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Історія України, розділ-15 
Автор: СШЛНІТ 

Описание: 

Наддніпрянська Україна у другій половині ХІХ століття 

 

 

Задание #1 
Вопрос: 

Вкажіть, коли було ліквідовано кріпосне право на українських землях Російської 

імперії: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 1848 р. 

2) 1855 р. 

3) 1861 р. 

4) 1864 р. 

5) 1875 р. 
 

Задание #2 
Вопрос: 

З'ясуйте, представники якої опозиційної течії на українських землях Російської 

імперії застосовували практику «ходіння в народ»:   
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) громадівці 

2) ліберали 

3) народники 

4) соціал-демократи 

5) хлопомани 
 

Задание #3 
Вопрос: 

Назвіть перший україномовний журнал у Російській державі: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) "Київська старовина" 

2) "Основа" 

3) "Русалка Дністровая" 

4) "Україна" 

5) "Хлібороб" 
 

Задание #4 
Вопрос: 

Вкажіть український регіон, який був індустріальним лідером Наддніпрянщини: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 



1) Закарпаття 

2) Лівобережна Україна 

3) Південна Україна 

4) Правобережна Україна 

5) Слобожанщина 
 

Задание #5 
Вопрос: 

Вкажіть особливості селянської реформи в українських губерніях Російської імперії: 
 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) більшість селян отримала землю в приватну власність 

2) землю було передано у власність селянським общинам 

3) на Правобережжі отримані селянами земельні наділи були більшими, ніж на 

Лівобережжі 

4) найбільші земельні наділи отримали селяни Лівобережжя 

5) селяни отримали земельні наділи у тому розмірі, в якому користувались до реформи 

6) селяни України за рахунок «відрізків» втратили значну частину землі, якою 

користувались до реформи 

7) сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась ринковою ціною на землю 

8) сума викупу, що сплачували селяни за землю, визначалась розміром повинностей 
 

Задание #6 
Вопрос: 

Вкажіть чинники, які гальмували розвиток сільського господарства у Наддніпрянській 

Україні у другій половині XIX ст.: 
 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) аграрне перенаселення регіону 

2) виснаження грунтів Центральної України 

3) збереження значної частини земель у поміщицькому землеволодінні 

4) кріпосна залежність селян 

5) обтяжливі податки, які мали сплачувати селяни 

6) політична нестабільність на українських землях пов'язана з частими селянськими 

заворушеннями 

7) початок індустріалізації в Україні 

8) правові обмеження життя та господарської активності селян 
 

Задание #7 
Вопрос: 

Зазначте напрями діяльності громадівців у 60-х роках XIX ст.: 
 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) видання україномовної преси 

2) організація недільних шкіл для дорослого населення 



3) організація публічних бібліотек 

4) організація публічних лекцій 

5) підготовка та видання українських підручників та посібників 

6) підготовка та видання фундаментальних наукових досліджень з історії та етнографії 

України 

7) поширення антиурядових листівок 

8) створення мережі таємних антиурядових гуртків 
 

Задание #8 
Вопрос: 

Зазначте напрями діяльності народників у Наддніпрянщині: 
 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) «ходіння в народ» - пряма пропаганда революційної ідеології серед селянства 

2) організація історичних та етнографічних студій 

3) організація недільних шкіл 

4) організація страйків на підприємствах 

5) публікація, ввіз із-за кордону і розповсюдження забороненої революційної 

літератури 

6) розбудова широкої мережі культурно-просвітницьких товариств "Просвіт" 

7) створення мережі таємних гуртків 

8) терористичні акти проти вищих імперських посадовців 
 

Задание #9 
Вопрос: 

Розташуйте події у хронологічній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ створення в Російській імперій Таємного комітету для підготовки селянської 

реформи 

__ прийняття Валуєвського циркуляру 

__ шкільна реформа в Російській імперії 

__ Емський указ Олександра ІІ 

__ "Чигиринська змова" 

__ діяльність таємної студентської організації Братство тарасівців 
 

Задание #10 
Вопрос: 

Розташуйте події у хронологічній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ відкриття першої недільної школи 

__ прийняття Валуєвського циркуляру 

__ судова реформа в Російській імперії 

__ перехід від рекрутчини до загальної військовї повинності в Російській імперії 



__ вихід першого номеру журналу "Громада" 

__ діяльність таємної студентської організації Братство тарасівців 
 

Задание #11 
Вопрос: 

Розташуйте події у хронологічній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ створення в Києві "Української гроади" 

__ видання журналу "Основа" 

__ земська реформа в Російській імперії 

__ початок діяльності гуртка "Південні бунтарі" 

__ "Чигиринська змова" 

__ вбивство Олександра ІІ 
 

Задание #12 
Вопрос: 

Розташуйте події у хронологічній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: 

__ похід "у Таврію за волею" 

__ польське антиросійське повстання на Правобережній Україні 

__ введення у дію першої залізниці "Одеса - Балта" 

__ перехід від рекрутчини до загальної військовї повинності в Російській імперії 

__ утворення в Петербурзі групи "Земля і воля" 

__ скасування тілесних покарань для селян Російської імперії 
 

Задание #13 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між культурно-просвітницькими організаціями та їх 

активними діячами: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) В. Антонович 

2) П. Чубинський 

3) Л. Глібов 

4) М. Максимович 
 

__ Київська громада 

__ «Південно-Західний відділ  Російського географічного товариства» 

__ Чернігівська громада  

__ Історичне товариство Нестора Літописця 
 

Задание #14 
Вопрос: 



Встановіть відповідність між періодичними виданнями та їх видавцями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) українські емігранти з Наддніпрянщини 

2) «Союз боротьби» 

3) Українське земляцтво Петербурга 

4) Київська громада 
 

__ «Громада» 

__ «Робоча газета» 

__ «Основа» 

__ «Київський телеграф» 
 

Задание #15 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між політичними організаціями та їх лідерами: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Я. Стефанович 

2) Б. Грінченко 

3) Є. Заславський 

4) А. Желябов 
 

__ «Південні бунтарі» 

__ Братство тарасівців 

__ «Південноросійський союз робітників в Одесі» 

__ «Народна воля»  
 

Задание #16 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між містами та їх суттєвими ознаками: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) металургійний центр України 

2) найбільше місто України 

3) найбільший осередок народницького руху у 70-х роках XIX ст. 

4) найбільший осередок діяльності тарасівців 
 

__ Кривий Ріг 

__ Одеса 

__ Київ 

__ Харків 
 

Задание #17 
Вопрос: 



Із запропонованих вкажіть прізвище історичної особи: 

Народився в 1834 р. у с. Махнівці Київської губернії. Закінчив медичний (1855) та 

історико-філологічний (1860) факультети Київського університету. Належав до 

угруповання хлопоманів. Один із організаторів Київської громади. В 1863-1880 рр. 

працював у Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів у Києві. Один з ініціаторів 

угоди між галицькими народовцями і польсько-австрійськими політичними колами, 

яка отримала назву «нова ера». 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Б.Грінченко 

2) В.Антонович 

3) М.Драгоманов 

4) Я.Стефанович 
 

Задание #18 
Вопрос: 

Із запропонованих вкажіть прізвище історичної особи: 

Народився у м. Гадяч на Полтавщині в родині збіднілого дворянина козацького 

походження. Середню освіту здобув у Полтавській гімназії. За незалежні погляди 

був виключений з останнього класу без права вступу в будь-який інший навчальний 

заклад. У 1859-1863 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Київського 

університету, де залишився працювати на посаді приват-доцента кафедри античної 

історії. У 1870 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь магістра загальної 

історії. Активний учасник громадівського руху. Брав участь у виданні газети 

«Київський телеграф». Із 1875 р. в еміграції організовував видання журналу 

«Громада». 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Б.Грінченко 

2) В.Антонович 

3) М.Драгоманов 

4) Я.Стефанович 
 

Задание #19 
Вопрос: 

Із запропонованих вкажіть прізвище історичної особи: 

Народився в 1854 р. у с.Дептівці Чернігівської губернії в сім'ї священика. З 1872 р. 

навчався на медичному факультеті Київського університету, але, вступивши до 

народницького гуртка «Київська комуна», залишив навчання. Брав участь у «ходінні 

в народ». У 1873-1874 роках належав до київського гуртка чайковців. У 1875 р. під 

впливом анархічних ідей М. Бакуніна організував разом із В. 

Дебогорієм-Мокрієвичем нелегальний гурток «Південних бунтарів». У 1877 р. став 

одним з ініціаторів «Чигиринської змови». 
 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Б.Грінченко 

2) В.Антонович 

3) М.Драгоманов 

4) Я.Стефанович 
 

Задание #20 
Вопрос: 

Із запропонованих вкажіть прізвище історичної особи: 

Народився у 1863 р. на хуторі Вільховий Яр на Харківщині. Вчився у реальному 

училищі у Харкові. З 1881 р. учителював на Слобожанщині та Катеринославщині. 

Один із засновників Братства тарасівців. В 1884-1900 рр. працював у Чернігівському 

земстві, активно співпрацював із місцевою Громадою. Із 1904 р. - один із лідерів 

Української демократичної партії. Очолив її ліву течію, яка утворила Українську 

радикальну партію. Редактор чотирьох томів «Словаря української мови». Активно 

займався літературною творчістю. 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Б.Грінченко 

2) В.Антонович 

3) М.Драгоманов 

4) Я.Стефанович 
 

Задание #21 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Процес у суспільному житті, за якого окремі народи засвоюють культуру і мову 

панівної нації, поступово зливаючись з нею. 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) асиміляція 

2) космополітизм 

3) різночинці 

4) шовінізм 

5) серед запропонованих потрібного терміну немає 
 

Задание #22 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Міжстанова категорія населення Російської імперії XIX ст., вихідці з купців, міщан, 

духовенства, селянства, дрібного чиновництва тощо, які займались переважно 

розумовою працею. 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) асиміляція 



2) космополітизм 

3) різночинці 

4) шовінізм 

5) серед запропонованих потрібного терміну немає 
 

Задание #23 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Ідеологія, яка заперечує право націй на самовизначення і самостійне державне 

існування, сповідує байдуже ставлення до свого народу, національної культури, 

обґрунтовує пріоритет загальнолюдських цінностей над національними, вимагає 

встановлення «світової держави», «світового громадянства». 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) асиміляція 

2) космополітизм 

3) різночинці 

4) шовінізм 

5) серед запропонованих потрібного терміну немає 
 

Задание #24 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Ідейна течія або світогляд, в основу яких покладено переконання у вищості своєї 

нації над іншими, її праві займати панівне становище. 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) асиміляція 

2) космополітизм 

3) різночинці 

4) шовінізм 

5) серед запропонованих потрібного терміну немає 
 

Задание #25 
Вопрос: 

Із запропонованих вкажіть назву документа, з якого взято наведений уривок: 

«... 1. Не допускати ввезення на територію Імперії без відповідного на те дозволу 

Головного управління з питань друку будь-яких книг і брошур, які видаються за 

кордоном малоросійською мовою; 

2. Друкування і видавництво в Імперії оригінальних творів і перекладів тією ж 

мовою заборонити за винятком історичних документів і пам'яток, творів вишуканої 

словесності, але так, щоб не допускати жодних відступів від загальноприйнятого 

російського правопису, щоб дозвіл на друк давали після розгляду рукописів у 

Головному управлінні з питань друку; 



3. Заборонити також різноманітні сценічні вистави і читання малоросійською мовою, 

а також друк текстів до музичних нот цією мовою...». 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Емський Указ 

2) Програмні засади Братства тарасівців 

3) Програма дій «Земля і воля» 
 

Задание #26 
Вопрос: 

Із запропонованих вкажіть назву документа, з якого взято наведений уривок: 

«...1) Самостійна суверенна Україна, соборна, ціла й нероздільна, від Сяну по 

Кубань, від Карпатів по Кавказ, вільна між вільними, рівна між рівними, без пана й 

без хама, в будучому без класової боротьби; 

2) федерація всередині цебто федерація Лівобережної, Правобережної, Степової 

України, Кубани й Галичини; 

3) гетьман - як президент і сойми...». 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Емський Указ 

2) Програма дій «Земля і воля» 

3) Програмні засади Братства тарасівців 
 

Задание #27 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між портретами та прізвищами історичних діячів: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) В.Антонович 

2) Б.Грінченко 

3) М.Драгоманов 

4) П.Чубинський 
 

__  



__  

__  

__  
 

Задание #28 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Чернігівську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 



 
 

Задание #29 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Полтавську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #30 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Харківську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 



 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #31 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Херсонську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #32 
Вопрос: 



На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Катеринославську губернію (клацніть мишкою на відповідній 

цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #33 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Таврійську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 



 
 

Задание #34 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Київську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #35 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Подільську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 



 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #36 
Вопрос: 

На карті зображено губернії Наддніпрянської України у другій половині ХІХ 

століття. Вкажіть Волинську губернію (клацніть мишкою на відповідній цифрі): 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #37 
Вопрос: 



Із клавіатури введіть число - рік заснування Катеринославської губернії: 
 
Запишите число: 

 ___________________________ 

 

Конец 

 


