
Тема 1. Вступ.  

Тема 2. Стародавня історія України 

 

1. Що становило основу відтворюючого господарства первісних людей? 

2. На який період припадає період панування сарматських племен у степах 

Північного Причорномор’я?.  

3.У який період племена трипільської культури заселяли територію 

сучасної України?   

4.У який історичний період на території України для виготовлення знарядь 

праці почали використовувати сплав міді та олова?  

5. Яка археологічна пам’ятка належить племенам трипільської культури? 
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6. Яка форма державного устрою  характерна для грецьких - міст-держав 

Ольвії,  Тіри та Херсонесу?  

7. У який період кам’яного віку на території України люди приручили 

перших тварин? 

8. У який період розвитку первісного суспільства на українських землях 

з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси?  

9. Що було однією з головних  ознак неолітичної революції? 

10. Що стало передумовою будівництва поселень у давніх мешканців 

України? 

11. Чим було зумовлене винайдення первісною людиною луку та стріл?  

12. Які історичні джерела є домінуючими при вивченні Стародавньої історії 

України?  

13. У який період відбулося  повне заселення території сучасної України?  

14. Які племена опанували Причорноморські степи внаслідок занепаду 

Великої Скіфії? 

15. Які племена першими на території України почали виплавляти залізо із 

болотних руд? 

16. Представники якої культури чи народів створили ці кам’яні стели?  
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17. У який період було винайдене зображене на ілюстрації мисливське 

знаряддя? 
 

 

 

18. Вкажіть назву людини розумної пізнього палеоліту?  

19. Які назви вживали до слов’ян в першій половині І тис. н. е.? 

20. Яку територію більшість вчених вважають прабатьківщиною слов’ян? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Тема 3. Русь-Україна (Київська держава) 

 

1. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?  

2.Які наслідки мала зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад 

Києва як торгового центру наприкінці ХІ—ХІІ ст.?   

3. Як на Русі називали судно варягів?   

 

 
 
 

4. Коли відбулися події, описані в уривку джерела і які наслідки вони мали7? 

Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святос- 

лав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала 

ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на 

нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.  

5.  У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звід- 

кіля єсть пішла Руська земля»? 

6. Під стінами якої будівлі загинули останні захисники Києва під час штурму 

міста монголами в 1240 р.? 

7. Яка форма державного устрою відповідає наведеному визначенню? 

Форма устрою Київської Русі в період роздробленості, за якої 

вона зі слабоцентралізованої держави перетворилася на об’єднання 

князівств, кожне з яких мало ознаки державності, а найважливіші 

питання внутрішнього життя вирішувалися на князівських з’їздах. 

8. Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Київської Русі є мозаїкою? 
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9. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат? 

10.Який київський князь під час походу на Константинополь викорис- 

тав воєнну хитрість, поставивши свої кораблі на колеса і діставшись 

міста суходолом?  

11.  Кого називали закупами в Київській Русі ? 

12. За якого князя Русь досягла найбільшого територіального зростання?   

13. На якому малюнку зображена П’ятницька церква, зведена напри- 

кінці ХІІ ст. у Чернігові?  
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14. Спираючись на знання про політичний устрій Київської Русі ІХ— 

ХІІІ ст., визначте владний орган, що є зайвим у логічному ланцюж- 

ку: князь — боярська рада — з’їзд князів — магістрат. 

15. У стінах якого із зображених на ілюстрації храмів Русі, згідно з лі- 

тописом, була створена перша бібліотека?  
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16. Кого  князі  Київської Русі вважали родоначальником своєї прав- 

лячої династії? 

17. У якому році відбулось об’єднання північних і південних руських 

земель князем Олегом? 

18. Як називали неповноправних людей на Русі, які з певних причин вийшли 

зі свого соціального середовища та втратили з ним законний зв’язок 

19. Про що розповідається в уривку джерела? 

Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих,і пішла на 

Древлянську землю. І вийшли древляни насупротив. І коли зійшлися обидва 

війська докупи, кинув списом Святослав на древлян, а спис пролетів між 

вухами коня і вдарив під ноги коневі,бо був Святослав зовсім малим  

20.Яку теорію походження Давньоруської держави фактично відбиває 

Літопис «Повість минулих літ»? 
21. За якого князя успішно завершилася боротьба київських князів із 

нападами печенігів на Київську Русь? 

22. Яку категорію населення в Київській Русі називали  холопами ?  
 



Фото з відповідями відправити на VIBER викладача 0962981236 не пізніше 

12 травня 2020 р. Не забудьте вказати ваше прізвище, ім’я, групу. 


