
 

 

Інформація про вчителя історії СЗШ 29 

 

Бєляєва Людмила Володимирівна 

 

Науково-методичний проект вчителя: 

Патріотичне виховання як систематична і цілеспрямована робота по 

формуванню в учнів громадянської свідомості. 

 

Учитель історії і правознавства 

Спеціаліст вищої категорії 

Старший учитель 

Педагогічний стаж -24 роки 

 

Кількість 8 класів -  2 

Кількість годин – 52 

 

Навчально-методичне забезпечення  

Навчальна програма для загальноосвітніх закладів – історія України 8 

клас. 

Підручник – історія України 8 клас О.В.Гісем,О.О.Мартинюк. 

Атлас Історія України 8 клас, контурні карти.  

М.Костомаров «Богдан Хмельницький» 

Д.Дорошенко «Нариси історії України» в 2 т. 

М.Старицький «Богдан Хмельницький» в 3 т. 

Фільм «Вогнем і мечем» 

Г.Л. де Боплан «Опис України» 

П.Меріме «Українські козаки. Б.Хмельницький» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок історії України  

у 8 класі 

 

Тематична контрольна робота за темою 

«Національно-визвольна війна 

українського народу середини XVII ст.» 

 

 

 

Бєляєва Л.В. 

учитель історії , 

спеціаліст вищої категорії, 

старший учитель 

СЗШ №29 

 



 

 

 

Урок №29 

Тема: Тематична контрольна робота за темою «Національно-визвольна 
війна українського народу середини XVII ст.» 
 
Мета: здійснити тематичне оцінювання знань,умінь і навичок ,набутих 
учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння і навички 
та досвід роботи з різнорівневими тестовими завданнями;визначити 
рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;виховувати шанобливе 
ставлення  до минулого нашої Батьківщини. 
 
Тип уроку: перевірка і облік знань 
 
Очікувані результати: учні зможуть набути та вдосконалити досвід роботи 
з різнорівневими тестовими завданнями; набувати досвід роботи з 
історичними джерелами; встановлювати хронологію подій. 
 
Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних 
досягнень учнів. 
 
Хід уроку  
I. Організація навчальної діяльності. 
Повідомлення теми і мети уроку та очікуваних результатів. Пояснення 
учнями правил виконання роботи. Відповісти на запитання,що в них 
виникли . Роздати учням заздалегідь підготовлені та роздруковані 
завдання ,які за своєю формою нагадують завдання зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

 
II.Виконання тестових завдань за варіантами. 

Варіант I 

1.Причинами Національної-визвольної війни були: 

А. Соціально-економічні та культурно-релігійні утиски українського 

народу з боку Речі Посполитої; 

Б. Бажання Б.Хмельницького посісти королівський трон у Польщу; 

В. Інтриги московського царя,який хотів руками козаків послабити 

Польщу; 

Г. Соціально-економічні утиски польського народу з боку українського 

козацтва. 

 

2.Які битви Національно-визвольної війни українського народу відбулися 



 

 

впродовж 1649-1651 рр.? 

А.Жовтоводська, Корсункська; 

Б. Корсунська, Пилявецька; 

В.Пилявецька, Зборівська; 

Г.Зборівська, Берестецька; 

 

3.Гетьманом козацького війська 1648р. було обрано: 

А. Ф.Джеджалія; 

Б. Б.Хмельницького; 

В. І.Богуна; 

Г. М.Кричевського. 

 

4.Які твердження щодо Білоцерськівського договору 1651р. є правильним? 

1)Король зобов`язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана-

Московії; 

2)Козацький реєстр складав 20 тис.осіб,магнатам і шляхті поверталися їхні 

маєтки. 

3)У Києві розмішувався польсько-литовський гарнізон (5 тис.осіб) 

 

4.Влада гетьмана поширювалась лиш на Київське воєводство. 

А. 1,3 ;                                               В. 2,3 ; 

Б. 1,4 ;                                               Г. 2,4 ; 

 

5.Коли відбулася битва під Берестечком? 

А. 1-10 березня 1650р.              В. 22-23 травня 1652р. 

Б. 18-30 червня 1651р.             Г. 11 жовтня – 5 грудня 1653р. 

 

6.Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Ю.Хмельницький уклав 

договір про воєнно-політичний союз? 

А.Гаджі-Гірей;                              В.Шагін-Гірей; 

Б.Давлет-Гірей;                           Г.Іслам-Гірей; 

 

7. Козацькою артилерією відав : 

А. Генеральний суддя;                В. Генеральний підскарбій; 

Б. Генеральний осавул;              Г. Генеральний писар; 

 

8. Унаслідок утвердження Гетьманщини українське селянство: 

А. отримало особисту свободу і «покозачилось»;                  

Б. перейшло у власності козацької старшини; 



 

 

В. здобуло право власності на всі українські землі; 

Г. мало працювати на польських магнатів. 

 

9.Б.Хмельницький вів переговори про укладення антипольського Союзу: 

А.Із Туреччиною, Московією, Швецією; 

Б. Із Англією; 

В. Із Трансільванією, Австрією, Пруссією; 

Г. Із Волощиною, Молдовією, Іспанією. 

 

10.Територія Гетьманщини поділялася на : 

А. губернії та повіти;                      В. області і райони; 

Б. департаменти та провінцій; Г. поляки та сотні. 

 

11.Із якою державою 10 липня 1654 р. уклав 

«Вітчизняний договір» кримський хан ? 

А. Московська держава;                Б. Річ Посполита;                              

В. Гетьманщина;  Г.Трансільванське князівство. 

 

12. Козацький полковник,якого було обрано 

наказним гетьманом під час битви під Берестечком: 

А. І. Богун;                                           В. А.Жданович; 

Б. І.Виговський;                                Г. М.Небаба. 

 

13.Установіть відповідність між місцями битв і датами. 

1.Батіг;        2.Берестечко;          3.Збараж,Зборів;        4.Жовті Води,Корсунь. 

А .1648р.             Б.1649р.             В.1950р.              Г.1951р.              Д. 1952р.    

 

14.Установіть хронологічну послідовність подій. 

А.«Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала 

його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, 

вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючийого Богом даний...» 

Б. «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і 

все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, 

царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і 

привілеями...» 

В. «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло 

Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським 



 

 

військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими 

втратами відступили...» 

Г. Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське 

військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля 

своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...» 

 

15.Виберіть три правильні відповіді. 

Землі яких колишніх воєводств , згідно з умовами Зборівського договору, 

складали територію Української козацької держави? 

1.Київське воєводство; 

2.Подільське воєводство; 

3.Волинське воєводство; 

4.Брацлавське воєводство; 

5.Руське воєводство; 

6.Чернігівське воєводство; 

7.Белзьке воєводство; 

 

16. Опрацюйте уривок з документа і дайте відповідь на запитання. 

18 січня 1654 р. в Переяславі відбулася козацька, (а не «всенародна» чи 

«всеукраїнська») Рада, в якій разом із міщанами взяло участь понад 300 

осіб, оскільки відомо, що присягу царю склали 284 особи. Вона ухвалила 

рішення прийняти протекцію царя. Правова невизначеність у тексті 

договору характеру політичних взаємин між козацькою Україною й Росією 

спричинила дуже різні оцінки з боку вчених. Одні вбачали в них унію двох 

держав, другі – воєнний союз;  треті – протекторат,  четверті – васалітет, 

п'яті – «приєднання» України  до Росії. Протягом 50-х - 60-х рр. XX ст. у 

радянській історичній науці панувала його оцінка як «возз'єднання» 

України з Росією (у більш популярному тлумаченні – як «возз'єднання 

братніх народів»).  Наймовірніше,за своїми формальними правовими 

ознаками договір нагадував акт про встановлення відносин протекторату, 

а за змістом –створення під верховенством царя конфедеративного союзу 

двох держав. 

1)Яке питання розглядалося на козацькій раді в Переяславі? 

2)Які наслідки мали події в Переяславі?Як вони вплинули на перебіг подій 

в Україні? 

3)Яку з наведених оцінок Українсько-московського договору 1654р. ви 

вважаєте найбільш правильною? Обгрунтуйте свою думку. 

 



 

 

Варіант 2 

1. Приводом до початку Національно-визвольної війни стала: 

А. особиста кривда,заподіяна Б.Хмельницькому чигиринським 

підстаростою Д.Чаплинським; 

Б. втеча Б.Хмельницького з в`язниці в Чигирині; 

В. оволодіння Б.Хмельницьким без бою  Запорозькою січчю; 

Г. обрання Б.Хмельницького гетьманом Війська Запорозького. 

 

2. Коли відбулася битва під Пилявцями? 

А. 5-6 травня 1648р.                         В. 11-13 вересня 1648р. 

Б. 16 травня 1648р.                           Г. 5-6 вересня 1649р. 

 

3.Яка кількість козацького реєстру встановлювалася за Зборівським 

договором? 

А. 20 тис. осіб;                                     В. 60 тис. осіб; 

Б. 40 тис. осіб;                                     Г. 70 тис. осіб; 

 

4.Територію яких колишніх воєводств охопила Українська гетьманська 

держава за Зборівським договором? 

А. Київське, Подільське, Брацлавське воєводства; 

Б. Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства; 

В.Волинське, Чернігівське, Брацлавське воєводства; 

Г. Руське, Київське, Подільське воєводства. 

 

5.Козацька армія в 1651 р. зазнала поразки в битві: 

А. під Корсунем; 

Б. під Львовом; 

В. під Берестечком; 

Г. під Жовтими Водами. 

 

6.Назвіть вищий орган влади в Гетьманщині з виконавчо-розпорядчими 

функціями. 

А.Загальна (Генеральна) військова рада 

Б.Генеральний уряд; 

В. гетьман; 

Г.Старшинська рада. 

 

7.Яка з наведених держав католицького табору позитивно ставилася до 

боротьби українців проти влади Речі Посполитої в роки Національно-



 

 

визвольної війни? 

А. Французьке королівство; 

Б. Іспанське королівство; 

В. Польська держава; 

Г. Венеціанська республіка. 

 

8. Коли було укладено Віленське перемир`я між Річчю Посполитою і 

Московською державою? 

А. 1654р.                                 В. 1656р.             

Б. 1655 р.                                Г.1557р. 

 

9. Держава,яка була союзником України в 1648-1654 рр : 

А. Кримське ханство;        В. Московія; 

Б. Молдова;                            Г.Угорщина. 

 

10.Прочитайте уривок і вкажіть містечко,поблизу якого відбулася описана 

битва: 

«Вирішальна битва розпочалась 13 вересня. Війська Хмельницького 

потужним ударом відбили греблю. Покидавши зброю,польське військо 

відступало. Для польської армії битва 

завершилась ганебною поразкою.» 

А. Берестечко;                        В. Корсунь; 

Б. Жовті Води;                        Г. Пилявці. 

 

11. Назва договору Богдана 

Хмельницького з Московією: 

А. Батуринські статті;        В.Переяславські статті; 

Б.Березневі статті;                Г. Чигиринські статті. 

 

12. Укажіть назву та місце побудови зображеного храму: 

А. Вірменський собор у Львові;  

Б. Іллінська церква у Суботові; 

В. Покровський собор у Харкові; 

Г.Троїцький собор у Чернігові. 

 

13.Установіть відповідність між подіями і датами. 

1. Початок Національно-визвольної війни;   А. 19-21 січня 1655р. 

2. Облога Львова;                                                       Б. 22 січня 1648р. 



 

 

3. Зборівський договір;                                           В. 18-30 червня 1651р. 

4. Битва під Охматовом.                                          Г. 8 серпня 1649р. 

                                                                                           Д. 26вересня-16 жовтня 1648р. 

 

14. Установіть хронологічну послідовність подій : 

А Віленське перемир`я; 

Б. смерть Б.Хмельницького;  

В. Пилявецька битва; 

Г. угода з Кримським ханом про надання військової допомоги.   

 

15. Виберіть три правильні відповіді (твердження): 

1.Писар очолював Генеральну військову канцелярію. 

2.Обозний займався закордонною політикою. 

3.Підскарбій завідував державним скарбом і фінансами. 

4.Наказний гетьман-тимчасовий керівник збройних сил. 

5.Осавули забезпечували матеріальне постачання армії. 

6.Бунчужний – охоронець військового прапора. 

16. Опрацюйте уривок з документа і дайте відповідь на запитання. 

На наш погляд, за своїми масштабами,змістом,формами й метою боротьби, 

якісними змінами, що відбувалися в різних сферах буття нації та 

суспільства,данаподіябуланабагатоскладнішимсоціально-

політичнимявищем,ніжте,якевизначаєтьсяпоняттями “повстання” чи 

”війна”. Адже «повстання» і «війни» (внутрішні-громадянські і зовнішні –

проти агресії сусідніх держав) входили до неї як складові частини. У 

зв’язку з цим вважаємо,що вона становила “революцію”. Враховуючи те, що 

її основний зміст полягав у боротьбі за незалежність і соборність України, 

поділяємо міркування науковців, котрі характеризували її як, 

«національну революцію».Типологічно близькою вона була до 

Нідерландської  революції , із якою мала  чимало спільних рис.. 

1)Проти кого був спрямований виступ українського народу в другій 

половині XVII ст.? 

Які суспільні верстви взяли в ньому участь? 

2)Як ви вважаєте,чи можна порівнювати події другої половини XVII ст. в 

Україні з Нідерландською революцією? Чому? 

3)Яку з наведених оцінок подій другої половини XVII ст. в Україні ви 

вважаєте найбільш правильною? Обгрунтуйте свою думку. 

 



 

 

 

 

 

Відповіді 

                                За кожну правильну відповідь 1 б. 

I варіант                                                                               II варіант           

 

1.  А                                                                                        1.А 

2.  Г                                                                                        2.  В 

3.  Б                                                                                        3.  Б 

4.  Г                                                                                        4.Б 

5.  Б                                                                                        5.В 

6.  Г                                                                                        6.Б 

7.  Б                                                                                        7.Г 

8.  А                                                                                        8.  В 

9.  А                                                                                        9.А 

10. Г                                                                                      10.Г 

11. Б                                                                                      11.Б 

12. А                                                                                      12.Б 

 

                               За кожне співвідношення 1 б (максимум 4 б). 

 

13.1-Д                                                                                  13.1-Б 

      2-Г                                                                                        2-Д 

      3-Б                                                                                        3-Г 

      4-А                                                                                        4-А 

 

За правильне розташування 1 б (максимум 3 б). 

14. В,А,Г,Б                                                                          14. Г,Б,А,В   

           

За кожну правильну відповідь 1 б  (максимум 3 б). 

15. 1,4,7                                                                              15.  1,3,4 

 

16.                         Відкрите питання (максимум 3 б). 

III.  Домашнє завдання. 



 

 

Підготувати тести, кросворди, історичну вікторину по темі «Національно-

визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 

Інформацію про гетьмана Івана Виговського 


