних алмазів у: 

16. Видатним вченим, кардіологом, винахідником штучного серцевого 

клапану в УРСР був: 

17. Автором поетичної збірки «Тиша і грім», що вийшла у 1962 р., був 

шістдесятник: 

18. Багатостраждальною оперою К. Данькевича, що була зацькована під час 

ждановщини, стала опера: 

19. Об'єднана партія визволення України існувала впродовж: 

20. У 1959 р.  була утворена дисидентська організація: 

21. Видатним радянським вченим у галузі електрозварювання, який у 1962 р. 

очолив роботу АН УРСР, був: 

22. Кампанія цькування О. Гончара за його роман «Собор» розпочалася у: 

23. Всесвітньовідомим танцювальним колективом у Радянській Україні був 

колектив: 

24. Автором шедевральних українських пісень «Червона рута», «Водограй» 

був: 

25. Основу українського поетичного кіно заклала кінострічка «Камінний 

хрест», режисером якої був: 

26. Всесвітньовідомою майстринею в галузі українського народного 

малярства була: 

 

Тема: Україна в роки незалежності 

 

1. Що запроваджував закон «Про громадянство України» ( 08.10.1991).? 

2. Передача Кримської області до складу УРСР  відбулася: 

3. « Декларація про державний суверенітет» 16 липня 1990 р. проголосила і 

законодавчо закріпила: 



4. Відторгнення Криму від України і порушення її територіальної цілісності 

відбулося в ході: 

5. Найбільш відома праця І. Дзюби яка розвінчала радянську національну 

політику називалась: 

6. Приватизація державного майна в Україні названа «шоковою терапією» або 

«прихватизацією» призвела до: 

7. Всенародне підтвердження Акту проголошення незалежності України 

відбулося шляхом: 

8. Згідно з діючою Конституцією (1996 р.) в Україні існують такі незалежні одна 

від одної гілки влади: 

9. Участь Росії та її військових підрозділів в подіях на Сході України світова 

спільноти  кваліфікувала  у вимірах міжнародного права як: 

10. В 1991р. в Україні були прийняті Декларація прав національностей України 

та Закон «Про національні меншини в Україні» Ці документи: 

11. Найвизначнішою подією (2014 р.) для визначення цивілізаційного шляху 

поступу сучасної України стало: 

12. Будапештські  угоди (2004р.) підписантами яких були США, Великобританія  

та Російська Федерація  надавали Україні: 

13. Конституція України законодавчо закріпила: єдиним джерелом влади в 

Україні є: 

14. Остання воєнна доктрина України ( в редакції 2015 р. ) визначає: 

15. Головний редактор культурно-мистецького альманаху «Курєр Кривбасу». 

Хто ця людина? За який прозаїчний твір він був удостоєний звання лауреата 

Шевченківської премії у 2006 р.? 

16. Назвіть сучасних оперних співаків, голоси яких звучать на оперних сценах 

Нью-Йорка, Відня та ін. 

17. Криворіжжя має двох лауреатів Національної премії України імені  

18. Марія Матіос – видатна постать в сучасній українській культурі. В якій 

царині мистецтва вона працює? 



19. Ніна Матвієнко – знаний в Україні митець. В якому жанрі мистецтва вона 

працює? 

20. Дніпропетровщина славиться майстрами народного розпису, який ЮНЕСКО 

включила до світової нематеріальної спадщини. Його назва: 

21. Український письменник, політичний діяч. Один з найвідоміших і найбільш 

читаних сучасних українських письменників. Деякі оглядачі називають його 

«батьком українського бестселера». Автор романів «репетиція сатани»(2006), 

« Залишенець. Чорний ворон.»(2009) та ін. Хто ця людина? 

22. Криворізький національний університет має багаторічну історію. Все 

починалося з вечірнього робітничого технікуму у Кривому Розі, що був 

розташований у приміщенні 7-річної школи на станції Вечірній Кут. Коли він 

розпочав свою роботу? 

 


