
Варіант-1 

 

І-рівень. Виберіть правильну відповідь. (3 бали). 

1.З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?  

А) І. Франко, М. Лисенко   Б) М. Лисенко, П. Чубинський 

В) П.Чубинський, М. Вербицький  Г) М. Вербицький, Л. Українка 

 

2. Позначте назву міста, в якому у 1865 р. було відкрито Новоросійський університет:  

а) Новоросійськ,   б) Одеса,   в) Сімферополь,   г) Херсон. 

 

3. Позначте прізвище автора перших дитячих опер «Коза-дереза», «Пан Коцький» та ін.: 

а) М.Вербицький,   б) С.Гулак-Артемовський,   в) М.Лисенко,  г) П.Сокальський. 

 

4. Позначте прізвище гетьмана, якому скульптор М.Мікешин створив пам’ятник, установлений у 1888 

році: 

а) Д.Апостол,  б) І.Мазепа,   в) П.Сагайдачний,   г) Б.Хмельницький. 

 

5. Позначте прізвище відомого українського фізика, який відзначився дослідженням високочастотного 

випромінювання: 

а) О.Ляпунов,  б) М.Гамалія,  в) М.Бекетов,  г) І.Пулюй. 

 

6. Позначте прізвище художника, автора картини «Вечір на Україні»:  

а) А.Куїнджі,  б) С.Васильківський,  в) І.Рєпін, г) М.Ге. 

 

ІІ рівень. (3 бали) 

7.  Із наведеного переліку виберіть твори, які належать перу І. Карпенка-Карого (4 правильні відповіді). 

1) «Лимерівна»;  2) «Мартин Боруля»; 3) «Сто тисяч»; 4) «Глитай, або ж павук»; 

5) «Хазяїн»;   6) «Не судилося»;  7) «Безталанна». 

 

8.  Установіть відповідність між письменниками і їх творами:  

а) М.Вовчок,   1) «Кайдашева сім’я», 

б) П.Куліш,   2) «Каменярі», 

в) І.Нечуй-Левицький,  3) «Народні оповідання», 

г) П.Мирний,   4) «Хіба ревуть воли, як ясла повні», 

д) І.Франко,    5) «Чорна рада». 

 

9.. Установіть відповідність між діячами культури та сферами їхньої діяльності.  

А   Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький 1   Живопис 

Б   Марія Заньковецька, Микола Садовський 2   Скульптура 

В   Микола Пимоненко, Архип Куїнджі 3   Архітектура 

Г   Олександр Беретті, Олексій Бекетов 4   Література 

 5   Театр 

 

ІІІ рівень. (4 бали) 

10. Укажіть дати подій: 

А) __________ – відкриття першої недільної школи у Києві 

Б) __________ – відкриття Львівського політехнічного університету 

В) __________ – в Києві відкрито Жіночі курси – вищий навчальний заклад для дівчат 

 

11.  Дайте коротку відповідь на питання:  

А) Під якими псевдонімами відомі троє братів Тобілевичів? 

Б) Назвіть українських підприємців-благодійників 

В) Назвіть прізвище художника, автора картини «Запорожці, пишуть листа турецькому султану». 

 

12.  Яким чином змінилась доля української жінки на українських землях в другій половині 19 століття, 

порівняно з першою половиною 19 ст. Приведіть конкретні приклади.  



IV рівень. Дайте розгорнуту відповідь на питання (2 бали)  
 

13. Прочитати документи та дати відповіді на запитання. 

 

Розпорядження попечителя Київського учбового округу ректору Київського університету про 

встановлення таємного нагляду за викладачами (30 листопада 1834 року)  

 

«Беручи до уваги умови тутешнього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію 

доводити негайно до мого відома про такі обставини: 

1. Якщо б у лекціях панів викладачів університету міг вкрастися хибний напрям, що протидіяв вірі, 

моральності, покірності властям, і викликав любов до якоїсь батьківщини, відокремленої 

перекрученими думками від спільної улюбленої вітчизни, для цього я покладаю на вас пильний, але 

таємний нагляд за викладанням  університетських лекцій. 

2. Якщо б на нарадах університетських присутственних місць міг вкрастися дух непокори властям і 

протидія планам уряду. 

3. Якщо б ви зі свого боку помітили особисті недозволені вчинки членів університету або зв’язки з 

людьми неблагонадійними чи підозрілими». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — початок ХХ ст. — К.: 

Ґенеза, 1996. — С. 101) 

 

Завдання 

1. Проаналізуйте документ і визначте, за яких умов розвивалася освіта в Україні в першій половині ХІХ 

ст. 

2. Чого і чому найбільше побоювалася царська влада? 

3. Що мав на увазі автор документа, коли згадував «батьківщину» і «вітчизну», і що саме його тут 

непокоїло? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант-2 

 

І-рівень. Виберіть правильну відповідь. (3 бали). 

1.Хто є автором першої національної опери «Запорожець за  Дунаєм»? 

А) Г. Квітка-Основ’яненко   Б) М. Лисенко 

В) С. Гулак-Артемовський   Г) М. Вербицький 

 

2. Позначте прізвище вченого, який у 1908 р. став першим Нобелівським лауреатом з України:  

а) М.Гамалія,   б) О.Ляпунов,  в) І.Мечников,  г) І.Пулюй. 

 

3. Позначте термін, що йому відповідає визначення: поєднання органічно несумісних елементів:  

а) класицизм,   б) еклектизм,  в) романтизм,  г) модернізм 

 

4. Позначте назву жанру живопису, в якому проявив свій талант С.Васильківський:  

а) батальний живопис,  б) натюрморт,  в) пейзаж,     г) портрет. 

 

5. Позначте прізвище підприємця, громадського діяча, мецената, якого називали «королем  

садівництва»: 

а) Л.Симиренко,   б) М.Терещенко,  в) І.Харитоненко,    г) Є.Чикаленко. 

 

6.З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано 

А) створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції 

Б) винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну 

В) відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини 

Г) відкриття Новоросійського університету  

 

ІІ рівень. (3 бали) 

7. Позначте твори, які належать перу Т. Г. Шевченка. (4 правильні відповіді). 

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

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

 

8. Установіть відповідність між прізвищем українського драматурга та назвою його твору: 

А   Михайло Старицький 1   «Сто тисяч»; 

Б   Марко Кропивницький 2   «Лимерівна»; 

В   Іван Карпенко-Карий 3   «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці»; 

Г   Борис Грінченко 4  «Степовий гість»; 

  5  «Дай серцю волю, заведе в неволю» 

 

9.Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їхньої діяльності.  

1. І. Мечников     А) Мовознавство 

2. Д. Яворницький     Б) Музика 

3. А. Кримський     В) Історична наука 

4. М. Леонтович     Г) Образотворче мистецтво 

Д) Біологія, медицина 

 

ІІІ рівень. (4 бали) 

10. Укажіть дати подій: 

А) ________. – створення «Просвіти» у Львові 

Б) ________. – відкриття Новоросійського університету в Одесі 

В) ________. – відкриття кафедри історії України при Львівському університеті 

 

11. Дайте коротку відповідь на питання:  

А) Коли в Наддніпрянській Україні було започатковано вищу жіночу освіту?  

Б) Хто є автором пам’ятника Богдану Хмельницькому в Києві?  

В) Що об’єднує Марка Кропивницького, Марію Заньковецьку, Миколу Садовського?  

 



12. Яким чином змінилась повсякденне життя людей на українських землях в другій половині 19 

століття, порівняно з першою половиною 19 ст. Приведіть конкретні приклади.  

 

 

IV рівень. Дайте розгорнуту відповідь на питання (2 бали)  
 

13. Прочитати документи та дати відповіді на запитання. 

 

З розпорядження попечителя Київського навчального округу ректору Київського університету 

(30.11.1834 р.) 

 

«Беручи до уваги умови цього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити 

негайно до мого відома про такі обставини: 

Якби в лекції панів викладачів… був заклик любові до якоїсь  батьківщини, відділеної перекрученими 

думками про загальну улюблену вітчизну, для цього я доручаю вам пильний, але таємний нагляд за 

викладанням університетських лекцій…» 

 

Чеський поет і критик Ф. Палацкий про Галичину першої половини ХІХ ст. 

 

«Я визнаю українців за самостійний народ, знаю Галичину особисто і знаю їхню літературну мову… 

Поважайте національне прагнення цього переслідуваного, але до самостійності покликаного народу».  

 

Запитання 

1. Що спільного між цими двома документами?  

2. Яке значення в українському національному відродженні мав розвиток української мови та освіти?  

3. Яку увагу цьому питанню приділяли діячі національного відродження? Як до цього ставилися 

Російський та Австрійський уряди? 

 

 

 

 

 

 

 

 


