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ВАРІАНТ - 1 

 

І. Обрати одну правильну відповідь. (4 бали) 

 

1. Позначте ім’я правителя Кримського ханства, з яким Б. Хмельницький у 1648 р. уклав військовий 

союз. 

А  Тугай-бей;  Б  Іслам-Гірей III; В  Девлет-Гірей І; Г  Шахін-Гірей. 

2. Позначте місце битви, в якій зазнали поразки три командири (комісари) польського війська, яких Б. 

Хмельницький глузливо називав «перина, латина, дитина». 

А  Батіг;  Б  Жовті Води;  В  Корсунь;  Г  Пилявці. 

3. Позначте назву документа, який містить такі слова: «...територія Української держави обмежувалася 

Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами. Установлювався реєстр у кількості 40 тис. 

козаків». 

А  Білоцерківська угода;  Б  Зборівська угода;    В Переяславська угода. 

4. Позначте рік впровадження Б. Хмельницьким «Статей про устрій Війська Запорозького». 

А  1648 р.;  Б   1654 р.;   В  1655 р.;   Г   1649 р. 

5. Укажіть воєводство, на яке не поширювалась влада гетьмана після підписання Зборівського договору.  

А  Київське;  Б   Подільське;  В  Брацлавське;  Г  Чернігівське. 

6.Битва під Зборовом відбулася: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

7.Битва під Берестечком відбулася: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

8.Білоцерківський мирний договір був укладений: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у вересні 1651 р. 

 

ІІ-РІВЕНЬ. (4 бали) 

9. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.  

А  Керівник артилерії                                            1 суддя; 

Б   помічник гетьмана у військових справах      2 обозний; 

В  охоронець бойового прапора                           3 осавул; 

Г   керівник фінансових справ                             4 хорунжий; 

                                                                                 5 підскарбій. 

10. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу 

середини XVII ст. 

А) укладення Білоцерківського мирного договору Б) битва під Корсунем 

В) битва під Пилявцями     Г) битва під Жовтими Водами 

 

11. Охарактеризуйте привід  Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої 

середини XVII ст. 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (2 бали) 

12. Хто (що) зображено на ілюстрації 

 
  

А Б В 
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13. «Упізнай подію» 

 «Сам патріарх (єрусалимський Паїсій) із тисячею вершників виїжджав до нього (Хмельницького) 

назустріч із міста... Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його».  

 
 

IV – РІВЕНЬ.  (2 бали)  ДАЙТЕ РОЗГОРНУТУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 

14. Яке історичне значення мав українсько-московський договір 1654 року для України. Чому в 

боротьбі за незалежність козакам доводилося шукати військових союзників? 

 
+ Чому Б.Хмельницького вважають видатним державним діячем, полководцем і дипломатом? 
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ВАРІАНТ - 2 

 

І. Обрати одну правильну відповідь (4 бали) 

 

1.Створений Б. Хмельницьким уряд, що діяв при гетьмані Війська Запорозького, мав назву:  

А) Генеральна військова рада  Б) Правління гетьманського уряду 

В) Генеральний військовий суд  Г) Генеральна старшина 

2.Битва під Жовтими Водами відбулася: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

3.Укажіть назву документа, який видавав гетьман Війська Запорозького. 

А) універсал  Б) наказ  В) указ  Г) конституція 

4.Битва під Корсунем відбулася: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

5.Битва під Пилявцями відбулася: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

6. Офіційна назва козацької держави, що була утворена Б. Хмельницьким, мала назву:  

7.Зборівський мирний договір був укладений: 

А) у травні 1648 р.  Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р.  Г) у червні 1651 р. 

8.Переяславська рада відбулася: 

А) у серпні 1649 р.  Б) у вересні 1651 р.  В) у травні 1652 р.  Г) у січні 1654 р. 

 

ІІ-РІВЕНЬ (4 бали) 

9.Установіть відповідність між назвою органу державної влади Війська Запорозького та його 

характеристикою. 

1. Генеральна військова рада   А) вища посадова особа Війська Запорозького  

2. Генеральна старшина    Б) вищий орган судової влади Війська Запорозького 

3. Генеральний військовий суд   В) уряд Війська Запорозького 

4. Генеральна військова канцелярія  Г) вища адміністративна установа Війська Запорозького 

                                         Д) загальні збори війська, а також представників міщан, селян 

та духовенства, які мали вищу владу в державі  

 

10.Установіть хронологічну послідовність Національно-визвольної війни українського народу середини 

XVII ст. 

А) битва під Батогом  Б) укладення Зборівського мирного договору 

В) облога Збаража   Г) битва під Берестечком 

 

11. Перерахуйте причини Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої 

середини XVII ст. 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (2 бали) 

12. Хто (що) зображено на ілюстрації 

 

 
 

А Б В 
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13. «Упізнай подію» 

 «Гетьман із старшиною домагався, щоб посли московські присягали за царя, що він вольності й 

порядки України порушати не буде й ворогам її не оддасть на поталу».  

 

IV – РІВЕНЬ.  (2 бали) 

ДАЙТЕ РОЗГОРНУТУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 

14. Проаналізуйте зміст українсько-московського договору 1654 року. Визначте його значення для 

вирішення питань української внутрішньої та зовнішньої політики.  

+ Чому Б.Хмельницького вважають видатним державним діячем, полководцем і дипломатом?  


