ВАРІАНТ – 1
I-й рівень Виберіть правильну відповідь.
1. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з
А) упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти
Б) заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка
В) забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою
Г) утворенням перших гуртків хлопоманів і народників
2.Поява Емського указу імператора Олександра ІІ пов’язана з
А) активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад
Б) участю українців у польському національно-визвольному повстанні
В) викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства
Г) виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»
3.З’ясуйте, представники якої опозиційної течії на українських землях Російської імперії застосовували
практику «ходіння в народ».
А) соціал-демократи
Б) народники
В) хлопомани
Г) радикали
4. 15. Позначте назву міста в Західній Україні, про яке І. Франко написав повість і яке було центром
нафтодобувної промисловості:
А) Броди
Б) Станіслав
В) Борислав
Г) Львів
5. Позначте суспільно-політичну течію, що виникла у 1860-х роках у Галичині на противагу
москвофільству, лідерами якої були В.Барвінський, Ю.Романчук, А.Вахнянин:
А) народники
Б) радикали
В) народовці
Г) соціалісти
6. В якому році була утворена перша українська політична партія в Галичині:
А) 1889 р.
Б) 1890 р.
В) 1899 р.
Г) 1900 р.
7. Хто з українських діячів очолив засновану у 1894 р. кафедру української історії у Львівському
університеті:
А) О. Лазаревський
Б) М. Драгоманов
В) В. Антонович
Г) М. Грушевський
8. Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдались селяни Західної України у другій половині ХІХ ст.:
А) збройні виступи
Б) мітинги-віче
В) втечі
Г) письмові скарги
9. Назвіть найбільш розвинуту й технічно оснащену галузь промисловості Західної України у другій
половині ХІХ ст.:
А) соледобувна
Б) видобування озокериту
В) металургія
Г) лісопильна
10. Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини
ХІХ ст.
1. Д. Яворницький
2. І. Франко
3. М. Шашкевич
4. М. Кропивницький
5. Ю. Бачинський
6. Ю. Федькович
А) 1, 2, 6
Б) 2, 5, 6
В) 3, 4, 6
Г) 1, 3, 5
11. Укажіть, коли розпочалося видання першого українського журналу «Основа»:
а) 1859 р.;
б) 1860 р.;
в) 1861 р.
12. Назвіть країну, до якої виїхало найбільше українців-емігрантів із Західної України у другій
половині ХІХ ст.:
А) Канада
Б) Аргентина
В) США
Г) Бразилія

II-й рівень. Дайте відповіді на запитання.
13 . Позначте друковані видання народовців другої половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).
1) Журнал «Нива»;
2) журнал «Мета»;
3) газета «Зоря Галицька»;
4) альманах «Русалка Дністрова»;
5) газета «Діло»;
6) журнал «Вечорниці»;
7) журнал «Весна».
14. Позначте суспільно-політичні організації, які діяли на західно-українських землях у другій половині
ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).
1) «Руська трійця»;
2) Головна руська рада;
3) Народна рада;
4) освітнє товариство «Просвіта»;
5) Літературне товариство імені Т. Шевченка;
6) Наукове товариство імені Т. Шевченка;
7) товариство «Молода Україна».
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання.
15. Дайте характеристику Емського указу на українських землях у складі Російської імперії.
16. Дайте визначення поняттям:
А) Громади
Б) Українська національна ідея

В)Шовінізм

4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання
17. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
«Беручи до уваги, з одного боку, теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні
події, а з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не
дістало ще достатнього розв’язання в законодавчому
порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… щодо друкування книг малоруською мовою,
дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки твори цією мовою, які
належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою як духовного
змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити… Це
розпорядження було передано на височайший государя імператора розгляд, і його величності бажано
було удостоїти оноє монаршого схвалення». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — поч.ХХ ст. — К.:
Ґенеза, 1996. — С. 141)
1) Укажіть назву документа та рік його видання.
2) Яку посаду обіймав автор документа?
3) Чим була зумовлена поява цього указу?
4) Які заборони щодо української мови запроваджувалися цим розпорядженням?
5) Чому запроваджувалися саме ці заборони щодо української мови?
6) Які наслідки мало це розпорядження для українського національного руху?

ВАРІАНТ – 2
I-й рівень Виберіть правильну відповідь.
1.Ким запроваджено викладені нижче заборони?
«Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за
кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і
перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…»
А) імператрицею Катериною ІІ
Б) імператором Олександром ІІ
В) імператрицею Марією-Терезією
Г) імператором Миколою І
2.Емський указ імператора Олександра ІІ спричинив
А) закриття недільних шкіл і журналу «Основа»
Б) ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні
В) розпуск Загальної української безпартійної організації
Г) закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
3. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. на
Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну
єдність із російським народом і російською державою, називали
А) москвофіли
Б) хлопомани
В) народовці
Г) радикали
4. Товариство «Просвіта» у Львові засновано:
А) 1868 р.
Б) 1892 р.
В) 1895 р.
5. Журнал «Основа» проіснував:
а) 20 місяців;
б) 21 місяць;

Г) 1873 р.

в) 22 місяці

6. Позначте рік заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові:
А) 1871 р.
Б) 1873 р.
В) 1874 р.
Г) 1875 р.
7. Назвіть першу українську політичну партію Західної України:
А) УНДП
Б) РУРП
В) РУП
Г) УСДП
8. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які
спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості
українців, називали
А) москвофіли
Б) хлопомани
В) народовці
Г) радикали
9. Хто був автором статті «Моя сповідь»:
а) М. Костомаров;
б) В. Антонович;

в) П. Куліш.

10. Вкажіть, хто був засновником громади у Санкт-Петербурзі:
а) М. Костомаров, В. Білозерський, Т. Шевченко;
б) М. Костомаров, В. Білозерський, В. Тарновський;
в) В. Білозерський, Т. Шевченко, Г. Галаган.
11. Центром громадського руху на Україні стало місто:
а) Львів;
б) Київ;
в) Полтава.
12. Визначте рік видання «Валуєвського циркуляра»:
а) 1861 р.;
б) 1862 р.;
в) 1863 р.

II-й рівень. Дайте відповіді на запитання (1 бал)
13. Позначте суспільно-політичні організації Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. (чотири
правильні відповіді).
1) «Земля і воля»;
2) «Народна воля»;
3) Українська громада;
4) Київська громада;
5) молоді громади;
6) нові громади;
7) «Братство тарасівців».
14. Позначте друковані видання громадівських організацій другої
половини ХІХ ст. (чотири правильні відповіді).
1) Газета «Громадська думка»;
2) журнал «Основа»;
3) щотижневик «Чернігівський листок»;
4) газета «Київський телеграф»
5) журнал «Громада»;
6) журнал «Правда»;
7) газета «Батьківщина».
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання (3 бали)
15. Дайте характеристику Валуєвського циркуляру на українських землях у складі Російської імперії.
16. Дайте визначення поняттям:
А) Хлопомани;
Б) Національне відродження

В) Українофільство

4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання (2 бали)
17. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.
«1. У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками
наукового соціалізму, тобто хочемо колективного устрою праці і колективної власності средств
продукційних.
2. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління…
3. У справах культурних стоїмо на ґрунті позитивної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом
в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всього народа».
(Турченко Ф. Г., Мороко В. М. Історія України. Кін. XVIII —поч. ХХ ст. — К.: Ґенеза, 2000. — С. 245)
1) Що таке політична партія?
2) Запишіть назву першої політичної партії на українських землях, програмові положення якої наведено
в документі.
3) Укажіть рік її заснування.
4) Хто був засновниками цієї партії?
5) Якими були основні програмові вимоги партії?
6) Яким пунктом була доповнена програма партії 1895 року?

