
Завдання з історії 
для вступу до 10-го класу історичного профілю НВК №!57 

 

                                            

1. Який Університет було відкрито раніше: 

 а) Харківський ; 

 б) Університет св.Володимира у Києві; 

 в) Львівський; 

 г) Полтавський;  

 

2. Головою Північного товариства був : 

а)  П. Пестель; 

б)  М.Муравйов; 

     в)  С. Трубецькой; 

г)  Є. Оболенський; 

 

3. Російсько- Французька війна( війна з Наполеоном) тривала 

протягом: 

 а) 1811- 1813; 

 б) 1812-1814; 

 в) 1813-1816; 

 г) 1815-1817; 

 

4.  "Енеїда" Івана Котляревського була видана: 

      а) 1798; 

 б) 1801; 

 в) 1807; 

 г) 1808; 

 

5. Західна Україна на початкуХIХ ст. перебувала у складі: 

 а) Російської Імперії; 

 б) Австрійської імперії; 

 в) Туреччини; 

 г) Речі Посполитої; 

 

6.  Хто з перерахованих осіб був учасником Руської Трійці: 

 а) М. Шашкевич; 

 б) Г. Яхимович; 

 в) Л. Кобилиця; 

 г) Т. Шевченко; 

 

  

 7. Першим ректором Київського університету був : 

а) Т. Шевченко; 

     б) І. Франко; 



     в) В. Каразін; 

г) М. Максимович; 

 

8. Укажіть портрет М. Шашкевича 

 
 

а)1 

б)2 

в)3 

г)4 

9. Визначте, про яку подію йдеться у наведеному тексті. 

«Коли розпочалася російсько-турецька війна, то частина колишніх 

запорожців вирішила повернутися до України. Але російський уряд не 

дозволив їм оселитися на землях їхніх предків. Козакам було виділено 

землю на узбережжі Азовського моря». 

а) перехід задунайських козаків у російське підданство; 

б) участь козаків у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.; 

в) ліквідація Запорозької Січі; 

г) зруйнування Росією Задунайської Січі. 

 

10. Укажіть, який варіант заповнення пропусків є правильним. 

У ____ р. народовці на чолі з І. Франко створили (назва партії)________ . 

Метою партії була боротьба з а __________ Україну. 

а) 1890, РУРП, незалежну;  

б) 1892, УНДП, федеративну; 

в) 1899, УНДП, незалежну; 

г) 1899, УСДП, федеративну 

 

11. Укажіть поняття, яке відповідає наступному визначенню: 

«особистий вільний селянин, вимушений виконувати всі свої 

повинності перед поміщиком до переходу на викуп». 

а) Вільний селянин;  

Б) тимчасовозобов’язаний селянин;  

В) холоп; 

Г) рекрут. 

 



12. Укажіть регіон України, у якому відбулося повстання селян під 

проводом Л. Кобилиці 

а)Галичина;  

б) Поділля;  

в) Слобожанщина; 

г) Буковина. 

 

13. Укажіть, чи правильні твердження. 

1) Емський акт і Валуєвський циркуляр привів до спаду національного руху 

в Наддніпрянській Україні; 

2) з 1895 р. стратегічною метою РУРП стало досягнення самостійності 

України. 

а) Обидва варіанти правильні;  

б) тільки перший варіант правильний;  

в) тільки другий варіант правильний; 

г) обидва варіанти не правильні 

 

14. Укажіть дату події, про яку йдеться в наведеному тексті. 

У відповідь на дії поляків, які створили Центральну раду народову, 

українська інтелігенція створила свій орган Головну Руську раду, який 

повинен був захищати інтереси українського населення Галичини. 

а) 1846 р.; 

б) 1847 р.; 

в) 1848 р.; 

г) 1849 р. 

 

15. Визначте, про якого діяча йдеться у наведеному тексті. 

Він народився на Поділлі. Став ватажком антикріпосницького 

селянського повстання, яке тривало навіть чверть століття. Про 

нього складали пісні, легенди, прислів’я, називали « українським Робін 

Гудом. Уславився своїми втечами з Сибірі 

а) У. Кармелюк;  

б) Л. Мамай;  

в) М. Залізняк;  

г) О. Верлан. 

 

16. Укажіть подію, яка відбулася пізніше за інші. 

а) повстання військових поселенців в Чугуєві; 

б) створення Кирило-Мефодіївського братства; 

в) видання Валуєвського циркуляра; 

г) повстання «Київська козаччина». 

 

17.Розмістіть події у правильній хронологічній послідовності. Запишіть 

літери, якими позначено події, причому перша подія має відповідати 

цифрі 1, друга — цифрі 2 і т.д.(кожна правильна послідовність 1 бал) 

 



а) скасування панщини в Галичині; 

б) діяльність «Руської трійці»; 

в) видання Емського наказу; 

г)  створення Кирило –Мефодіївськоготовариства. 

  

18.Установіть правильну відповідність. До кожного рядка, позначеного 

літерою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, 

позначений цифрою( кожна правильна відповідність 1бал) 

а) Національне відродження; 

б) промисловий переворот; 

в) конфедерація; 

г) революція. 

Визначення 

1. Заміна ручної праці механізованою, мануфактури на фабрику; 

2. форма державного устрою, союз незалежних держав, що об’єднуються з 

метою координації своєї діяльності з деяких 

питань; 

3. переворот у житті суспільства, який зумовлює ліквідацію віджилого 

суспільного ладу й утвердження нового; 

4. пробудження національної самосвідомості народів, що не мали власної 

державності; 

5. форма державного устрою, союзна держава, що складається з кількох 

державних утворень, кожне з яких, поряд із загально федеральними, має 

власні законодавчі, виконавчі та судові органи. 

19.Завдання містить сім варіантів відповідей, серед яких лише три 

правильних  

Укажіть прізвища членів Кирило-Мефодіївського братства. 

1) Л. Кобилиця; 

2) Г. Квітка-Основ’яненко; 

3) П. Куліш; 

4) М. Гулак; 

5) М. Костомаров; 

6) І. Вагилевич; 

7) В. Білозерський. 

 

20. Укажіть прізвища учасників «Руської трійці» 

1) М. Шашкевич; 

2) П. Пестель; 

3) І.Вагилевич; 

4) Т. Шевченко; 

5)Я. Головацький; 

6) І. Котляревський; 

7) І .Франко 

 

 


