
Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст. 

 

 

1.Яка міжнародна подія мала вирішальний вплив на долю Лівобережної Гетьманщини на 

початку ХVІІІ ст.? 

2.Кому відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького»                

П. Орлика належала вища виконавча влада?   

3.На яку територію не поширювалася влада гетьмана І. Мазепи в 1704—1708 рр.?   

4. В якому році була створена Малоросійська колегія на чолі  з С.Вельяміновим   

5. Із якими гетьманами царська влада Росії відмовилася підписувати 

договірні статті?  

6. Хто з гетьманів домігся повернення запорожців із татарських воло- 

дінь і заснування Нової Січі? 

7. За часів правління якого гетьмана відбулося приєднання запорожців на чолі з К. 

Гордієнком до шведсько-українського союзу7 

8. Яка державна установа складалася з трьох українців і трьох росіян, проте вся  повнота 

влади належала росіянам? 

9. Якому гетьману в церквах Російської імперії щороку упродовж двох століть 

повторювали анафему? 

10. Які міста в різні часи були столицями козацької держави Гетьманщини?   

 11. Коли відбулися описані події? 

…За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів 

князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію 

гетьмана Мазепи… Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню…  

12. Чому царський уряд скасував  Першу Малоросійську колегіяю?   

13. У якому історичному джерелі зазначено наступне: 

У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна Рада: на Різдво, 

Великдень, Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною 

старшиною? 

14. Що спричинило відновлення гетьманського правління в 1727 р. на території 

Лівобережної Гетьманщини?   

15. Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга, вступ козацьких 

полків І. Мазепи на Правобережжя, Полтавська битва — це події часів якої війни? 

16. Хто із зображених гетьманів став першим, із яким цар відмовився укладати договірні 

статті?  
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17.Що стало наслідком походу війська Пилипа Орлика у Правобережну Україну у 1711 р.?  

18.Яка основна мета повстанського руху 1702-1704 під проводом Семена Палія?  



19.Яка була реакція московського царя на антиколоніальне українське повстання Івана 

Мазепи та Костя Гордієнка? 

20. В якому році ліквідовано козацтво на Правобережній Україні?  

21. Кому належить ця характеристика 

«Виконував обов’язки наказного гетьмана пртягом першої половини 1722 р, пізніше 

очолив рух за відновлення державних прав Гетьманщини»?. 

22. Кому належить ця характеристика 

«Визначний церковний і громадський діяч, письменник, учений. Закінчив Києво-

Могилянську академію, а в 1711-1716 був її ректором. Один із перших в Російській імперії 

вів наукові спостереження, використовував мікроскоп і телескоп»? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 11.Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. 

 

1. Хто із зображених історичних постатей був ватажком опришківського руху в першій 

половині ХVІІІ ст.? 
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2. В якому році було ліквідовано Запорозьку Січ? 

3. Яка подія стала кульмінацією гайдамацького руху на Правобережній Україні? 

4. Який храм був створений народним майстром Я. Погребняком? 
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5. В результаті якого поділу земель Речі Посполитої  Буковина у 1775 р. увійшла до 

складу володінь австрійських Габсбургів?   

6. Який наслідок для українських земель мало запровадження  освітньої реформи Марії 

Терезії та Йосифа ІІ (1770—1780-ті рр.) в Австрійській імперії?   

7. Як називалася військово-адміністративна одиниця Нової Січі?  

8. Хто є автором скульптурної групи святого Юрія-змієборця на фасаді собору святого 

Юра у Львові?    

 

 



 
9.Які зміни в соціальному становищі українських селян Лівобережної та Слобідської 

України були пов’язані з діяльністю російської імператриці Катерини ІІ?  

11. Результатом діяльності якої державної інституції стала остаточна ліквідація рештків 

автономного устрою Гетьманщини, повне підпорядкуванння управління українськими 

землями загальноросійськими державними органами, збільшено податки до царської 

казни?   

12. У якому році за указом російської імператриці Катерини ІІ було скасовано 

гетьманство? 

13. Хто був останнім гетьманом Козацької держави?  
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14.Представником якого архітектурного стилю є архітектор  І. Григорович-Барський? —   
15. Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої?  
16. Яке землеволодіння домінувало наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. на Півдні 

України (Новоросії)?  

17. Які були підсумки російсько-турецької війни 1768—1774 рр.? 

18. Як називали себе учасники повстанського руху на Правобережній Україні у ХVІІІ ст.? 

19. Укажіть, кому належать наведені біографічні дані. 

Народився на Полтавщині, у козацькій родині. Навчався у Києво - Могилянській академії, 

співав у придворній царській капелі. Працював викладачем, вчителем. Останні роки 

життя провів як «мандрівний філософ». Є автором літературних і філософських 

творів?. 

20. Із якою метою наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. нащадки козацької старшини 

відшуковували на території колишньої Гетьманщини історичні джерела про її минуле?       

21. Який наслідок мало проведення  в 1770—1780-х рр. реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ 

в Австрійській імперії? 

22. В якому році відбулося підкорення Російською імперією Кримського ханства?   

23. Які території відійшли до Російської імперії в результаті російсько- турецької війн  
другої половини ХVІІІ ст.? 



 

 
 
Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій 

половині ХІХ ст. 

 

1. Які події в першій половині ХІХ ст. на українських землях розгорталися під гаслом: «За 

нашу і вашу свободу!»?   

2. Яке поняття відповідає визначенню «розвитк продуктивних сил суспільства, під час 

якого відбувається перехід від мануфактурного до машинного виробництва»? 

3. Коли припинила своє існування Задунайська Січ?  

4.  Якому поняттю відповідає наведене визначення? 

Релігійно-етичний рух, прихильники якого закликали до морального вдосконалення людей 

та об’єднання їх незалежно від релігійних національних відмінностей на принципах 

братерства, рівності та взаємодопомоги.  

5. Після російсько-турецької війни 1806—1812 рр. до Російської імперії були приєднані  

українські землі,  що розташовувалися між якими річками? 

6.  Складовою якого руху була діяльність декабристів на українських землях?    

7. Хто був основоположником нової української літератури?  

8. В якому році було видано «Енеїду»?   

9. Коли в Києві діяла таємна політична організація «Кирило-Мефодіївське товариство»?   

10. На який регіон України поширилося польське повстання 1830—1831 рр.? 

11. Яка з наведених масонських лож мала найбільш виразну українську 

національну спрямованість?   

12. Як називається культурно-політичний процес, під час якого етнос (народ) 

усвідомлюючи свою історичну, культурну й економічну єдність, прагне здобути 

політичну самостійність?  

13.В якому місті і коли побачило світ перше видання «Кобзаря»? 

14.Як називалася перша узагальнювальна праця з історії України від найдавніших часів  і 

до кінця 18 ст. Дмитра Бантиш-Каменського?    

15. Яка організація ставила собі за мету знищення царизму, утвердження демократичних 

прав і свобод, створення федерації християнських слов’янських республік? 

16. В результаті якої російсько-турецької війни Бессарабія опинилася у складі Російської 

імперії?   

17. Яке місто вважається колисковою національного відродження? 

18. М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак були засновниками якої організації? 

19. Які держави володіли українськими землями на початку XIX ст.?   

20. Чим уславився Устим Кармелюк?  

 

 

 


