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

Місце для штампу навчального закладу 

 
Варіант 3 

Початковий рівень 
Виберіть правильний варіант відповіді. 

1.  Друга світова війна розпочалась у 1939 р. У якому столітті це відбулося? А    Б    В    Г 
А   XVIII ст. Б   XIX ст.     

В   XX ст. Г   XXI ст. 

2.  До якого періоду української історії слід віднести введення християнства  А    Б    В    Г 
як державної релігії?     

А   Княжа Русь-Україна Б   Козацька Україна 
В   Україна у складі СРСР Г   Україна сучасна 

3.  Наука, що вивчає минуле за речовими джерелами, — це:  А    Б    В    Г 
А   археологія Б   хронологія     

В   історія Г   етнографія 

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

історичні події. 
1)   Утворення Кирило-Мефодіївського братства. 
2)   Утворення «Руської трійці». 

Видання «Ене- 
їди» І. Котля- 
ревського

 Видання «Коб- 
заря» Т. Шев-
ченка 

 Скасування кріпос- 
ного права в Над-
дніпрянщині

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

позначають правильні, на вашу думку, відповіді, у відведеному місці. 
Які події відбулися в період відродження Української держави в 1917—1920 pp.? 
1   Злука УНР та ЗУНР 
2   Проголошення І Універсалу Центральної Ради    

3   Проголошення курсу на індустріалізацію 
4   Розгортання діяльності Української Повстанської Армії 
5   Битва під Крутами 
6   Проведення колективізації 

6. Продовжте речення. 
До найвидатніших подій сучасного періоду історії України належать:

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Достатній рівень 
7. Виконайте завдання, скориставшись картосхемою. 

1)   Підкресліть назви українських земель, які після занепаду Галицько-Волинської держави 
потрапили під владу Литви. 

2)   Запишіть дату битви, результатом якої стало приєднання українських земель до володінь 
Великого князівства Литовського. Боротьба з якою державою цьому сприяла? 

____________________________________________________________________________________ 
3)   Що означає принцип «Старого ми не змінюємо, а нового не впроваджуємо»? Чому саме 

його литовці обрали за головний у відносинах з українцями? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Високий рівень 
8.* Складіть стислу розповідь про виникнення українського козацтва за наведеним планом. 

1)   Які історичні обставини привели до виникнення козацтва? 
2)   Коли і де виникла перша Запорозька Січ? Як було організовано життя козаків? 
3)   Яку роль відіграло козацтво в історії України? 

 

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


