
Тема 13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінціХVІІІ – в першій 

половині ХІХ ст. 

 

1.Яку назву одержали революційні події в Європі 1848-1849 рр.? 

2.Кого називали «будителями»?     

3. Хто очолив селянські повстання 40-х рр. у Північній Буковині?  

4. Яку мету ставили перед собою діячі «Руської трійці», створюючи«Русалку Дністрову»?  

5. Культурно-освітній і церковний діяч. Засновник і керівник першого в Галичині 

освітнього товариства греко-католицьких священників у 1816 р.  

6. Якінаслідкималиподіїєвропейської «веснинародів» для українського селянства на 

західноукраїнських землях? 

7. Яке українське культурно-освітнє товариство виникло на західноукраїнських землях під 

час революції 1848—1849 рр., що відало організацією видання дешевих підручників і 

книг?   

8. Якийрегіонбувохопленийселянськимиповстаннями 1843—1844,1848—1850 рр. під 

проводом Л. Кобилиці? 

9.  Хто був засновником та ідейним лідером «Руськоїтрійці»?  

10. Яка організація ставила собі за мету розширення сфери вжитку української мови, 

надання українцям права обіймати державні посади, поділ Галичини на дві провінції — 

польську та українську?   

11. В якому році  утворенопросвітницький гурток«Руськатрійця»?   

12.Хто від  1848 до 1867 р. був першим професором кафедри української мови і 

літератури у Львівському університеті, а у 1863-1864 рр. – його ректором? 

13. Яку назву мав український альманах, виданий «Руською трійцею»? 

14. Яку назву мала перша українська щотижнева газета, яка виходила у Львові з 1848 до 

1857 р. і була друкованим органом Головної руської ради?   

15. Яку назву мали масові виступи селян Закарпаття, приводом до яких стали обмеження 

(карантин, заборона пересування)?    

16. Який статус мало Королівство Галичини та Лодомерії і який був склад його           

населення?  

17. Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?      

18.Хто став лідером українського національного відродження на Закарпатті?   

19. Коли було засновано Головну руську раду – першу політичну організацію українців у 

Галичині?  

20.Назвіть прізвища учасників гуртка «Руська трійця»? 

 
           А                    Б                В 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

1. Кому належить ця характеристика? 

Учений, винахідник, просвітник, громадськийдіяч, 

ініціаторвідкриттяХарківськогоуніверситету. Винахідникпаровогоопалення, 

сушильнихапаратів, технологіївидобуванняселітритощо. 

2.Якими були особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст.? 

3. Яку назву має ця картина і хто її автор? 

 

 
 
 
4. У якомумистецькомустилізбудованозображені на 

ілюстраціїпам’яткиархітектуриУкраїни та  на якому малюнку зображена будівля 

Київського університету?  

 

 

 

 
 
                              А                                      Б 

 
5. Чим булозумовленовідкриття в першійполовині ХІХ ст. Чернігівськогоремісничого, 

Одеськогосадівничого, Харківськогоземлеробського, Кременецькогоземлемірного 

училищ?  

6. Про якогодіячайдеться в уривку з історичногоджерела? 

Походив ізстаровинногокозацького роду. 1837 р. переїхав до Петербурга, де 

зайнявсямузичноюосвітою і співом. Виступав на сценахПетербурга іМоскви. 

Виконавпонад 50 партій в операх М. Глинки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери 

«Запорожець за Дунаєм». 

7. Хто є автором зображеного офорту та яка його назва?   



 
 

 
 
 

8. Як називалися навчальні  заклади, які навчали грамоти, чотирьох дій арифметики й 

основ православної віри?   

9. Як називається художній метод, у якому поєдналися ідеалізація минулого та заклик до 

оновлення суспільного життя?  

10. В яких навчальних закладах України в середині ХІХ ст. можна було здобути вищу 

освіту?  

11. В якому місті було відкрито Волинський ліцей?  

12. Кому належить ця характеристика? 

Основоположник художньої прози в новій українській літературі, один із засновників 

жанру соціально-побутової комедії. Його прозові твори склали дві збірки 

«Малоросійських повістей» 

13. Чим уславився Михайло Остроградський?  

14. Хто є автором пам’ятника градоначальнику та генерал-губернатору Арману де Рішельє 

в Одесі?  

15. Яка картина художника Василя Тропініна вважається справжнім шедевром 

портретного мистецтва?   

16. В якому році царська влада ліквідувала греко-католицьку церкву на Правобережжі?   

17. Кому належить ця характеристика? 

Учений – енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, 

ботаніки. Впорядкував і видав три збірки народних пісень. 

18.Як називається один із стилів в архітектурі, який характеризується світлими барвами, 

строгими й чіткими архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення?  

19.  Твори, якого художника є найкращимзразком пейзажного жанру. Серед них «Садиба 

Г. Тарновського в Качанівці»? 

20. Кому належить ця характеристика? 

Український поет, автор перших віршованих байок в новій українській літературі, 

творець перших в Україні романтичних балад    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тема 15. Українські землі у складі Російської імперії  в другій половині                   

ХІХ ст.  

 
1. Як називався масовий антикріпосницький виступ українських селян у Київській 

губернії, викликаний чутками про те, що хто запишеться в козаки і піде воювати в Крим, 

той отримає землю і волю? 

2. Коли Олександр ІІ підписав «Маніфест» про скасування кріпосного права і «Положення 

про селян, звільнених від кріпосної залежності»?  

3.Яку назву отримала діяльність напівлегальних організацій української інтелігенції 

культурницького й суспільно-політичного спрямування, які діяли в другій половині ХІХ 

ст.?  

4.Які органи місцевого самоврядування запроваджувалися земською реформою? 

5. У чому полягав основний зміст Валуєвського циркуляру?  

6. Яка громада була однією із перших і найвпливовіших в Україні?  

7. Як прізвище видатного громадсько-політичного діяча, історика, засновника історико-

філологічного факультету Київського університету, одного з найактивніших діячів 

Київської громади (згодом Старої громади), який видавав у Жиневі часопис «Громада»? 

 

.  

 

8.Яка організація в своїх програмних положеннях визнавала Російську імперію окупантом 

і гнобителем України та пропагувала ідею єдності всіх українських земель і незалежність 

України?  

9.Коли відбулося польське національно-визвольне повстання?  

10.Як називалися  нелегальні організації національно свідомої української молоді, що 

прагнула брати активну участь у суспільно-політичному житті 70—80-х рр. ХІХ ст. 

Своїм ідейним лідером вони вважали М. Драгоманова? 

11.Які події пов’язані  із діяльністю народників на Наддніпрянській Україні в другій 

половині ХІХ ст.? 

12.Яку назву мала сума грошей, яку селянин мавсплатитипоміщику згідно з реформою 

1861 р. за отримання у власністьземельноїділянки? 

13.У наслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські 

права?  

14.Кому належить ця характеристика?  

Лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування. Один з 

ініціаторів «нової ери»  

15. У чому полягав основний зміст Емського указу царя? 
16. Кому належить ця характеристика? 

Громадськийдіяч, етнограф, фольклорист, поет. Активнийучасникгромадівськогоруху. 

Ініціаторстворення й управитель справами Південно-

ЗахідноговідділенняРосійськогогеографічноготовариства. Автор вірша «Ще не 

вмерлаУкраїна» 

 
 



 
 
17.Що стало причиноюзакриттяПівденно-

ЗахідноговідділенняРосійськогогеографічноготовариства? 

18.Чим закінчилися події Кримської війни 1853-1856 рр.? 

19.Яка реформа 60-70-х років ХІХ ст. вважається найбільш послідовною і 

демократичною?  

20. Кому належить ця характеристика? 

Письменник, етнограф, історик. Був одним іззасновниківУкраїнськоїрадикальноїпартії. 

Був головою київської «Просвіти».Упорядкував і видавчотиритомний «Словарь 

українськоїмови» 

 

 
 
 


