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Історія України  

Урок № 15 

Тема: Тематичний контроль з теми Початок Української революції 

Контрольна робота 

1.Який універсал проголосив створення Української Народної Республіки?  

А) І Універсал;  

Б) II Універсал;  

В) III Універсал;  

Г) IV Універсал. 

2. Позначте назву першого радянського уряду в Україні, затвердженого ВУЦВК у грудні 1917 

р. 

А) Генеральний секретаріат;  

Б) Рада народних міністрів;  

В) Рада народних комісарів;  

Г) Народний секретаріат.

3. Укажіть, коли була утворена УЦР:  

А) У березні 1917 р.;  

Б) червні 1917 р.;  

В) липні 1917 р.;  

Г) вересні 1917 р. 

4. Укажіть, яким подіям української революції присвячено ці рядки: На Аскольдовій могилі 

поховали їх — Тридцять мучнів українців, славних, молодих... На Аскольдовій могилі 

український цвіт — По кривавій по дорозі . Нам іти у світ...  

А) Боротьба за Харків;  

Б) повстання на заводі «Арсенал»;  

В) бій під Крутами;  

Г) червоний терор. 

5. ІV Універсал  було проголошено: 

А) 7 листопада 1917 р.               

Б) 3 липня 1917 р.              

В) 10 червня 1917 р.  

Г) 22 січня 1918 р. 

6. Позначте варіант, у якому названо головний позитивний результат Української 

революції: 

А) Розв’язання аграрного питання;  

Б) Поліпшення соціально-економічного становища українського народу;  

В) Піднесення на якісно новий рівень національної свідомості українців;  

Г) Перемога українських демократичних сил 

ІІ рівень 

7. Установіть 

відповідність між назвою 

документа та його 

цитованим фрагментом.  

 

1) Перший Універсал;  

А «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні 

від кого не залежною, вільною, суверенною Державою 

Українського Народу. 3 усіма сусідніми державами, а саме: 

Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною й іншими ми 

бажаємо жити в згоді й приязні, але ніяка з них не може 

вмішуватися в життя самостійної Української Республіки»;  

2) Другий Універсал;  Б «Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново 

поміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний 

Секретаріат, який буде предложений до затвердження 

Тимчасовому правительству в характері представника найвищої 

крайової власти Тимчасового правительства на Україні»;  

3) Третій Універсал;  В «Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що 

живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у 

нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, 

одностайно з ними стануть до праці коло автономії України»;  

4) Четвертий Універсал.  Г «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.  

Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність 

її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими 

помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала 

федерацією рівних і вільних народів»;  

Д «На час до вирішення справи про місцеве самоврядування Установчими Зборами по справах 

місцевого самоврядування України вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний 

Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради».  



 

8. Установіть хронологічну послідовність подій.  

А) Лютнева демократична революція та повалення самодержавства в Росії; Б 

) Всеукраїнський Національний конгрес;  

В) І Всеукраїнський військовий з'їзд;  

Г) утворення Української Центральної Ради. 

ІІІ рівень 

9. Із Першого Універсалу Української Центральної Ради (1917 р.) до українського народу, на 

Україні й поза Україною сущого 

Твої, Народе, виборні люди заявили свою волю так: 

Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, 

хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і 

лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають 

право видавати тільки наші Українські Збори... 

Народе Український! У твої хруках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя й 

розпаду докажи своєю одностайністю й державним розумом, що ти, народ робітників, народ 

хліборобів, можеш гордо й достойно стати поруч з кожним організованим, державним 

народом, як рівний з рівним. 

Ухвалено: Київ. Року 1917, місяця (іюня) числа 10. 

 

1.За яких історичних обставин було прийнято документ? Як про них сказано у тексті Універсалу? 

2.Які положення Універсалу є ключовими? 

3.Які наслідки мало прийняття Першого Універсалу Української Центральної Ради 

 

IV рівень 

10. Український історик Ярослав Грицак стверджує, що «…для українців революція почалася не 

в 1917 р., а в 1914 р.». Спробуйте аргументувати або спростувати це твердження. 

 

Виконані завдання контрольної роботи відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер 

уроку, ПІБ. 

Увага! Завдання контрольної роботи не переписуйте!!! Вказуйте номери питання і відповідь. 

Приклад, 1 Б, 2 В і т.д 
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