
Контрольна робота з історії  України 

11 клас 

І рівень 

Тестові завдання (8 балів) 

1.Установіть послідовність подій 

  А  Створення Остромирового Євангелія 

   Б  Укладення першої редакції  «Повісті минулих літ» 

   В  Видання Острозької Бібілії 

   Г  Рукопис Пересопницького Євангелія 

 

2.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено у цитованих документах. 

А. «Задовольнити  прохання Народних Зборів Західної України і включити Західну Україну 

до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік з возз’єднанням її з Українською 

Радянською Соціалістичною Республікою». 

Б. «Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські і 

культурні зв’язки … передати Кримську область зі складу Російської Радянської 

Федеративної  Соціалістичної республіки до складу Української Радянської Соціалістичної 

Республіки …». 

В.«…Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу 

об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну Державу 

Українську на благо і щастя всього її трудового люду»». 

Г. «Уряд УРСР упевнений у тому, що Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, 

з її великими людськими силами і матеріальними ресурсами  буде спроможна внести 

великий внесок у справу зміцнення миру і підтримання загальної безпеки…». 

 

3.Установіть відповідність між прізвищами діячів та фактами їх політичної біографії. 

А В. Кук                                  1.Президент Карпатської Русі 

Б А. Волошин                         2. Очолював Головну Українську Раду 

В М. Міхновський                  3. Автор аграрної реформи 1906-1911рр 

Г П. Столипін                         4.Ідеолог державної незалежності України 

                                                  5. Член ОУН. Останній командир УПА  

4.Установіть відповідність між датами і подіями 

А 1954 р.                                         1. Проголошення Декларації про державний суверенітет 

Б 1982р                                                 України 

В  1989 р.                                        2. Спорудження пам’ятника на честь заснування Києва 

Г  1990 р.                                        3.Входження Кримської області до складу УРСР 

                                                        4. Аварія на Чорнобильській АЕС 

                                                        5.Створення Народного Руху України за перебудову 

 

ІІ рівень (12 балів) 

1. Запишіть порядковий номер названих подій у відповідну графу таблиці. 

 

Період перебування 

при владі Й.Сталіна 

Період перебування 

при владі 

М.Хрущова 

Період перебування 

при владі 

Л.Брежнєва 

Період перебування 

при владі 

М.Горбачова 

    

 

1) ХХ з’їзд КПРС 

2) формування багатопартійної системи 

3) волюнтаризм 

4) ліквідація системи ГУЛАГу  (ГУТАБу) 

5)  «нове політичне мислення» 

6) початок масових арештів дисидентів 

7) масовий голод в Україні 



8) освоєння цілини 

9) визнання приватної власності, запровадження елементів ринкової економіки 

10) операція «Захід» 

11) Конституція «розвинутого» соціалізму 

12) «новоогарьовський процес» 

2. 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. 

«Руська правда» -  

«Пакти і Конституціїзаконів і вольностей ВійськаЗапорозького»-  

«Книга буття українського народу»-  

«Україна в огні» -  

 

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

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

«Степовий король» -  

 «Весна народів»-  

«Східний вал» -  

«Революція на граніті» -  

                                                     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 (подій).  

А. Коли ж віднімуть у людей і мову, 

коли в сибірах закатруплять їх, 

душа Богдана в розпачі німому 

нестиме неспокутуваний гріх. 

Б.І жах, і кров, і смерть, і відчай, 

і клекіт хижої орди, 

малий «зелений»чоловічок 



накоїв чорної біди. 

Це звір огидної породи, 

Лох-Несс холодної Неви. 

Куди ж ви дивитесь, народи?! 

Сьогодні ми, а завтра – ви. 

Всього 30 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


