
 ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 ІЗ КУРСУ «ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 
 
 учня (учениці) _________ класу 
 
 ____________________________________ 

Місце для штампу навчального закладу 

 
Варіант 2 

Початковий рівень 
Виберіть правильний варіант відповіді. 

1.  Переяславська рада була скликана в 1654 р. У якому столітті це відбулося? А    Б    В    Г 
А   XVI ст. Б   XVII ст. В   XVIII ст. Г   XIX ст.     

2.  До якого періоду української історії слід віднести створення А    Б    В    Г 
Галицько-Волинської держави?     

А   Княжа Русь-Україна 
Б   Козацька Україна 
В   Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій 
Г   Україна сучасна 

3.  Установа, у якій зберігаються та доступні для огляду історичні А    Б    В    Г 
пам’ятки або інші експонати, — це:     

А   архів Б   музей 
В   театр Г   друкарня 

Середній рівень 
4.  Доповніть ланцюжок. Упишіть у порожні клітинки у хронологічному порядку на ведені 

історичні події. 
1)   Хрещення Русі Володимиром. 
2)   Любецький з’їзд князів. 

Походи князя 
Святослава 

 Укладення 
зводу законів 
«Руська правда» 

 Битва на Кал- 
ці 

 
5. Виберіть із шести запропонованих варіантів відповіді три правильні. Запишіть цифри, що 

позначають правильні, на вашу думку, відповіді, у відведеному місці. 
Які події відбулися під час Польсько-Литовської доби в Україні? 
1   Будівництво Софійського собору в Києві 
2   Заснування Київського університету    

3   Укладення Люблінської унії 
4   Заснування Острозької академії 
5   Любецький з’їзд князів 
6   Укладення Берестейської унії 

6. Продовжте речення. 
Видатними діячами козацької доби історії України є: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Достатній рівень 
7. Виконайте завдання, скориставшись картосхемою. 

1)   Обведіть межі території розселення 
східних слов’ян. Підкресліть назви 
східнослов’янських племен, що жили на 
території сучасної України. 

2)   Запишіть назви племен-сусідів східних 
слов’ян. 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
3)   Чим займалися давні слов’яни? Чи 

впливало місце їх проживання на характер 
занять? Як саме? 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Високий рівень 
8.* Складіть стислу розповідь про Україну в роки Великої Вітчизняної війни за наведеним 

планом. 
1)   Коли почалася Велика Вітчизняна війна? За яких історичних обставин це відбулося? 
2)   Що довелося пережити українцям у роки окупації? Як відбувалося звільнення України? 
3)   Що вам відомо про події Великої Вітчизняної війни у вашому краї? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцінка _______ 
                                                 
* Тут і далі завдання, позначені зірочкою, виконуються на окремому аркуші. 


