Контрольна робота з історії України
9 клас
І рівень
1. Тестові завдання.
1. Хто із російських воєначальників розгромив наполеонівську армію в Росії у1812 р.?
а) М.Кутузов;
б) Олександр І;
в) О.Суворов.
2. Які українські губернії у ХІХ ст. входили до Малоросійського генерал-губернаторства:
а) Харківська, Київська, Полтавська;
б) Харківська, Чернігівська, Полтавська;
в) Волинська, Київська, Полтавська.
3. У якому році К.Розумовський став гетьманом України?
а) у 1750 р.;
б) у 1762 р.;
в) у 1764 р.
4. Кого вважають першим українським філософом?
а) Г.Полетику;
б) М.Бантиша-Каменського;
в) Г.Сковороду.
5. Який із вказаних документів був програмним для Кирило-Мефодіївського товариства?
а) «Руська Правда»;
б) «Конституція»;
в) «Книга буття українського народу».
6. Назвіть роки діяльності «Руської трійці» у Західній Україні.
а) 1832-1837 рр.;
б) 1837-1848 рр.;
в) 1848-1851 рр.
7. Хто був останнім кошовим отаманом Запорозької Січі?
а) П.Калнишевський;
б) І.Богун;
в) І.Сулима.
8. Маніфест про закріпачення українського селянства Катерина ІІ видала у:
а)1764р.;
б)1775р.;
в)1783р.
9. Валуєвський циркуляр опубліковано у:
а) 1863р.;
б) 1865р.;
в) 1876р.
10.Як називалась організація, створена у Львові у 1848 році греко-католицьким
духовенством і українською інтелігенцією?
а)Союз вільних галичан;
б) Головна Руська Рада;
в) Рада народова.
10 б

ІІ рівень
1. Визначте причини і наслідки зазначених подій.
Причина

Подія
Гайдамацький рух

Наслідки

Діяльність «Руської трійці»
«Київська козаччина»

30 б
2. Пояснити терміни:
- наполеоніди
- рекрути
- урбанізація
-«холерні бунти»
- «Зоря Галицька»
10 б
3. Вставте пропущені слова.
В історії українського театрального мистецтва видатне місце посів Полтавський театр, на
чолі якого стояв________________________. Він розпочав роботу в ___________році, коли з
______________

до

Полтави

переїхала

театральна

трупа,

у

складі

якої

був

_____________________________. Проте у _________році через скрутне матеріальне
становище театр було закрито.
10 б
ІІІ рівень
1. Охарактеризуйте економічний розвиток українських земель першої половини ХІХ ст.
20 б
2. Прочитайте історичне джерело та дайте відповіді на поставлені запитання.
«Україна встане зі своєї могили і кликне знову до братів-слов’ян, і почують її поклик,
встане Слов'янщина, і не зостанеться в ній ні царя, ні князя, ні графа, ні герцога, ні
сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні мужика, ні холопа, ні у Великій
Росії, ні в Польщі, ні на Україні, ні в Чехії, ні у хорутан, ні в сербів, ні у болгарів. І Україна
буде незалежною республікою в слов’янськім союзі. Тоді скажуть всі народи, показуючи на
те місце, де на карті буде намальована Україна: «От камінь, відкинений будівничим — а він
ліг основою всього» (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка,
1992. — С. 458).
1) Укажіть назву цитованого документа.
2) Кому він належав?
3) Назвіть найбільш активних учасників цієї організації .
4) Яким вони бачили майбутнє України?
5) У чому полягає історичне значення діяльності цього товариства?
20 б
Всього

100 балів

Контрольна робота з історії України
10 клас
І рівень
1. Тестові завдання.
1.Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою
Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?
а) трест;
б) синдикат;
в) концерн.
2. Галицька битва відбулася у:
а) 1914 р.;
б) 1915 р.;
в) 1916 р.
3. Головою Центральної Ради було обрано:
а) В.Винниченка;
б) М.Грушевського;
в) С.Єфремова.
4. Автономію України було проголошено у:
а) у І Універсалі;
б) у ІІ Універсалі;
в) у ІІІ Унівесалі.
5. Політика "воєнного комунізму" передбачала:
а) націоналізацію промисловості;
б) запровадження ринкових відносин;
в) створення госпрозрахункових трестів.
6. ІІІ Універсал Центральної Ради було проголошено:
а) 3 липня 1917 р.;
б) 7 листопада 1917р.;
в) 9 січня 1918 р.
7. Яка подія відбулася 29 квітня 1918 року?
а) Останнє засідання Центральної Ради ;
б) Проголошення ІV Універсалу;
в) Підписання Брест-Литовського договору.
8. До складу Директорії ввійшов:
а) М.Грушевський;
б) В.Винниченко;
в) Д.Вітовський.
9. Президентом ЗУНР було обрано:
а) Є.Коновальця;
б) Є.Петрушевича;
в) Х.Раковського.
10. У період Гетьманату П.Скоропадського Україна мала назву:
а) Малоросія;
б) Українська Народна Республіка;
в) Українська Держава.

в

промисловості

10 б

ІІ рівень
1. Визначте причини і наслідки зазначених подій.
Причина

Подія
Декабристський рух

Наслідки

ІІІ Універсал Центральної Ради
Проголошення ЗУНР

30 б
2. Пояснити терміни:
- ГУР
- продрозкладка
- «білий» терор
- УНР
- «Зимовий похід»
10 б
3.Виправте помилки в тексті. Запишіть правильний текст.
Українська Центральна Рада була заснована у лютому 1917 р. як керівний орган української
революції. Її утворили представники лівих партій на засадах створення незалежної
Української держави. Президентом Центральної Ради було обрано С.Грушевського, який на
першому засіданні виступив з програмною промовою. Українська Центральна Рада з самого
початку вороже ставилась до Тимчасового уряду, проводячи свою лінію через відозви та
заяви. Вже І Універсал оголосив перехід УЦР до опозиції Тимчасовому уряду, що викликало
приїзд до Києва міністрів Ф. Керенського, Л.Троцького, М.Терещенка. Переговори
завершилися новим розривом між УЦР та Тимчасовим урядом, який був зафіксований в ІІІ
Універсалі та "Ультиматумі".
10 б
ІІІ рівень
1.Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику гетьмана П.Скоропадського. Висловіть
власне ставлення до цієї історичної постаті.
20 б
2.Прочитайте історичне джерело та дайте відповіді на поставлені запитання.
«Реформа сприяла розвитку ринкових відносин на селі, широкому застосуванню машин і
добрив, що зумовлювало зростання товарності сільського господарства»
1. Назвіть автора цієї реформи та коли вона була запроваджена.
2. Вкажіть причини та передумови реформи.
3. Охарактеризуйте зміст реформи.
4. Чи мала ця реформа підтримку в суспільстві?
5. Якими були наслідки реформи.
20 б

Всього

100 балів

Контрольна робота з історії України
11 клас
І рівень
1.Тестові завдання.
1. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний
секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя.
Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної
ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».
а)М. Грушевського
б) В. Винниченка
в) С. Петлюру
2. Позначте географічний район України, де відбулася найбільша танкова битва початкового
періоду війни Німеччини проти СРСР:
а) Житомир – Бердичів – Київ;
б) Львів – Перемишль – Чернівці;
в) Луцьк – Рівне – Броди.
3. УПА була створена:
а) у 1941 р.;
б) у 1942 р.;
в) у 1943 р.
4. Назвіть прізвище діяча, який очолив Український штаб партизанського руху:
а) О.Сабуров;
б) П.Понамаренко;
в) Т.Строкач.
5. Яке військове формування у 1943 році очолив Роман Шухевич:
а) батальйон «Нахтігаль»;
б) «Польську Січ»;
в) Українську повстанську армію.
6. Позначте кіноповість О.Довженка, в якій драматург утілив віру у відродження
українського народу, що пройшов випробування війною:
а) «Нескорені»;
б) «Україна в огні»;
в) «Битва за нашу Радянську Україну».
7. Яка подія відбулася 19 листопада 1942р. – 2 лютого 1943р.?
а) Форсування Дніпра;
б) Сталінградська битва;
в) Курська битва.
8. "Кукурудзяна епопея" пов’язана з іменем:
а) М.Хрущова;
б) Л.Брежнєва;
в) М.Горбачова.
9. Українську Гельсінську спілку очолив:
а) В.Чорновіл;
б) Л.Лук’яненко;
в) М.Руденко.
10. Крим було приєднано до УРСР:
а) у 1954 р.;

б) у 1964 р.;
в) у 1965 р.

10 б

ІІ рівень
1. Визначте причини і наслідки зазначених подій.
Причина

Подія
Українізація

Наслідки

Створення УПА
Операція «Вісла»

30 б
2. Пояснити терміни:
- радянізація
- "жданівщина"
- колабораціонізм
- «золота п’ятирічка»
- гласність

10 б

3.Виправте помилки в тексті. Запишіть правильний текст.
Об’єктом «радянізації» у Західній Україні стала католицька церква. Її керівництво, в особі
єпископа Андрея Шептицького, відрядили до Москви делегацію, яку прийняв Й.Сталін. Під
час зустрічі, їм дали зрозуміти, що державна підтримка церкви можлива за умов допомоги у
ліквідації УПА. Таке домагання влади було прийнято до уваги. У вересні 1947 року у Києві
відбулася нарада, на якій було проголошено «воз’єднання» католицької і православної
церков.

10 б

ІІІ рівень
1.Визначте основні напрями політичного і соціально-економічного розвитку України в
середині 60-х – початку 80-х років та основні підсумки цього процесу.
20 б
2. Прочитайте історичне джерело та дайте відповіді на поставлені питання
«Культ особи набув таких страшних розмірів здебільшого тому, що сам Сталін усіляко
заохочував і підтримував звеличення його особи…»
1. Про яку подію говориться в документі?
2. Охарактеризуйте значення цієї події щодо визначення змісту внутрішньої та
зовнішньої політики.
3. У чому полягає історичне значення цієї промови?
20 б

Всього

100 балів

