
Тема 7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст. 

 
1. Який характер мало повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина,   Д. Гуні в 

1637—1638 рр.?    

2. Що  передбачалося «Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на 

службі Речі Посполитої»?     

3.В якому році відбулося відновлення ієрархії православної церкви на українських та 

білоруських землях?  

4. Що спричинило Хотинську війну 1620—1621 рр.? 

5. В якому році Сеймом Речі Посполитої прийнята «Ординація Війська Запорозького 

реєстрового»? 

6. Хто став митрополитом Київським після відновлення вищої православної церковної 

ієрархії?  

7. У якому місті розміщувався один із найбільших невільничих ринків  

причорноморського регіону, що було захоплене запорозькими козаками під проводом            

П. Сагайдачного в 1616 р.?  

8. Які клейноди були надані реєстровим козакам польським королем С. Баторієм?    

9. У яких українських землях фільварки наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. набули 

найбільшого поширення?   

10. Який документ містив такі положення? 

Оскільки козацька  сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші 

війська й битися з козаками, і розгромити їх… — тому на вічні часи позбавляємо козаків 

старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, 

набутих ними за вірні послуги від наших предків   

11. Що  є одним із наслідків Хотинської війни?  

12. На якій ілюстрації зображено мініатюру з «Пересопницького Євангелія»?  

       

   
 

13. Хто з козацьких гетьманів здобув перемогу під Москвою у 1618 році?  

14. Що стало наслідком Куруківської угоди 1625 р. між поляками та козаками?   

15. В якому році відбулося козацько-селянське повстання під проводом Тараса 

Федоровича (Трясила)? 

16. В яких навчальних закладах в першій половині  ХVІІ ст. вели навчання латинською 

мовою?   

17. Яка фортеця була зруйнована козаками у 1635р.? 

18.Прот якого діяча йде мова? 

У 1632-1647 рр. був митрополитом Київським і Галицьким. Автор книги »Требник». 

Засновник першої вищої школи в Україні у ХVІІ ст. 

19.Як називалося велике багатогалузеве господарство феодала, яке велося працею 

кріпаків? 



20. Чому період  1638-1648 рр. названий поляками «золотим спокоєм»? 

21. Укажіть географічну назву зображеного на фото замку.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

 
1. Після якої битви було укладено Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. 

Хмельницького та представниками польського короля Яна ІІ Казимира? 

2. Яке місто було столицею Української козацької держави Б.Хмельницького?  

3.Наслідком якої битви стало укладання  в усній формі Кам’янецького кримсько-

польського договору?   

4. Наслідком якої битви стало укладення угоди, за якою під владу гетьмана перейшли 

Брацлавське, Київське та Чернігівське воєводства? 

5. Про що йдеться в уривку з твору С. Величка? 

Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обіцяли залишитися вірними 

їм, аби лише їм повернули старі статути і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не 

дотримали слова, що озлобило козаків. Навіть гетьманові Хмельницькому було вчинене 

велике безчестя. Король дарував був йому право побудувати деякі млини, та один 

шляхтич спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином.  

6. Про кого із історичних діячів йде мова? 

 Видатний військовий і державний діяч, полководець. Особливо відзначився у битві під 

Берестечком, де як наказний гетьман зумів вивести частину військ із оточення.  

7. В результаті чого відбулася ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове 

покозачення населення, формування нової еліти суспільства на основі козацької 

старшини? 

8. Яка подія вважається початком національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.? 

9.Як називається масовий перехід селян до козацького стану, що стало спробою позбутися 

кріпосної залежності?  

10. Назвіть першу битву національно-визвольної війни, яка завершилася перемогою 

Хмельницького    

11. Який  російський орган виніс  рішення: «Військо Запорозьке з містами і з землями 

прийняти під государеву високу руку»? 

12.  Якими були хронологічні межі національно-визвольної війни україн- ського народу 

проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького?  

13. До чого спонукало Б. Хмельницького укладення Віленського перемир’я між Москвою 

та Річчю Посполитою?  

14. Хто очолив українське козацьке військо на останньому етапі битви під Берестечком 

1651 р.? 

15 Де відбулася  битва у травні 1652 р., коли  оточивши польський табір козаки 

атакувавши його одночасно з усіх боків і  здобули перемогу? 

16. Яку офіційну назву мала козацька держава, що постала в результаті національно-

визвольної війни?   

17.  Який документ унормовував україно-московські відносини за часів національно-

визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?   

18. Яка назва першого історичного твіру, що описував події національно-визвольної війни 

середини XVII ст.? 

19. У якому стилі були збудовані ці  пам’ятки архітектури? Укажіть назву  цих храмів 
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20. Після яких битв національно-визвольної війни українського народу під проводом                      

Б. Хмельницького укладалися мирні договори з Річчю Посполитою? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 9. Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр.. ХVІІ ст. 

 

1. У якій частині українських земель у другій половині ХVІІ ст. не існувало вищої 

виборної козацької посади?    

2. У якому році було укладено Андрусівське перемир’я між Річчю Посполитою та 

Московською державою?  

3. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки Руїни?   

4.  Скільки Чигиринських походів здійснила турецько-татарська армія?  

5. Хто були авторами «козацьких літописів»?   

6.Які наслідки мало  укладання Андрусівське перемир’я між  Річчю Посполитою й 

Московською державою для українських земель? 

7. Які військові формування були союзними гетьману І. Виговському в битві під 

Конотопом?   

8. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? 

Був серед тих, хто виступав проти політики гетьмана І. Виговського. Здійснивши 

військовий похід на Акерман, спричинив розпад українсько-татарського союзу та не дав 

можливості І. Виговському скористатися результатами перемоги під Конотопом 

9. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині 

XVII ст.?   

10. Спираючись на підтримку якої держави гетьман П. Дорошенко намагався відновити 

єдину Українську козацьку державу?    

11. Яку назву одержав період  української історії, який характеризувався громадянськими 

війнами та вторгненням іноземців в Україну? 

12. Що стало причиною примусового переселення населення із Київщини на Лівобережжя 

у 1678-1679 рр.? 

13. Які наслідки для українських земель мало підписання Бахчисарайського договору  між 

Московським царством і Османською імперією? 

14.Який  гетьман Правобережної України на деякий час у 1668 р. об’єднав обидві частини 

України? 

15. У чому полягає зміст Корсунської угоди 1669 року?   

16. У якій битві І. Виговський завдав нищівної поразки московській армії? 

17. В результаті якої події відбулося підпорядкування Української православної церкви 

Московському патріархатові?   

18.На якій  частині України гетьманами були І. Брюховецький, Д. Многогрішний,                

І. Самойлович? 

19. На якій  території українських земель сформувалося п’ять козацьких полків, які були 

не тільки військовими, а й адміністративними одиницями?     

20. Які наслідки Бучацького договору 1672 р.?   

21. Який гетьман підписав з Москвою Глухівські статті? 

22. Який гетьман підписав з Москвою  Конотопські статті? 

 

Фото з відповідями відправляти на VIBER викладача  0962981236.  Не забудьте 

вказати ваше прізвище, ім’я та групу. 

 

 

 


