
ВАРІАНТ 1 

І-РІВЕНЬ (3 бали) 

1. Позначте назву масових виступів селян Закарпаття проти існуючої системи земельних відносин у                

І половині ХІХ ст.: 

а) «чумні бунти»,  б) «соляні бунти»,  в) «мідні бунти»,  г) «холерні бунти»,  д) «залізні бунти». 

2. Позначте прізвища діячів українського національного руху — членів Кирило-Мефодіївського 

товариства (чотири правильні відповіді): 

1) Пантелеймон Куліш;  2) Микола Костомаров; 3) Василь Капніст; 

4) Микита Муравйов;  5) Іван Орлай; 6) Микола Гулак; 7) Василь Білозерський. 

3. Бузьке козацтво було ліквідоване: а) 1815 б) 1812  в)1817  д) 1821 р. 

 

ІІ-РІВЕНЬ (6 балів) 

4. Установіть відповідності між термінами та їх визначеннями:  

 а) «весна народів»    1) форма правління, при якій влада монарха обмежена; 

 б) автономія    2) частина соціально-етнічної спільноти, яка становить 

          меншість щодо головної (панівної) нації (народності); 

 в) інтелігенція   3) насильницьке втручання однієї або кількох держав у  

          внутрішні справи іншої держави; 

 г) національна меншина  4) сукупність революцій, що прокотилася в країнах Європи  

          навесні 1848 р.; 

 д) конституційна монархія  5) принцип самоуправління, право населення тієї чи іншої  

          території самостійно вирішувати справи внутрішнього 

          життя; 

      6) соціальний прошарок людей, професійно занятих  

          розумовою працею, розвитком та поширенням культури у 

          суспільстві. 

5. Позначте організації або об’єднання, які виникли на західноукраїнських землях під час революції 

1848–1849 рр. в Австрійській імперії (чотири правильні відповіді). 

1) «Руська трійця»;   2) «Товариство греко-католицьких священиків»; 

3) Головна руська рада;  4) «Галицько-руська матиця»; 

5) Центральна рада народова; 6) Кирило-Мефодіївське товариство; 7) «Руський собор». 

 

6. Позначте тенденції, які визначали розвиток промисловості українських земель у складі Російської 

імперії у першій половині ХІХ ст. (чотири правильні відповіді). 

1) Надзвичайно повільне зростання кількості промислових підприємств. 

2) Відбувався промисловий переворот. 

3) Відсутність нової техніки та технологій. 

4) Поступове витіснення мануфактур капіталістичними фабриками.  

5) Збільшення ролі праці кріпосних селян. 

6) Виникнення нових галузей промисловості. 

7) Формування спеціалізації районів на виробництво певної промислової продукції. 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (3 б) Дайте розгорнуту відповідь на питання. 

7. Кого зображено на ілюстраціях. Охарактеризуйте їхню діяльність  

 

 

 

 

 

А    Б 

 

 

 

 

8. Яку роль відіграв Шевченко в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства? 

 



 

ВАРІАНТ 2 

І-РІВЕНЬ (3 бали) 

1. Позначте назву першої україномовної газети, що почала виходити у Львові з ініціативи Головної 

руської ради: 

а) «Слово перестороги»,  б) «Зоря Галицька»,  в) «Дневник руський»,  г) «Русалка Дністрова» 

2. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка (чотири правильні відповіді).  

1) «Сватання на Гончарівці»; 2) «Назар Стодоля»; 3) «Наталка Полтавка»; 4) «Гайдамаки»; 

5) «Тарас Бульба»; 6) «Наймичка»; 7) «Катерина». 

3. Позначте термін, що означає цілеспрямовану політику російського царського уряду в національних 

окраїнах, спрямовану на витіснення їх мови, культури, самосвідомості та заміну відповідно 

імперською мовою, культурою та самосвідомістю: 

а) уніфікація,   б) денаціоналізація,   в) інтеграція,   г) русифікація,   д) полонізація. 

 

ІІ-РІВЕНЬ (6 балів) 

4.Установіть відповідності між назвами категорій селян та визначеннями ступеня їх особистої 

залежності: 

а) кріпаки  1) селяни, звільнені від державних і земських податків, що зобов’язані були  

        утримувати на постої одного-двох солдатів; 

б) оброчні  2) селяни, що їхня праця використовувалася здебільшого на мануфактурах;  

в) місячники  3) селяни, які обробляли угіддя релігійних інституцій, задля чого 

        були прикріплені до монастирів чи церков; 

г) монастирські 4) селяни, які не мали наділів і перебували на утриманні поміщиків;  

д) державні  5) селяни, які регулярно сплачували поміщикові грошовий податок і мали 

        право на поселення в обраному місці; 

   6) селяни, які були особисто, соціально й економічно залежними від своїх 

        поміщиків. 

 

5. Позначте програмові вимоги Кирило-Мефодіївського товариства (4 правильні відповіді). 

1) Основне гасло — «Свобода, рівність, братерство». 2) Мета — політичне об’єднання слов’ян у 

федерацію. 3) Кожен слов’янський народ отримує власну державність з республіканською формою 

правління. 4) Проголошення незалежної Української держави з монархічною формою правління.  

5) Викорінення рабства і будь-якого приниження бідних класів. 6) Запровадження справедливого 

суспільного устрою — общинного соціалізму. 7) Культурне відродження українського народу. 

 

6. Позначте тенденції, які визначали розвиток сільського господарства українських земель у 

складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (4правильні відповіді). 

1) Домінування в аграрній сфері селянських землеволодінь. 

2) Перебування поміщицьких господарств у кризовому стані. 

3) Послаблення експлуатації селянства. 

4) Майнова диференціація селянства. 

5) Застосування найновіших способів і засобів ведення господарства.  

6) Поява в аграрному секторі надлишку робочої сили. 

7) Розвиток підприємництва. 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (3 б) Дайте розгорнуту відповідь на питання. 
7. Кого зображено на ілюстраціях. Охарактеризуйте їхню діяльність. 

А)                      Б) 
 

8. Визначте місце  Т. Г. Шевченка в  українському  національному  відродженні     


