
IV. Зразки тестових завдань  
1. Столиця Гетьманщини під час правління І. Самойловича:  

а) Чигирин;  б) Батурин;  в) Немирів;  г) Київ;  д) Глухів. 
 

2. Останній Кошовий отаман Запорозької Січі: 
а) Сірко;  б) Калнишевський;  в) Гладкий;  г) Гордієнко;  д) Кішка. 
 

3. Д. Шаховський займав посаду..: 
а) царського резидента при гетьмані І. Скоропадському;  
б) голови Першої Малоросійської колегії; 
в) голови Правління Гетьманського уряду; 
г) голови російської делегації на Переяславській раді; 
д) царського резидента при гетьмані І. Самойловичу.  
 

4. Який гетьман підписав Переяславські статті (1659) між Гетьманщиною та російським 
урядом? 
а) Д. Многогрішний;  б) Ю. Хмельницький;  в) І. Виговський;  
г) І. Самойлович;   д) П. Дорошенко. 
 

5. Селянсько-козацьке повстання на чолі з К. Косинським відбулося в: 
а) 1581-1582; б) 1591-1593;  в) 1595-1596;  г) 1598-1601; 
д) 1637-1638. 
 

6. Нова Січ, що була заснована в 1734 р., мала назву:  
а) Хортицька;   б) Чортомлицька;   в) Микитинська;  
г) Олешківська;   д) Підпільненська.  
 

7. В якому році козаки на чолі з І. Сулимою зруйнували фортецю Кодак? 
а) 1608 р.;  б) 1616 р.;  в) 1621 р.;  г) 1630 р.;  д) 1635 р. 
 

8. В якому році Б. Хмельницький уклав Білоцерківський договір з Річчю Посполитою? 
а) 1649 р.;  б) 1651 р.;  в) 1654 р.; г) 1656 р.; д) 1658 р. 
 

9. Правління Другої Малоросійської колегії в Україні: 
а) 1722-1727; б) 1727-1734;  в) 1734-1750;  г) 1750-1764; 

д) 1764-1786. 

 
10. Знайдіть помилку. З ім’ям  Петра Першого пов’язані такі заходи по обмеженню 

автономного устрою України: 
а) створення Першої Малоросійської колегії;  
б) зруйнування Запорозької Січі;  
в) ліквідація адміністративно-територіального поділу Гетьманщини;  
г) перша офіційна заборона друкування книг українською мовою;  
д) введення посади резидента при гетьмані з метою контролю за його діяльністю. 
 

11. У 1663 р.:  
а) Україна розкололася на два гетьманства: Лівобережне та Правобережне; 
б) Росія та Польща підписали Андрусівське перемир’я про поділ українських земель; 
в) П. Дорошенко зрікся гетьманської булави; 



г) відбувся наступ турецької армії на Україну („ІІ Чигиринський похід”), наслідком якого 
стало зруйнування турецькими військами Чигирину; 

д) укладений Бучацький договір між Польщею та Османською імперією, за яким 
визнавалося існування української козацької держави в межах Київського та 
Брацлавського воєводств. 

 

12. Знайдіть помилку. Дані партії дотримувались ідей соціалізму: 
а) РСДРП; б) УСД „Спілка”; в) УСДРП; г) ТУП; 

д) Україно-Руська радикальна партія (УРРП). 

 

13.  Україномовний часопис, що виходив у Женеві в 70-80-х рр. ХІХ ст.: 
а) „Визволення праці”;  б) „Основа”;  в) „Український вісник”; 
г) „Громада”;   д) „Просвіта”. 
 

14. В якому році побачило світ перше видання „Кобзаря” Т. Шевченка? 
а) 1826;  б) 1834;  в) 1840;  г) 1846;  д) 1861.  

 

15. А. Вахнянин є..: 
а) автором памфлету „Поневолена Україна”;  б) головою НТШ;  
в) лідером руху москвофілів;    г) першим головою „Просвіти”; 
д) фундатором Україно-Руської радикальної партії. 
 

16. Знайдіть помилку. З революцією 1848-1849 рр. в Західній Україні пов’язані такі події: 
а) скасування кріпосного права;  
б) використання символів Київської Русі: золотого тризуба на синьому тлі;  
в) створення кафедри української мови у Львівському університеті;  
г) діяльність Головної Руської Ради у Львові;  
д) вихід першої україномовної газети „Зоря Галицька”. 
 

17. В якому році відбулася „Чигиринська змова”? 
а) 1863;  б) 1868;  в) 1877;  г) 1879; д) 1883. 

 

18. Хто стояв на чолі руху „хлопоманів”? 
а) В. Антонович;  б) П. Чубинський; в) М. Драгоманов; г) М. Костомаров;  
д) М. Грушевський. 

 

19. Хто був київським митрополитом в роки Національно-визвольної війни українського 
народу 1648-1657 рр.? 
а) Йов Борецький; б) Петро Могила;   в) Сильвестр Косів; 
г) Йосиф Тризна; д) Йосиф Тукальський. 
 

20. Коли було укладено Бучацький мирний договір між Річчю Посполитою і Османською 
імперією? 
а) 1618; б) 1654; в) 1672; г) 1711; д) 1768. 

 
21. У ході якої з битв поліг сподвижник Богдана Хмельницького брацлавський полковник 

Данило Нечай? 

 2



а) Облога Збаража;  б) Битва на Жовтих Водах;  в) Битва під Красним; 
г) Брацлавська оборона; д) Битва під Берестечком. 

 
22. Правитель Російської держави, за часів якого вперше було прийнято указ про обмеження 

сфери вживання української мови: 
а) Микола І; б) Олександр II; в) Іван IV; г) Петро І; д) Катерина II. 

 
23. Кошовий отаман Запорозької Січі, котрий підтримав гетьмана І. Мазепу в повстанні 

1708-1709 рр.: 
а) К. Булавін; б) Г. Ґалаґан;  в) К. Гордієнко; г) П. Орлик;   д) І. Сірко. 

 
24. Хто очолив відновлену в 1620 р. київську митрополію? 

а) І. Копинський; б) І. Потій; в) Й. Борецький; г) М. Рогоза; д) П. Могила. 
 

25. В якому році українському козацтву були надані права і привілеї Сигізмундом II 
Августом? 
а) 1556; б) 1568;  в) 1572;  г) 1578; д) 1581. 

 
26. За якого гетьмана було проведено „Генеральне слідство про маєтності”? 

а) Многогрішного; б) Самойловича; в) Скоропадського; 
г) Мазепи; д) Апостола. 

27. Засновниками „Наукового товариства ім. Т. Шевченка” були: 
а) народовці; б) народники; в) москвофіли; г) соціал-демократи; 
д) громадівці. 

 
28. До складу членів Кирило-Мефодіївського товариства входив...: 

а) Котляревський; б) Грінченко; в) Білозерський;  
г) Лукашевич; д) Антонович. 

 
29. Коли відбулася ліквідація кріпацтва в Галичині? 

а) 1795; б) 1815; в) 1834; г) 1848; д) 1857. 
 
30. Яку мету переслідували громадівці в другій половині XIX ст.? 

а) створення незалежної держави;  б) Просвітництво; 
в) боротьба проти царизму;   г) здобуття громадянських свобод; 
д) підготовка селян до революції. 
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