
Контрольна робота з історії України 

10 клас 

І рівень (8 балів) 

Тестові завдання      

1.Установіть послідовність подій. 

 

А  Створення Остромирового Євангелія 

Б  Укладення першої редакції  «Повісті минулих літ» 

В  Видання Острозької Бібілії 

Г  Рукопис Пересопницького Євангелія 

 

2. 

А Бій на горі Маківка; 

Б Бій під Крутами; 

В Бій під Мотовилівкою; 

Г Бій на горі Лисоня.  

                                                                                                         

3.Установіть відповідність між поняттями та визначеннями. 

А П. Куліш 

Б М.Костомаров 

В П. Пестель 

  Г  М. Муравйов 

 

 

 

1. Декабрист, автор програми Південного товариства 

 «Руська правда» 

2. член Кирило-Мефодіївського братства, автор 

 програмних документів товариства 

3. Декабрист, автор проекту Конституції Північного 

товариства 

4. Декабрист, один із засновників «Товариства 

об’єднаних слов’ян» 

5. член Кирило-Мефодіївського братства, автор першого 

українського історичного роману 

 

4.Установіть відповідність між датами і подіями 

   А 1900-1903 рр.    1. «Справа Бейліса» 

   Б 1905-1907 рр.    2. Діяльність Української думської громади  (І. Шраг) 

   В  1906-1916 рр.   3.Економічна криза в Російській    імперії 

   Г 1911-1913 рр.    4. Перша російська революція 

                                  5. Столипінська аграрна реформа 

 

 
ІІ рівень (12 б) 

 

1. Запишіть порядковий номер названих подій, термінів, персоналій у відповідну графу 

таблиці «Українські уряди у 1917-1921 рр 

УНР 

(Центральна 

Рада)   

Українська 

Держава  

УНР 

(Директорія) 

ЗУНР УСРР 

     

1. М .Грушевський 

2. Д. Вітовський 

3. Х. Раковський 

4. Повстання полку ім. Павла Полуботка 

5. Єврейські погроми 

6. Локаути 

7. Чортківська офензива 

8. «воєнний комунізм»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



9.  «Листопадовий зрив» 

10. Генеральний Секретаріат 

11. УГА 

12.  РНК 

2.Історик часто має справу з усталеними висловами, які заміняють наукові терміни і поняття. 

Розшифруйте та коротко (1-2 речення) поясніть  подані нижче вислови: 

«Тесть Європи» -   

 «степовий король» -  

«весна народів»  -  

«столипінський галстук» -  

 

3.Прочитайте назви історичних творів. Охарактеризуйте їх за такою схемою:   

 назвіть автора твору; 

 вкажіть історичну епоху, дату створення; 

 коротко (1-2 речення) напишіть  про що йдеться. 

«Повчання дітям» 

«Пакти і Конституціїзаконів і вольностей ВійськаЗапорозького» -  

«Самостійна Україна»-  

«Історія України-Руси»- 

 

ІІІ рівень (10 балів) 

1. Назвіть пам’ятку архітектури. Напишіть коротку довідку про неї до енциклопедичного 

словника.   

 
 

2.Прочитайте уривки з творчого доробку Ліни Костенко. Упізнайте та назвіть відомих осіб, 

яких згадала поетеса. Пригадайте та опишіть епізоди, що відображені в уривках. У контексті 

яких історичних подій вони відбувалися? Висловіть власне ставлення до,  упізнаних вами, 

героїв. 

А.  Заслання, самота, солдатчина. Нічого. 

     Нічого – Оренбург. Нічого – Косарал. 

     Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого. 

     Нічого, якось жив і якось не вмирав.      

Б.  
     Мій предковічний, мій умитий росами, 

     космічний, вічний, зоряний, барвінковий... 

     Коли ти навіть звався – Малоросія, 



     твоя поетеса була Українкою.                                                       Всього 30 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


