
Підсумкова контрольна робота з  історії України 

9 клас 
Виберіть правильну відповідь  (4 б – 16 завдань) 

1.Яка соціальна верства стала рушійною силою національного відродження в західній Україні 

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст..? 
А російське дворянство;   Б  козацька старшина;  В польська шляхта;   Г  греко-католицькі священники. 

2. Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в 

Наддніпрянщині  

А антикріпосницького руху.                     Б українського національного руху. 

В польського визвольного руху.               Г російського суспільного руху. 

3. Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для українських 

земель було  

А заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів; 

Б ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях; 

В відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців; 

Г економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії. 

4. Знищення Задунайської Січі спричинено  
А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–1774 

рр. 

Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини. 

В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко- російській 

війні 1812–1814 рр. 

Г переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр. 

5.Як називалася перша газета, що видавалася в Галичині українською мовою? 

А  «Галицько-руська матиця»;   Б  «Зоря Галицька»;   В  «Русалка Дністрова»;   Г  «Самостійна 

Україна». 

6.Укажіть рік, коли відбулося скасування панщини на західноукраїнських землях: 

А 1840р.;  Б 1846 р.;   В 1848 р.;   Г 1855 р. 

7. Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх 

у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення 

А селянської реформи Йосифа II 1780 р.               Б аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р. 

В селянської реформи Олександра II 1861 р.         Г земельної реформи П. Столипіна 1906 р. 

8 .Перший український журнал, який видавався 1861-1862рр. у Петербурзі, мав назву:    
А  «Громада»;  Б «Основа»;  В «Вечорниці»;   Г «Зоря». 

9.Яке щоденне  періодичне видання було започатковане в роки революції 1905-1907рр.? 

А  «Рада»;   Б  «Основа»;  В  «Зоря Галицька»;   Г  «Громада». 

10. На фото зображено 

 
А політичного діяча, історика, засновника Вільної української друкарні в Женеві,видавця журналу 

«Громада». 

Б історика, голову Історичного товариства Нестора-літописця, одного з ініціаторів заснування першого 

в Україні історичного журналу «Киевская старина». 

В етнографа, громадського діяча, автора вірша «Ще не вмерла України...». 

Г історика, професора Київського університету, автора праць з історії козацької України, члена Кирило-

Мефодіївського братства. 



11. Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії 
Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо 

дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що 

зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для 

науки...»? 

А товариство «Просвіта»      Б Наукове товариство ім. Т. Шевченка 

В Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 

Г просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків 

12. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні 

такі погляди? 

1. «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, 

літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...» 

2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від 

Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...» 

3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському 

болоті...» 

А москвофілів  Б хлопоманів   В народовців   Г радикалів 

13. «Нова ера» – це 

А компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХІХ ст., що передбачав 

придушення поляками антиурядової пропаганди українців у краї в обмін на створення урядом 

Галицького сейму. 

Б угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини ХІХ ст., за якою громадівці 

визнавали Галичину «українським П’ємонтом». 

В україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. в Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і 

господарських поступках правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів. 

Г політика австрійського уряду початку ХХ ст. в Галичині, спрямована на надання українському 

селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності. 

14.Коли було засновано першу політичну партію в Наддніпрянщині? 

А 1899р.;  Б 1900р.;   В 1903р.;   Г 1904р.  

15. У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії пройшов такі стадії 

розвитку: промисловий переворот — індустріалізація — монополізація. 

Реформи 60 — 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли 

А початку промислового перевороту. 

Б завершенню промислового перевороту та розгортанню індустріалізації. 

В завершенню індустріалізації та початку монополізації. 

Г завершенню монополізації. 

16.  Укажіть назву заштрихованого на карті українського регіону, що перебував у складі 

Австрійської монархії. 

 

 
 
А - Північна Буковина                                               Б - Східна Галичина 

В - Західна Галіція                                                      Г – Закарпаття     

 



17. Встановіть відповідність між датами та подіями:  - 1 б 

1)1865 ,2)1912, 3)1908,4)1905,5)1900 р. 

А) утворено Товариство українських поступовців; 

Б) відкрито Новоросійський університет; 

В) створено першу українську партію –РУП; 

Г) утворено товариство «Січові Стрільці»; 

Д) повстання на панцернику «Потьомкін». 

18. Доберіть характеристику до кожного з видань.    - 1 б. 

1«Енеїда»    2«Історія русів»   3«Основа»   4«Громада» 

Аперший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал, що видавала українська 

громада в 1861-1862 рр. у Петербурзі 

Букраїнський громадсько-політичний і науково-літературний збірник, що видавав у Женеві Михайло 

Драгоманов у період 1875-1879 рр. та в 1882 р. 

Водна з визначних пам'яток української історичної та суспільно-політичної думки другої половини 

ХVIII - початку ХІХ ст., у якій обстоювано ідею автономного державного розвитку України 

Гперший твір у новій українській літературі, і надрукований у Санкт-Петербурзі 1798 р. 

Дщомісячний історико-етнографічний та літературний часопис, що видавали в Києві російською й 

українською мовами протягом 1882-1906 рр. 

19. Установіть хронологічну послідовність подій:   - 1 б. 

А) Діяльність « Братства тарасівців»; 

Б) Скасування кріпацтва на Наддніпрянщині; 

В) Валуєвський циркуляр; 

Г) Відкриття університету в Києві. 

20. Які явища соціально-економічного життя характерні для України другої половини ХІХ ст.? -  

1,5 б. 

1формування мережі залізниць 

2початок промислового перевороту 

3початок масової трудової еміграції 

4прикріплення селян до землі 

5націоналізація важкої промисловості 

6приплив іноземного капіталу в промисловість 

7швидке зменшення частки міського населення 

21. Які губернії Російської імперії створено в ХІХ ст. на землях колишньої Лівобережної 

Гетьманщини та Слобожанщини?   - 1,5 б. 

1Чернігівську 

2Миколаївську 

3Харківську 

4Київську 

5Полтавську 

6Таврійську 

7Катеринославську 

22. Виконайте одно з двох завдань (на Ваш вибір)  - 2 б. 

- Проаналізуйте роль Харківського і Київського університетів як центрів українського національного 

відродження. 

- Проаналізуйте вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну 

структуру суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Підсумкова контрольна робота  

з історії України учня (учениці) 9 класу (екстернат) 

Опорного закладу загальної середньої освіти імені Василя Стуса 

Краматорської міської ради Донецької області 

 

Прізвище ім’я по батькові ________________________________________ 
 

Бланк відповідей надіслати на електронну пошту вчителя mna_29@ukr.net 
 

1 - 16   -    4 б.            
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