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

Місце для штампу навчального закладу 

 
Варіант 4 

Початковий рівень 
Виберіть правильний варіант відповіді. 

1.  Українська Народна Республіка була проголошена в 1917 р. А    Б    В    Г 
У якому столітті це відбулося?     

А   XVIII ст. Б   XIX ст. 
В   XX ст. Г   XXI ст. 

2.  До якого періоду української історії слід віднести Національно- А    Б    В    Г 
визвольну війну під проводом Б. Хмельницького?     

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

3.  Наука, що вивчає походження географічних назв, — це:  А    Б    В    Г 
А   нумізматика Б   геральдика     

В   топоніміка Г   етнографія 

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

історичні події. 
1)   Правління Володимира Мономаха. 
2)   Правління Данила Романовича. 

Хрещення 
Київської 
Русі 

 Об’єднання 
галицьких 
і волинських земель 
в одне князівство 

 Укладення Бе- 
рестейської унії 

 
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 сучасній Україні? 
1   Прийняття Конституції України 
2   Початок «перебудови»    

3   Приєднання Криму до України 
4   Уведення в обіг національної валюти — гривні 
5   Затвердження державних символів України (синьо-жовтого прапора, тризуба, гімну «Ще не 

вмерла України») 
6   Аварія на Чорнобильській АЕС 

6. Продовжте речення. 
До пам’яток книгописання Київської Русі належать: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Достатній рівень 
7. Виконайте завдання, скориставшись картосхемою. 

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

2)   Коли більшість українських земель потрапили під владу Польщі? Укажіть рік, коли це 
відбулося, та запишіть назви українських земель, які перейшли до Польського королівства. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
3)   Під владою якої держави перебували землі вашого краю в XIV—XVI ст.? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Високий рівень 
8.* Складіть стислу розповідь про становище України в першій половині XIX ст. за наведеним 

планом. 
1)   Під владою яких держав перебували українські землі в першій половині XIX ст.? 
2)   Що таке «українське відродження»? Із якими подіями його пов’язують? 
3)   Хто, на вашу думку, є найяскравішою постаттю цього періоду? Що ви можете розповісти 

про цього діяча? 
 

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


