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Схвалено для використання у закладах загальної середньої освіти науково-
методичною радою департаменту освіти Житомирської міської ради від 12 грудня
2018 року протокол №3.

Навчально-методичний посібник, розроблено творчою групою вчителів історії м.
Житомира для використання у практичній роботі. У посібнику зібрано досвід
педагогів щодо проведення уроків узагальнення та тематичного контролю з
історії України у 9 класі, який допоможе повторити вивчене, закріпити набуті
вміння і навички, узагальнити та систематизувати навчальний матеріал.
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К.А.Слідзевська - вчитель вищої категорії, вчитель-методист Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. В.В.Бражевського.
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Урок узагальнення і тематичного контролю
Розділ І «Українські землі у складі Російської імперії

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»
Н.О. Сіліна, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Мета: повторити, узагальнити та оцiнити знання i вмiння учнiв, отриманi ними
впродовж вивчення теми; розвивати вмiння використовувати набутi знання:
працювати з iсторичною картою, iсторичними термiнами, виявляти та
прослiдковувати причинно-наслiдковi зв’язки подiй, явищ, процесiв, аналiзувати та
систематизувати матерiал; формувати емоцiйно-особистiсне ставлення до подiй в
Українi, дiячiв українського нацiонально-визвольного руху поч. ХІХ ст.

Очiкуванi результати:

Пiсля цього уроку учнi:

 зможуть виявити вiдповiднiсть набутих знань, умiнь, оцiночних суджень знанням та
вмiнням, передбачених навчальною програмою для загальноосвiтнiх навчальних
закладiв пiд час вивчення роздiлу І «Українські землі у складі Російської імперії
наприкінці ХVІІІ – у пер. половині ХІХ ст..»

 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Обладнання: роздатковий матерiал (варiанти завдань).

Використана лiтература:
1. Iсторiя України. Всесвiтня iсторiя 5-9 класи. Навчальна програма для

загальноосвiтнiх навчальних закладiв//Iсторiя i суспiльствознавство в школах
України: теорiя та методика навчання, №5-6/2017, с. 40.

2. В.С. Власов. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу загальноосвiтнiх
навчальних закладiв/Лiтера ЛТД, 2017.

3. О. Пометун. Н. Гупан, I.Смагiн. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Орiон», 2017.

4. Ф.Г. Турченко, В.М.Мароко. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Генеза», 2017.

5. Н.А.Кагiтiна, О.П.Мокрогуз. Усi уроки. Iсторiя України. 9 клас/Харкiв «Основа»,
2017.

6. І.О. Бурнейко, Г.М. Хлібовська , М.Є. Крижановська, О.В. Наумчук. IсторiяУкраїни.
9 клас. Пiдручник для 9 класу загальноосвiтнiх навчальних закладів/Тернопіль,
Астон, 2017.
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми та цілей уроку.
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ІІІ. Основна частина.
І варіант

Початковий рівень
1. Промисловий переворот – це…
2. Київське генерал-губернаторство складалося з:
А) Київської, Волинської та Подільської губерній; Б)
Київської, Чернігівської та Подільської губерній; В)
Київської, Полтавської та Чернігівської губерній;
Г) Київської, Полтавської та Катеринославської губерній.
3. Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. закінчилась підписанням:
А) Адріанопольського мирного договору;
Б) Бучацького мирного договору;
В) Бухарестського мирного договору;
Г) Бахчисарайського мирного договору.
4. Останній кошовий отаман Задунайської Січі:
А) П. Калнишевський;
Б) І. Сірко;
В) Й. Гладкий;
Г) К. Гордієнко;
5. Порто-франко – це:
А) Найбільший за розмірами порт;
Б) Порт вільної або безмитної торгівлі;
В) Порт, заснований іноземцями;
Г) Порт, де продавалося тільки зерно.
6. В. Каразін – це:
А) Засновник Харківського університету;
Б) Засновник Київського університету;
В) Засновник Новоросійського університету;
Г) Засновник Львівського університету.

Середній рівень
7. Кросворд на тему «Політичне життя Наддніпрянської України у складі
Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у пер. половині ХІХ ст.»
По вертикалі:
1. Таємна організація, головою якої був В. Лукашевич - …товариство.
По горизонталі:
2. Ім΄я імператора, який заборонив у 1822 р. масонські ложі та таємні товариства.
3. 1846-1847 рр. 19 ст. – діяльність Кирило-Мефодіївського товариства на території
…
4. Голова якого товариства уклав політичний трактат «Руська правда»?
5. Дворяни-революціонери, що підняли повстання проти самодержавства у 1825 р.
6. Яку церкву було заборонено у 1839 р.?
7. Прізвище людини, яка збирала матеріал першої збірки українських дум, яка
вийшла друком у 1819 р.
8. «Український …..» - збірник народних пісень: оригінальних поезій харківських
поетів.
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9. У 1829 році відбулось повстання військових поселенців у ... слободі.
10. Один із лідерів Південного товариства.
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Достатній рівень

8. Складіть порівняльну таблицю «Діяльність Південного товариства та
Кирило-Мефодіївського товариства»:

Критерії для
порівняння

Південне товариство Кирило-Мефодіївське
товариство

Роки діяльності
Засновники
Програмові
документи

Мета діяльності
Форми діяльності

Результат діяльності
9. Заповніть пропуски у тексті:
Визначальною рисою розвитку людства у XIX ст. стала …, що охоплювала всі
сторони життя людей. В економіці відбувся …: перехід від ручного до машинного
виробництва. Виникли нові соціальні групи: … та …, зросла чисельність …

Високий рівень
10. Складіть розгорнутий план на тему «Початок українського національного
відродження українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у
пер. половині ХІХ ст.».
Або історичний портрет Т. Шевченка.

ІІ варіант
Початковий рівень

1. Національне відродження – це…
2. Малоросійське генерал-губернаторство складалося з:
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А) Чернігівської, Київської та Подільської губерній;
Б) Чернігівської, Полтавської та Слобідсько-Української губерній;
В) Чернігівської, Полтавської та Подільської губерній;
Г) Чернігівської, Київської та Катеринославської губерній;
3. Російсько-турецька війна 1828-1829 рр. закінчилася підписанням:
А) Адріанопольського мирного договору; Б)
Бучацького мирного договору;
В) Бухарестського мирного договору;
Г) Бахчисарайського мирного договору.
4. У 1834 р. університет був відкритий у:
А) Львові;
Б) Одесі;
В) Києві;
Г) Чернігові.
5.Селянський рух «Київська козаччина» тривав протягом:
А) 1825 р.;
Б) 1855 р.;
В) 1813-1830 рр.;
Г) 1846-1847 рр.
6. Програмовий документ Кирило-Мефодіївського товариства:
А) «Книга буття українського народу»;
Б) «Руська Правда»;
В) «Конституція»;
Г) «Наша платформа».

Середній рівень
6. Кросворд на тему «Економічний розвиток Наддніпрянської України у складі

Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у пер. половині ХІХ ст.»

По вертикалі:
1. Що було гальмом економічного розвитку Наддніпрянської України у складі
Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у перщій половині ХІХ ...?
6. Ввезення товару в країну це - …?
8. У якому місті України був найбільший ярмарок?
9. Гурт з кількох десятків возів?
По горизонталі:
2. Шлях розвитку, коли збільшення обсягів виробництва відбувається за рахунок
кількісного приросту.
3. Щоденна панщина за місячну норму харчів для селян.
4. У 1803р. виданий указ про «вільних …».
5. Промислові підприємства, базовані на ручній праці селян-кріпаків.
7. Місця для роздрібної торгівлі, традиційні для України.
10. Місто, яке отримало статус порто-франко.
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Достатній рівень
8. Складіть порівняльну таблицю «Соціальні протести на українських землях у
складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Критерії для
порівняння

Повстання під
проводом

У. Кармелюка

Польське повстання
1830–1831 рр.

Роки повстання
Причини повстання
Територія, охоплена
повстанням
Форми боротьби
Результат повстання
Наслідки повстання

9. Заповніть пропуски у тексті:
Наступ наполеонівської армії розпочався у червні 1812 року. В Україні бойові дії
тривали тільки на …. Перед загрозою поразки російський імператор Олександр І
відновив … військо, яке обіцяв зберегти і після війни. Також було створено народне
ополчення, куди вступали переважно …, сподіваючись отримати свободу.
Французькі війська зазнали поразки. Підсумки наполеонівських війн оформив …
конгрес 1814—1815 років. До Російської імперії відійшла територія Королівства
(Царства) Польського з …, ..., ..., які заселяли українці.
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Високий рівень
10. Складіть розгорнутий план на тему «Соціально-економічний розвиток
українських земель у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у пер. половині
ХІХ ст.».
Або історичний портрет М. Костомарова.

Відповіді

І варіант

1. Промисловий переворот – це перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного й
доморобного до великого машинного фабрично-заводського виробництва.

2. А); 3. В); 4. В); 5. Б); 6. А).

7. По вертикалі:

1. Малоросійське

По горизонталі:

2. Олександр І; 3. Наддніпрянщини; 4. Південного; 5. Декабристи; 6. Греко-
католицьку; 7. Цертелєв; 8. Альманах; 9. Шебелинський;10. Пестель.

9. модернізація; промисловий переворот; промислова буржуазія (підприємці) та
вільно наймані робітники; інтелігенції (осіб інтелектуальної праці).

ІІ варіант

1. Національне відродження – це соціальний та політичний рух на території
Російської та Австро-Угорської імперій, що виступав за національно-культурне
відродження й становлення української нації.

2. Б); 3. А) 4. В); 5. Б); 6. А).

4. По вертикалі:

1. Імпорт; 8. Київ; 9. Валки

По горизонталі:

2. Екстенсивний; 3. Місячина; 4. Хліборобів; 5. Мануфактура; 7. Ярмарок;10. Одеса.

9. Волині; козацьке; кріпаки; Віденський; Холмщиною, Підляшшям, Надсянням.
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Урок узагальнення і тематичного контролю
Розділ ІІ «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII

– у перший половині XIXст.»
С. В.Гонгало , вчитель вищої категорії

Житомирського ліцею №25
Мета: сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу,
оцінювати та порівнювати історичні події, історичних особистостей; розвивати
історичні компетентності та можливість їх практично застосовувати; виховувати
повагу до історичного минулого Західноукраїнських земель цього періоду.
Очікувані результати:
Пiсля цього уроку учнi:
 зможуть виявити вiдповiднiсть набутих знань, умiнь, оцiночних суджень

знанням та вмiнням, передбачених навчальною програмою для
загальноосвiтнiх навчальних закладiв пiд час вивчення Роздiлу ІІ
«Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у
перший половині XIXст.»;

 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань.
Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.
Обладнання: контурна карта, матеріали з завданням до тематичного контролю.
Використана література:
1. О.С. Марченко Історія України. 9 кл.:
2. Робочий зошит – конспект/ О. С. Марченко, І. М.
3. В.В. Скирда.- Х.: Видавництво «Ранок», 2006.- 112с.: іл.;
4. О.Є. Святокум Історія України. 9 клас: зошит для контролю навчальних
досягнень учнів. – Харків: Видавництво «Ранок», 2017;
5. В.С.Власов «Історія України 9 клас». Пiдручник для 9 класу загальноосвiтнiх
навчальних закладів /Лiтера ЛТД, 2017;
6. Інтернет ресурс Міністерства освіти і науки України.
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
ІІІ. Основна частина

І варіант
Початковий рівень

1. Хто очолив селянський рух на теренах частини Буковини у 1843-1844рр.?
а) Устим Кармелюк;
б) Марко Жмайло;
в) Лук’ян Кобилиця;
г) Северин Наливайко;
2. Представниками руху будителів у Закарпатті були:
а)Т. Шевченко, М. Костомаров, В. Білозерський;
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б) М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький;
в) П. Пестель, О. Юшневський, С. Муравйов-Апостол;
г) І. Базилович, О. Духнович, М. Лучкай.
3. Альманах «Русалка Дністрова» був виданий:
а) Кирило-Мефодіївське товариство;
б) Південне товариство;
в) «Руська трійця»;
г) Гурток греко - католицьких священників.
4. Головними статтями експорту були:
а) М΄ясо, цукор, зерно;
б) Ліс, зерно, сукно;
в) Продукти тваринництва, зерно, цукор;
г) Продукти сільського господарства, ліс, сіль.
5. «Право пропінації» це:
а) Монопольне право на мелення зерна;
б) Право на відмову від сплати податків;
в) Монопольне право на виготовлення і продаж горілки;
г) Право на відмову відробітку панщини.
6. Кріпацтво на території Галичині відмінили:
а) 1848 р.;
б) 1888 р.;
в) 1858 р.;
г) 1849 р.

Середній рівень
2. Кросворд
По вертикалі:
2. Звичаєве чи законом установлене право користування чужою власністю?
4. Один із засновників «Руської трійці»?
По горизонталі:
1. Назва міста, в якому в листопаді 1848 р. відбулося антиурядове повстання?
3. Територія, де відбулись «холерні бунти»?
5. Ватажок селянського руху на Буковині в першій половині ХІХ ст.?
6. Організував гурток патріотично налаштованих греко - католицьких священників у
Перемишлі?
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Достатній рівень
3. Заповніть таблицю: « Особливості політики Російської та Австрійської
імперій щодо українських земель напр. XVIII – у перший пол.XIXст.»
Критерії для порівняння Спільне Відмінне

Адміністративно-
територіальний поділ
Участь українців в

парламентській діяльності
Особливості початку

промислового перевороту
Особливості становища

селян
Особливості розвитку

торгівлі

Високий рівень
4. Складіть розгорнутий план на тему: «Українські землі в складі Австрійської
імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні протести.»

ІІ варіант
Початковий рівень

1. Укажіть прізвища учасників «Руської трійці»:
а) І.Котляревський, В.Капніст, Г.Полетика;
б) М.Гулак, П.Куліш, Л.Кобилиця;
в) І.Вагилевич, І. Котляревський, Л. Кобилиця;
г) М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацький.
2. Укажіть, коли була видана «Русалка Дністрова»:
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а) 1816 р.; б)1832 р.; в)1836 р.; г)1837 р..
3. Укажіть, як називається гурток, створений семінаристами і священиками у
Львові 1833 р.?
а) Північне товариство;
б) «Товариство об’єднаних слов’ян»;
в) Товариство греко – католицьких священиків;
г) «Руська трійця».
4.Укажіть прізвище епіскопа, який організував гурток патріотично
налаштованих греко – католицьких священиків у Перемишлі:
а) М. Левицький;
б) М. Шашкевич;
в) І. Вагилевич;
г) Я. Головацький;
5. Укажіть, як у ХІХ ст. називались адміністративно-територіальні одиниці на
Закарпатті:
а) жупи (комітати);
б) повіти;
в) округи;
г) губернії.
6. Укажіть, у який період відбувся селянський рух під проводом Л. Кобилиці:
а) 1810- 1815 рр.;
б) 1830- 1831 рр.;
в) 1810- 1825 рр.;
г) 1843-1844 рр..

Середній рівень

2. Кросворд
По вертикалі:
3. Які права отримали мешканці Галичини в наслідок «Весни народів»?
4. Перша в Галичині українська газета.
5. Хто очолив ГРР під час «Весни народів»?
По горизонталі:
1. Назва правлячої династії в Австрії.
2. На … нового розмаху набув опришківський рух, найвище піднесення якого
спостерігалось упродовж 1810-1825 рр.
6. … та його однодумці вважали, що руська (українська) мова є окремою від
польської та російської мови.
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Достатній рівень

3. Заповніть таблицю: «Вплив промислового перевороту на українські землі у
складі Російської та Австрійської імперій напр. XVIII – у перший пол. XIX ст.»

Критерії для порівняння Спільне Відмінне
Вплив на розвиток
промисловості

Вплив на розвиток
сільського господарства

Вплив на розвиток торгівлі
Вплив на соціальне
становище населення

Високий рівень
4. Складіть розгорнутий план на тему: «Національне відродження кінця XVIII

– у перший пол. XIX ст.: захід і схід України».
Домашнє завдання: повторити &8-10, зробити завдання на контурній карті.
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1. в; 2. г; 3. в; 4. г; 5. в; 6. а.

Відповіді

І варіант

2. 1. Львів; 2. Сервітут; 3. Закарпаття; 4. Шашкевич; 5. Кобилиця; 6. Левицький.

ІІ варіант

1. г;2. г; 3. г; 4. а; 5. а; 6. г.

2. 1. Габсбурги; 2. Закарпаття; 3. Громадянські; 4. Зоря Галицька; 5. Яхимович; 6.
Могильницький.
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ ІІІ «Повсякденне життя та
культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

К.А. Слідзевська - вчитель вищої категорії,
вчитель-методист Житомирської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. В.В.Бражевського.
Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Повсякденне життя та культура
України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.», перевірити рівень підготовки
учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів,
подій, понять та їх розуміння і використання; набутих умінь і сформованих навичок;
навчальних досягнень учнів з вивченої теми; розвивати в учнів вміння аналізувати
матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,
висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів естетичні почуття.
Очікувані результати
Після цього уроку учні зможуть:
Називати:
 дати заснування університетів у Харкові та Києві, відновлення діяльності

Львівського університету, виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського,
«Кобзаря» Тараса Шевченка.

Розуміти:
 суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних

процесів і політики Російської та Австрійської імперій;
 причинно-наслідковий зв’язок між модернізаційними процесами та змінами в

житті й побуті людини;
 значення історичних пам’яток, фольклору й етнографії в дослідженні

національних ознак українців і формуванні національної свідомості;
 пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину

національного руху;
 поняття «класицизм», «романтизм», «національна ідея».

Уміти:
 охарактеризувати розвиток освіти, науки й культури в Україні, формування

нової української літератури та сучасної літературної мови;
 визначити особливості розвитку освіти, науки і культури, причини і наслідки

культурних зрушень, особливості повсякденного життя;
 пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного

розвитку, суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку
національної освіти і культури;

 дати характеристику діяльності Івана Котляревського, Тараса Шевченка,
Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Василя Каразіна, Григорія Квітки-
Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Михайла
Максимовича, Михайла Остроградського;

 Розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва,
виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.

Тип уроку: контролю знань та вмінь.
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Обладнання: роздатковий матерiал (варiанти завдань).

Використана лiтература:

1. Iсторiя України. Всесвiтня iсторiя 5-9 класи. Навчальна програма для
загальноосвiтнiх навчальних закладiв//Iсторiя i суспiльствознавство в школах
України: теорiя та методика навчання, №5-6/2017, с. 40.

2. В.С. Власов. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу загальноосвiтнiх
навчальних закладiв/Лiтера ЛТД, 2017, с. 202-271.

3. О. Пометун. Н. Гупан, I.Смагiн. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Орiон»,2017, с. 184-244.

4. Ф.Г. Турченко, В.М.Мароко. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Генеза»,2017, с. 248-271.

5. Н.А.Кагiтiна, О.П.Мокрогуз. Усi уроки. Iсторiя України. 9 клас//Харкiв «Основа»,
2017, с. 199-204, 223-225.

Хід уроку

І. Організаційний момент
Повідомлення теми та мети уроку.
Урок запропоновано провести у формі контрольної письмової роботи.
ІІ. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

Початковий рівень (1 – 3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь.

1.Укажіть, коли був заснований Харківський університет:

А) 1661 р.; Б) 1805 р.; В) 1834р.; Г) 1844р.

2. Укажіть прізвище першого ректора Київського університету:

А) В. Каразін; Б) М. Максимович; В) П. Куліш; Г) Т. Шевченко

3. Укажіть який жанр був найпоширенішим в українському живописі першої

половини ХІХ ст.:

А) пейзаж; Б) натюрморт; В) портрет; Г) фреска.

4. Укажіть прізвища видатних музикантів першої половини ХІХ ст.:

А) В. Боровиковський, В. Тропінін, І. Сошенко;

Б) Й. Витвицький, А. Єдлічка, М. Вербицький;

В) К. Костанді, А. Куїнджі, М. Ярошенко;
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Г) М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, П. Сокальський.

5. Укажіть, у якій галузі науки уславився М. Остроградський:

А) біологія; Б) історія; В) математика; Г) хімія.

6. Укажіть прізвище автора літературних творів «Наталка Полтава» та

«Москаль-чарівник», за якими ставилися вистави в перших українських

професійних театрах:

А) Г. Квітка-Основяненко; Б) І. Котляревський; В) Т. Шевченко; Г) П.Куліш.

7. Укажіть, коли був заснований Київський університет:

А) 1805 р.; Б) 1817 р.; В) 1834 р.; Г) 1844 р.

8. Укажіть, навчальні заклади якого типу набули поширення в Україні в першій

половині ХІХ ст.:

А) училище; Б) ліцей; В) гімназія; Г) технікуми.

9. Укажіть, який стиль був панівним в українській архітектурі першої половини

ХІХ ст.:

А) романтизм; Б) класицизм; В) готика; Г) бароко.

10. Укажіть прізвища видатних художників першої половини ХІХ ст.:

А) В. Боровиковський, В. Тропінін, І. Сошенко;

Б) Й. Витвицький, А. Єдлічка, М. Вербицький;

В) К. Костанді, А. Куїнджі, М. Ярошенко;

Г) М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, П. Сокальський.

11. Укажіть в якій галузі культури уславився М.Щепкін:

А) архітектура; Б) скульптура; В) театр; Г) живопис.

12. Укажіть прізвище автора літературних творів «Сватання на Гончарівці»,

«Шельменко-денщик», за якими ставилися вистави в перших

українських професійних театрах:

А) Г. Квітка-Основяненко; Б) І. Котляревський; В) Т. Шевченко; Г) П. Куліш.

13. Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним:

Спільними рисами в розвитку освіти і науки на українських землях, що входили до

складу Російської імперії та Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст., було:

1) скорочення кількості закладів освіти порівняно з попереднім історичним періодом;



20

2) продовження розвитку культури, усупереч реакційній політиці урядів держав, до

складу яких входили українські землі:

А) перше твердження; Б) друге твердження; В) обидва твердження;

Г) жодне з наведених.

14. Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним:

Осередком національного руху в Україні на початку ХІХ ст. був:

1) Харківський університет;

2) Університет Св. Володимира в Києві.

А) перше твердження; Б) друге твердження; В) обидва твердження;

Г) жодне з тверджень.

15. Укажіть прізвища діячів культури першої половини ХІХ ст., які уславилися в

галузі літератури:

1) М. Гоголь; 5) М. Маркевич;

2) В. Каразін; 6) Т. Шевченко;

3) Є. Гребінка; 7) Г. Квітка-Основяненко;

4) М. Остроградський; 8) М. Щепкін.

А) 2,3,5,8; Б) 3,4,5,8; В) 1,3,6,7; Г) 4,5,7,8.

16. Укажіть прізвища діячів культури першої половини ХІХ ст., які уславилися в

галузі науки:

1) М. Гоголь; 5) М. Маркевич;

2) В. Каразін; 6) Т. Шевченко;

3) Є. Гребінка; 7) Г. Квітка-Основяненко;

4) М. Остроградський; 8) М. Максимович

А) 2,3,7,8; Б) 2,4,5,8; В) 1,3,6,7; Г) 4,5,7,8.

17. У якому стилі написана дана картина?

А) Примітивізм;

Б) Реалізм;

В) Класицизм;

Г) Імпресіонізм.
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18. Укажіть портрет діяча, який був автором першого українського
історичного роману?

А) Б) В) Г)

Середній рівень (4 – 6 б.)

1. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:
«Під тиском громадськості на українських землях Російської імперії починають
створюватися нові вищі навчальні заклади. У 1810 р. з ініціативи відомого
громадського діяча і вченого Василя Каразіна (1773 – 1842) відкрився Харківський
університет. Натомість уряд у 1817 р. закрив Києво-Могилянську академію, напрям
діяльності якої не влаштовував владу. В Києві у 1844 р. почав працювати
Університет Св. Володимира. Спочатку в ньому були філософський і юридичний
факультети з чотирирічним терміном навчання. Першим ректором університету став
професор Михайло Погодін (1804 – 1873)»

2. Вставте пропущені слова:
«В історії українського театрального мистецтва видатне місце посів Полтавський
театр, на чолі якого стояв . Він розпочав роботу в ,
коли з Харкова до Полтави переїхала театральна трупа, у складі якої був Михайло
Щепкін. Полтавський театр, у репертуарі якого були перш за все п’єси
І.Котляревського, часто їздив на гастролі до Харкова, Кременчука та інших міст
країни і скрізь користувався великим успіхом. Проте у через скрутне
матеріальне становище театр було закрито.»

Достатній рівень (7 – 9 б.)

1. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток науки на українських землях
наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст.» та зробіть висновок.
Українські землі

у складі
Математика Природничі

науки
Історія та

суспільствознавчі
науки

Російська імперія

Австрійська
імперія
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Висновок:

2. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток освіти на українських землях
наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст.» та зробіть висновок.
Українські землі

у складі
Початкова освіти Середня освіта Вища освіта

Російська імперія

Австрійська
імперія

Висновок:

3. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток науки і освіти на українських землях
наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст. Нова українська література.» та
зробіть висновок.
Українські землі

у складі
Освіта Наука Література

Російська імперія

Австрійська
імперія

Висновок:

4. Заповніть порівняльну таблицю «Розвиток українського мистецтва наприкінці
ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст.» та зробіть висновок.
Українські землі

у складі
Театральне
мистецтво

Музичне
мистецтво

Архітектура та
живопис

Російська імперія

Австрійська
імперія
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Висновок:

5. Встановіть відповідність між поетами та їх творами:
А) П. Куліш; 1) «Тарас Бульба»;
Б) Т. Шевченко; 2) «Чорна рада»;
В) Г. Квітка-Основ’яненко; 3) «Гайдамаки»;
Г) М. Гоголь; 4) «Конотопська відьма».

6. Встановіть відповідність між професійними заняттями та їх історичними
особами:
А) кобзарі; 1) Т. Шевченко;
Б) художники; 2) А. Шут;

3) В. Боровиковський;
4) В. Тропінін;
5) І. Крюковський;
6) І. Сошенко;
7) Ф. Гриценко;
8) О. Вересай.

7. Встановіть відповідність між подіями, датами та історичними особами:

а) відкриття
Харківського
університету;

1) 1819 р.; А) Г. Яхимович;

б) заснування
просвітницького
товариства греко-
католицьких
священників;

2) 1848 р.; Б) В. Каразін;

в) створення Головної
Руської Ради;

3) 1805 р.; В) І. Котляревський;

г) перша постановка
п’єси «Наталка
Полтавка»

1816 р.; Г) І. Могильницький

8.Встановіть відповідність
а) видання альманаху
«Ластівка»;

1) Одеса; А) Г. Квітка-
Основ`яненко;

б) зведення будинку першого
оперного театру в підросійській
Україні;

2) Харків; Б) М. Куземський;

в) організація першої
професійної української

3) Львів; В) Є. Гребінка;



24

театральної групи;
г) заснування «Галицько-
Руської матиці»;

4) Санкт-
Петербург;

Г) Ж. Тома де Томон.

9. Установіть відповідність між характеристиками та прізвищами видатних
діячів української культури першої половини ХІХ ст.:
1. Поет, педагог, автор байки «Пан і собака», викладач історії та географії, ректор
Харківського університету;
2. Математик і педагог, автор наукових праць із математичного аналізу, аналітичної
механіки, теорії ймовірності;
3. Письменник, автор комедії «Сватання на Гончарівці», один із засновників
Харківського професійного театру;
4. Фольклорист, співавтор альманаху «Русалка Дністрова», переклав українською
«Слово о полку Ігоревім»:
А) І. Вагилевич;
Б) П. Гулак-Артемовський;
В) Г. Квітка-Основ`яненко;
Г) М. Остроградський;
Д) Т. Шевченко.
10. Встановіть відповідність між навчальним закладом і часом його заснування:
1. Київський університет; А) 1805 р.;
2. Харківський університет; Б) 1817 р.;
3. Рішельєвський ліцей; В) 1820 р.;
4. Ніжинський ліцей. Г) 1829 р.;

Д) 1834 р.
11. Встановіть відповідність між портретом та особистістю.

1) 2) 3) 4)
А) Т. Шевченко;
Б) І. Котляревський;
В) П. Гулак-Артемовський;
Г) Є. Гребінка;
Д) Г. Квітка-Основ`яненко.
12. Встановіть відповідність: .
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1) 2) 3) 4)
А) Інститут шляхетних дівчат у Києві;
Б) Будинок Університету Св. Володимира;
В) Церква-мавзолей на Аскольдовій могилі;
Г) Пам’ятник магдебурзькому праву в Києві.

Високий рівень (10 – 12 б.)
1. Складіть тези для доповіді « Культура України наприкінці ХУІІІ – першій

половині ХІХ ст.»
2. За планом дайте стислу характеристику історичного діяча, зображеного на

малюнку.
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Відповіді
Початковий рівень

1Б, 2Б, 3А, 4Г, 5В, 6Б, 7В, 8В, 9Б, 10А, 11В, 12А, 13В, 14В, 15В, 16Б, 17В, 18В.

Середній рівень

1. 1805 р., 1834 р., Михайло Максимович

2. І. Котляревський, 1818 р., 1821 р.

Достатній рівень

5. А-2; Б-3; В-4; Г-1

6. А – 2,5,7,8; Б – 1,3,4,6

7. а– 3 - Б; б – 4 - Г; в – 2 - А; г – 1 – В

8. а – 4 – В; б – 1 – Г; в – 2 – А; г – 3 – Б

9. 1-Б; 2 – Г; 3 – В; 4 – А

10. 1-Д, 2-А, 3-Б,4-В

11. 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б

12. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ ІV «Українські землі у
складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

Н.А. Топольницька - вчитель вищої категорії,
вчитель-методист Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30

Мета: повторити, узагальнити та оцiнити знання i вмiння учнiв, отриманi ними
впродовж вивчення теми; розвивати вмiння використовувати набутi знання:
працювати з iсторичною картою, iсторичними термiнами, виявляти та
прослiдковувати причинно-наслiдковi зв’язки подiй, явищ, процесiв, аналiзувати та
систематизувати матерiал; формувати емоцiйно-особистiсне ставлення до подiй в
Українi, дiячiв українського нацiонально-визвольного руху другої половини ХІХ ст.

Очікувані результати:

 після цього уроку учні матимуть знання і вміння,яких вимагають державні
вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення розділу
ІV «Українські землі в складі Російської імперії в ІІ половині ХІХ століття».

Тип уроку: урок узагальнення. Тематичний контроль.
Обладнання: карта «Українські землі в складі Російської імперії в ІІ половині ХІХ
століття», роздатковий матеріал.
Використана література:

1. Я.Й. Грицак Нарис історії України і формування модерної української нації ХІХ –
ХХ століття. Навчальний посібник. – Київ, Генеза, 2000
2. О.В. Гісем, О.О. Мартинюк – Історія України. Підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків. Видавництво «Ранок», 2017
3. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст./І.Войцехівська, В.Абліцов, О.Божко та інші. –
Київ, Україна, 1995
4. В.Г. Сорбей - Національне відродження України. – Київ, Видавничий дім
Альтернатива, 1999
5. Тести ЗНО з предмету Історія України 2009-2017 рік

Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми та цілей уроку.
ІІІ. Основна частина.
1. Складіть перелік подій,що відбувалися в Наддніпрянській Україні в ІІ половині
ХІХ століття, які ви вважаєте найважливішими.
2. Назвіть імена видатних історичних діячів Наддніпрянській Україні ХІХ ст. У
чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України.
3. Поясніть поняття і твердження: українське питання, східна (Кримська) війна,
модернізація, монополія, індустріалізація, інтелігенція, громадівський рух,
хлопомани, українофільство.
4. Покажіть на карті:

- основні події Східної (Кримської) війни на українських землях;
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- адміністративно-територіальний поділ українських земель в складі Російської
імперії;

- основні центри діяльності суспільно-політичних організацій
5. У якому напрямку розвивалися процеси модернізації в Наддніпрянщині цього
періоду? Доведіть закономірність процесів модернізації для розвитку тогочасної
Наддніпрянщини.
6. Який вплив мали процеси модернізації на тогочасне українське суспільство?
7. Порівняйте процеси модернізації на українських землях з аналогічними
процесами держав Європи?

Початковий рівень
1. Поясніть терміни й поняття: «інтелігенція», «пролетаріат», «громадівський

рух», «модернізація», «монополія», «синдикат».
2. Завершіть речення. Кримська війна розпочалась у 1853 році. Це половина

чверть століття.
3. Чим уславилась родина підприємців Терещенків:

а) меценатською діяльністю;
б) правозахисною діяльністю;
в) педагогічною діяльністю;

4. В якому місті було створено першу українську громаду:
а) Петербурзі;
б) Києві;
в) Харкові

5. Вирішальний вплив на формування «Молодих громад у Наддніпрянській Україні
мав»:
а) В.Антонович;
б) М. Драгоманов;
в) П. Чубинський

6. Вставте пропущені слова: «Селянин мав сплатити поміщику згідно з реформою
1861 року за отриману у власність земельну ділянку….».

7. Про яку галузь промисловості кінця ХІХ початку ХХ століття йдеться? «Цю
галузь контролювали близько 20 спільних акціонерних товариств і на 1900 р.
близько 94% їхніх акцій належало французьким і бельгійським інвесторам, які
вклали мільйони карбованців …»

8. Хто запровадив ці заборони?
«Не допускати ввезення в межі імперії … будь-яких книг і брошур, що видаються за
кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видання в імперії оригінальних
творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних
документів…»

9. Вкажіть найбільше місто України наприкінці ХІХ ст.:
а) Одеса;
б) Київ;
в) Харків;
г) Катеринослав.
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10.З поданих дат виберіть ту, що відповідала б події «Кріпосне право в Росії було
скасовано»:
а) 1826 р., б) 1856 р., в) 1861 р.

11. Назвіть події, пов’язані з датами:
а) 1863 р.;
б) 1876 р.;
в) 1861 р.

Середній рівень
1. Чому селяни Правобережної України за реформою 1861 року отримали більше
землі, ніж мали до реформи?
а) Російський уряд прагнув підірвати вплив польської шляхти серед селян;
б) Землі були низької якості та не потрібні були місцевим поміщикам;
в) Більшість становили колишні військові поселенці, що мали пільги на землю;
г) За спільною діяльністю російського царя та австрійського імператора.
2. Випуск якої продукції збільшився в підросійській Україні протягом 1861-1900 р.
у сотні разів?
а) Хімічної;
б) Деревообробної;
в) Залізорудної;
г) Текстильної.
3. Представник якої української організації висловив ці думки?
«Ми повинні віддати всі свої сили на те, щоб визволити нашу націю від того гніту, у
якому вона зараз перебуває… Кожна велика ідея вимагає духовної сили. З міцною
душею, повним почуттям і послідовність ми поставимо нашу національну справу
так, що вона не залежатиме від сьогоднішніх обставин і виробимо з себе українську
інтелігенцію в самому високому розуміння цього слова».
4. Укажіть наукову установу, про яку йдеться: «…переважно досліджує губернії
Київського освітнього округу в усіх тих аспектах що є предметом занять Товариства,
і особливо дослідження зі статистики та етнографії… відшукує й доводить до відома
вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає
їх, вирішує, як їх використати для науки…»
5. Про якого історичного діяча йдеться: «У відповідь на звинувачення у зраді
польських інтересів він опублікував на сторінках журналу «Основа» статтю під
заголовком «Моя сповідь», у якій закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні
й хочуть бути чесними перед собою, повернутися до українського народу, якого
колись зреклися їхні предки»?
6. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860-
1880-х рр.. був спрямований:
а) На об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний
визвольний рух;
б) На перехід до легальної політичної боротьби за відродження української
державності;
в) На організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукових
досліджень;
г) На створення підпільних терористичних організацій для силового повалення
царизму.
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7. Про чиї твори 1885 році І.Франко писав:
«Це пропаганда саме ідеї національної окремішності України, необхідності, щоб
українська інтелігенція служила українському народові саме своєю інтелігентністю,
тобто своїм розумом, наукою. Цією однією ідеєю проникнуті всі його праці, видані в
Києві, Львові, Відні, Флоренції, Парижі, Петербурзі, Москві»?
а) В. Антоновича;
б) М. Драгоманова;
в) П. Чубинського;
г) Б. Грінченка.
8. Що стало одним з наслідків Емського указу 1876 р. ?
а) Ліквідація автономії університетів в Наддніпрянській Україні;
б) Закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства;
в) Повстання Устима Кармалюка;
г) Переклад Святого Письма українською мовою.

9. Експорт якої продукції через Одеський порт зображено на діаграмі?

Експорт продукції через Одеський порт (млн пудів)

а) олія; б)

зерно; в)

вовна;

г) тютюн.

10. Якою цифрою на карті позначено губернію з найбільш розвиненою важкою
промисловістю?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.
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11.Якою діаграмою позначено розподіл орної землі в Україні за реформою 1861 року?

12. Оберіть наслідки, до яких призвели наведенні події:
1) Видання Валуєвського циркуляру;
2) Кримська війна;
а) Набуття першого досвіду парламентської діяльності;
б) Перетворення Галичини на «український П’ємонт»;
в) Активізація антикріпосницьких. селянських рухів в Україні 1853-1856 рр;
г) Заборона діяльності українських політичних партій;
д) Закриття недільних шкіл, розпуск громад.

Достатній рівень
1. Співвіднесіть дату і подію

А) 1863 р. 1. Емський указ
Б) 1891-1898 рр. 2. Польське повстання
В) 1863-1864 рр. 3. Валуєвський циркуляр
Г) 1876 р. 4. Братство тарасівців

2. Які положення характеризують розвиток ринкових відносин у промисловості
Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст.?
а) Переважання дрібних підприємств;
б) Застосування вільнонайманої праці;
в) Низька продуктивність виробництва;
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г) Надання пільг місцевим підприємцям;
д) Завершення промислового перевороту;
ж) Формування фабричної промисловості.

3. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які
характеризують економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст.:

1) Переселення людей за межі країни з метою пошуку роботи й вільних земель;
2) Перехід від ручного до машинного виробництва, від мануфактур до заводів та

фабрик;
3) Утворення об’єднань людей для здійснення спільної господарської діяльності;
4) Зміни в економічному й політичному житті суспільства відповідно до сучасних

вимог.
А) кооперативний рух;
Б) модернізація суспільства;
В) промисловий переворот;
Г) трудова еміграція;
Д) чумацький промисел.

4. Що стало причинами трудової еміграції у другій половині ХІХ ст.?
1) Недостатня забезпеченість землею селянських родин;
2) Зростання чисельності населення у містах;
3) Надлишок робочої сили на селі;
4) Початок промислового перевороту;
5) Завершення монополізації промисловості;
6) Підписання міграційних договорів між країнами;
7) Соціальне й національне безправ’я.
5. Установіть послідовність запровадження реформ адміністративно-

політичного управління 60-70 рр. ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні:
1) Земська реформа;
2) Міська реформа;
3) Реформа освіти;
4) Селянська реформа.
6. Розташуйте соціальні групи населення України у складі Російської імперії кінця

ХІХ - початку ХХ століття від найбільшої до найменшої за кількісним
показником:

1) Наймані робітники;
2) Дворянство;
3) Селяни;
4) Купецтво.
7. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя в

Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.:
1) Заснування української громади в Києві;
2) Видання в Петербурзі журналу «Основа»;
3) Відкриття в Києві першої недільної школи;
4) Утворення організації «Братство тарасівців»
8. Встановіть відповідність між особою і фактами її біографії.

1) В. Антонович;
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2) М.Драгоманов;
3) П.Чубинський;
4) Б. Грінченко.
А) Доцент Київського університету, з 1876 року редактор журналу «Громада» в
Женеві, професор Софійського університету, дядько Лесі Українки;
Б) Один з організаторів київської «Громади», професор російської історії Київського
університету, автор понад 300 праць з історії, археології та етнографії України;
В) учасник громадівського руху, автор вірша «Ще не вмерла України», керівник
«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»;
Г) організатор недільних шкіл, письменник, видавець, працював у «Київському
телеграфі», один із засновників Літературного товариства ім.. Т. Шевченка у Львові;
Д) письменник, поет перекладач, автор шкільних підручників, укладач
чотиритомного «Словаря української мови», один із засновників «Братства
тарасівців»

9. Установіть відповідність між назвами українських міст ХІХ ст. та їх
сучасними назвами:

1) Катеринослав а) Донецьк
2) Єлисаветград б) Запоріжжя
3) Олександрівськ в) Херсон
4) Юзівка г) Дніпро

д) Кропивницький
10.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) Емський указ Олександра ІІ;
б) Кримська війна;
в) Валуєвський циркуляр;
г) Скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні.

11.Встановіть відповідність між діячем і його діяльністю:

а) б) в) г)

1) Видатний кримсько-татарський просвітник;
2) Один з організаторів Київської громади, професор російської історії Київського

університету;
3) Доцент Київського університету, з 1876 року автор журналу «Громада» в Женеві,

професор Софіївського університету, дядько Лесі Українки;
4) Учасник громадівського руху, автор вірша «Ще не вмерла України», керівник

«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».
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12.Якщо правильно розв’язати кросворд, то в виділених клітинках можна
прочитати термін, що означає: виняткове право приватних осіб, держави,
організацій, фірм тощо в різних сферах діяльності:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Оновлення, удосконалення, надання будь чому сучасного вигляду, перероблення
відповідно до сучасних умов.

2. Найбільше місто України наприкінці 19 століття.
3. Ділянка землі, яку селянська родина отримувала в користування.
4. Російський цар реформатор.
5. Суспільна верства позбавлена засобів виробництва найманих виробників, джерелом

існування яких є продаж робочої сили, власних засобів виробництва.
6. Назва журналу, який заснували українські діячі в 1859 році в Петербурзі.
7. Робітники розумової праці, які мають спеціальні знання в різних галузях науки та

культури.
8. Політична, ідеологічна течія, яка об’єднує прихильників парламентського ладу,

демократичних свобод і відстоює свободу підприємництва, вільної торгівлі.
9. Родина українських меценатів.

Високий рівень
1. Складіть таблицю: «Оцінка модернізаційних процесів в Наддніпрянській

Україні»
Позитивні Негативні

2. Заповніть таблицю «Громадівський рух в Наддніпрянській Україні»
Організація Представники Мета Діяльність

3. Заповніть таблицю «Реформи 60-х – 70-х рр. в Наддніпрянській Україні і їх
наслідки»
Назва реформи, дата Основний зміст реформ Наслідки
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4.1. Складіть історичний портрет учасника громадівського руху наприкінці 60-х
– у 90-х р. ХІХ ст.. за планом:.
а) Укажіть ім’я і прізвище історичного діяча.
б) Де і в яких умовах виховувався.
в) Як формувались його погляди.
г) Основні напрямки діяльності.
д) Ваше ставлення до історичного діяча.
2. Складіть тези повідомлення «Розвиток громадівського руху в Наддніпрянській
України»
3. Висловіть судження щодо діяльності В. Антоновича, П. Чубинського,
Б. Грінченка, М. Драгоманова, І. Гаспринського.
4. Назвіть на свій розсуд три найвизначніші постаті української історії ІІ
половини ХІХ століття. Вибір обгрунтуйте.
5. Уявіть, що вас запросили розробляти сюжет комп’ютерної гри, присвяченої
історії українських земель у ІІ пол., ХІХ ст., яку подію цієї історії ви виберете?
Яких історичних персонажей запропонуєте?
6. Уявіть, що ви – підприємець . Як ви гадаєте, які риси вдачі ви повинні мати
для досягнення успіху у власній справі.
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Відповіді

Початковий рівень

3. А; 4.А; 5. Б; 6. викупні платежі; 7. вугільна; 8. Російський імператор Олександр ІІ;
9. А; 10. В; 11. Валуєвський циркуляр, Емський указ, скасування кріпосного права.

Середній рівень

1.А; 2.В; 3. «Братство тарасівців»; 4. «Південно-Західний відділ Російського
географічного товариства»; 5. В. Антонович; 6.В; 7.Б; 8. Б; 9. Б; 10. Б; 11. А; 12..Д,В.

Достатній рівень

1. а – 3, б – 4, в – 2, г – 1
2. б, д, ж
3. 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – б
4. 1, 3, 7
5. 4,3,1,2
6. 3, 1, 2, 4
7. 3,2,1,4
8. 1б, 2а,3в, 4д
9. а-4, б-5, в-2, г-1
10. б, г, в, а
11. 1 - г, 2 – а, 3-б, 4-в
12.

М - модернізація

О - Одеса

Н – Наділ

О - Олександр

П - Пролетаріат

О - Основа

Л - Лібералізм

І - Інтелігенція

Я - Яхненки
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ V « Західноукраїнські землі
у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

Т.М. Терещук – вчитель вищої категорії,
вчитель-методист Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27.

Мета: Здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок,
набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати критичне мислення, пам'ять
школярів; формувати в них навички самостійної роботи.

Очікувані результати:

 Учні мають навчитися встановлювати хронологічну послідовність подій та
явищ доби;

 Показувати на карті територію Східної Галичини, Північної Буковини,
Закарпаття;

 Узагальнювати інформацію історичних доби, висловлювати судження про
описані в них події та явища, робити висновки;

 Визначати причини, сутність і наслідки основних явищ і подій доби,
систематизувати їх;

 Порівнювати і оцінювати діяльність історичних діячів доби, висловлювати
ставлення до них;

 Витлумачувати і доречно вживати поняття і терміни розділу.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень учнів.

Використана література:
1. Я.Й. Грицак Нарис історії України і формування модерної української нації ХІХ
– ХХ століття. Навчальний посібник. – Київ, Генеза, 2000
2. О.В. Гісем, О.О. Мартинюк – Історія України. Підручник для 9 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків. Видавництво «Ранок», 2017
3. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст./І.Войцехівська, В.Абліцов, О.Божко та інші.
– Київ, Україна 1995
4. В.Г.Сорбей Національне відродження України. – Київ, Видавничий дім
Альтернатива, 1999
5. Інтернет-ресурс, тести ЗНО з предмету Історія України 2009-2018 рік.
Структура уроку:

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Узагальнення й оцінювання знань

Основна частина:

І. Організація навчальної діяльності
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Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми
роботи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Узагальнення й оцінювання знань

I варіант

Початковий рівень

1.У якому році у Львові було створено перший осередок товариства
«Просвіта»?

А) 1849 р.; Б) 1868 р.;

В) 1875 р.; Г) 1892 р.

2. «Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом
етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же
самая Русь» — це точка зору:

А) хлопоманів;

Б) народовців;

В) радикалів; Г)

москвофілів.

3. У якому році відбулася описана подія?

«Зваживши, що теперішні економічні, політичні та культурні потреби нашого
простого народу й інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і
москвофільська... не в змозі заспокоїти тих потреб, — ми, русько-українські
радикали… виступаємо отже як нова партія...»

А) 1870 р.; Б) 1885 р.;

В) 1890 р.; Г) 1895 р.

4.Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців напр. ХІХ ст.?

А) аграрним перенаселенням українських земель;

Б) прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського
населення;

В) нерозвиненістю міського життя на українських землях;

Г) одвічним прагнення до нових пригод і відкриттів.

5. Про якого історичного діяча йдеться?
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«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив
Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському
університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також
етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля
витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку
1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».

А) Ю. Бачинського; Б) Ю. Романчука;

В) І. Франка; Г) В. Стефаника.

6. Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою
наприкінці ХІХ ст.?

А) москвофільська; Б) старорусинська;

В) радикальна; Г) народовська.

Середній рівень

7. Дайте визначення поняття: «Нова ера» - це

8.Знайдіть і виправте в історичному тексті 3 помилки:

«У середині 70-х років 19 століття у Галичині з’явилася молода інтелігенція, яка
критично оцінювала діяльність народників і бажала надати українському рухові
модерного європейського характеру. Під впливом В.Антоновича молоді українські
політичні діячі І.Франко, М.Павлик та інші стають прихильниками соціалізму. Так
в українському таборі виникає ще одна, так звана москвофільська течія.»

Достатній рівень

9. Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування.

1. Наукове товариство ім. Т. Шевченка;

2. Літературне товариство ім. Т. Шевченка;

3. «Просвіта»;

4. «Руська бесіда».

А) 1848 р.;

Б) 1861 р.;

В) 1892 р.;

Г) 1873 р.;

Д) 1868 р.

10. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.
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А) Утворення у Львові Русько-української радикальної партії — першої
української політичної партії;

Б) Створення у Львові товариства «Просвіта»;

В) Створення Літературного товариства імені Тараса Шевченка;

Г) Перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і
Лодомерії».

Високий рівень

11.Визначте роль «Просвіти» в суспільно-політичному русі західноукраїнських
земель другої половини ХІХ століття.

ІІ варіант

Початковий рівень

1.У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?

А) Східній Галичині; Б) Північній Буковині;

В) Закарпатті; Г) Наддніпрянщині.

2. Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті,
перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з
державною субсидією стало наслідком:

А) реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ;

Б) революції 1848—1849 рр.;

В) політики «нової ери»;

Г) революції 1905—1907 рр.

3. Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р.
В.Нагірним?

А) «Просвіта»; Б) «Дністер»;

В) «Сільський господар»; Г) «Маслосоюз».

4. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.
були характерними такі погляди?

«Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів,
відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім
російським світом...»

А) москвофілів; Б) хлопоманів;

В) народовців; Г) радикалів.
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5. Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої
наведено?

«Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого
простого народу та інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і
москвофільська, — при своїх основах і цілях, не в змозі заспокоїти тих потреб — ми,
русько-українські радикали, порозумівшися приватно … жовтня 1890 р., виступаємо
отсе яко нова партія під назвою Русько-Українська радикальна партія…»

А) В. Антонович, М. Драгоманов; Б)

М. Павлик, І. Франко;

В ) І. Могильницький, А. Шептицький;

Г) І. Боберський, К. Трильовський.

6. У якому році відбулися перші вибори до Галицького сейму як крайового органу
«Королівства Галіції і Лодомерії»?

А) 1848 р.; Б) 1851 р.;

В) 1861 р.; Г) 1867 р.

Середній рівень

7.Дайте визначення поняття: «народовці – це … »

8.Знайдіть і виправте в історичному тексті 3 помилки:

«У 70-х – на початку 80-х років ХІХ століття було встановлено залізничне
сполучення між західноукраїнськими землями та Заходом. Залізничну колію
проклали через Краків і Перемишль до Чернівців, потім – до інших міст Галичини .
До 90-х років ХІХ століття довжина залізниці вже сягала 2,7 тис. км. Проте, на
відміну від Росії, будівництво залізниць значною мірою сприяло розвитку економіки
краю»

Достатній рівень

9. Установіть відповідність між характеристиками українських громадсько-
політичних діячів другої половини ХІХ ст. та їхніми прізвищами.

1. Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної
партій, автор праці «Україна irredenta»;

2. Історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, професор Львівського
університету, автор «Історії України-Руси»;

3. Письменник, публіцист, редактор народовської газети «Батьківщина», один із
засновників Української радикальної партії;
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4. Поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник
Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут»:

А) Ю. Бачинський;

Б) М. Грушевський;

В) Є. Левицький;

Г) М. Павлик;

Д) І. Франко.

10. Установіть послідовність подій:
А) Створення у Львові товариства «Просвіта»;
Б) Перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ);
В) Створення Русько-української радикальної партії (РУРП);
Г) Зародження москвофільської течії в суспільно-політичному русі Галичини.

Високий рівень

11. Складіть розгорнутий план відповіді на запитання «Діяльність галицьких
народовців у другій половині 70 – 90-ті рр. ХІХ ст.
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Початковий рівень 3 б

1. Б – 0,5 б
2. Г – 0,5 б
3. В – 0,5 б
4. А – 0,5 б
5. В – 0,5 б
6. Г – 0,5 б

Середній рівень 3 б

Відповіді

І варіант

7. «Нова ера» це – спроба лідерів українського та польського рухів Галичини
наприкінці 1880-х – на початку 1890-х рр. досягти порозуміння, яка вилилась в
угоду про взаємні поступки, що діяла упродовж 1890–1894 рр. 1,5б

8. «У середині 70-х років 19 століття у Галичині з’явилася молода інтелігенція, яка
критично оцінювала діяльність народовців і бажала надати українському рухові
модерного європейського характеру. Під впливом М. Драгоманова молоді українські
політичні діячі І.Франко , М.Павлик та інші стають прихильниками соціалізму. Так
в українському таборі виникає ще одна, так звана радикальна течія.» 1,5 б
Достатній рівень 3 б

9. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б – 1,5 б
10.1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А – 1,5 б

ІІ варіант

Початковий рівень 3б

1. А – 0,5 б; 2.В – 0,5 б; 3. В – 0,5 б; 4. А – 0,5 б; 5. Б – 0,5 б; 6. В – 0,5 б
Середній рівень 3 б

2. Народовці – діячі культурницького, а згодом і політичного руху, що виник на
початку 1860-х рр. серед української інтелігенції Галичини на противагу
москвофільству. Наприкінці ХІХ ст. рух народовців став домінуючим у Галичині.
1,5 б

3. «У 60-х – на початку 70-х років ХІХ століття було встановлено залізничне
сполучення між західноукраїнськими землями та Заходом. Залізничну колію
проклали через Краків і Перемишль до Львова, потім – до інших міст Галичини . До
90-х років ХІХ століття довжина залізниці вже сягала 2,7 тис. км. Проте, на
відміну від Росії, будівництво залізниць незначною мірою сприяло розвитку
економіки краю» 1,5
Достатній рівень 3б

4. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-Д– 1,5 б
5. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б – 1,5 б
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ VІ «Україна поч. ХХ ст. перед
викликом модернізації».

Г.А. Столяр - вчитель вищої категорії, вчитель методист Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 ім. гетьмана І. Виговського.

Мета: Поглибити і систематизувати знання учнів, орієнтувати клас на перспективи
у вивченні подальшого матеріалу, оцінити навчальні досягнення учнів.

Очікувані результати:

 Визначити на історичній карті території українських земель в складі
Російської імперії;

 Визначити основні етапи розвитку українських земель на поч. ХХ ст.;
хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного життя;

 Застосувати періодизацію вітчизняної історії як інструмент для розуміння
особливості розвитку українських земель на поч. ХХ ст.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Обладнання: роздатковий матерiал (варiанти завдань).

Використана лiтература:

1. Iсторiя України. Всесвiтня iсторiя 5-9 класи. Навчальна програма для
загальноосвiтнiх навчальних закладiв//Iсторiя i суспiльствознавство в школах
України: теорiя та методика навчання, №5-6/2017, с. 40.

2. В.С. Власов. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу загальноосвiтнiх
навчальних закладiв/Лiтера ЛТД, 2017.

3. О. Пометун. Н. Гупан, I.Смагiн. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Орiон», 2017.

4.Ф.Г.Турченко, В.М.Мароко. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручник для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Генеза», 2017.

5. Н.А.Кагiтiна, О.П.Мокрогуз. Усi уроки. Iсторiя України. 9 клас//Харкiв «Основа»,
2017.

Структура уроку:

І. Організаційний момент: створення доброго настрою, повiдомлення теми та
ознайомлення учнiв iз формами роботи на уроцi.
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ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Учнi визначають свої очiкування вiд даного
уроку.
ІІІ. Основна частина.

І варіант
Початковий рівень

1.Укажіть роки економічної кризи початку ХХ ст.
А) 1900-1903 рр.;
Б) 1901-1902 рр.;
В) 1902-1904 рр.;
Г) 1904-1905 рр..

2. Укажіть причини аграрного перенаселення Наддніпрянської України
наприкінці ХІХ ст.
А) Демографічний вибух і збереження великого землеволодіння;
Б) Соціальне розшарування селянства та зростання чисельності робітників;
В) Скасування панщини та міграція селянства із західноукраїнських земель;
Г) Поразка першої Російської революції та проведення Столипінської реформи.

3. Одним із завдань земельної реформи, запровадженої Столипіним було (-а):
А) Ліквідація великого поміщицького землеволодіння;
Б) Подолання кризи сільського господарського виробництва;
В) Зміцнення соціальної опори самодержавства на селі;
Г) Скасування кріпосницької залежності селян і панщини.

4. Яка з наведених подій відбувалася під час Російської революції 1905-1907рр.:
А) Створення Союзу Визволення України;
Б) Вбивство Російського прем’єр міністра П. Столипіна;
В) Заснування першої в Наддніпрянській Україні «Просвіти»;
Г) Урочисте святкування сторіччя від дня народження Т. Шевченка.

5. До якої течії національного руху належала Революційна Українська партія:
А) Ліберальної;
Б) Анархістської;
В) Самостійницької;
Г) Автономістської.

6. Повстання на панцернику «Князь Потьомкін Таврійський» відбулось:
А) В Севастополі;
Б) В Херсоні;
В) В Одесі;
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Г) В Миколаєві.

Середній рівень
Заповніть пропуски в тексті
Значний промисловий потенціал Наддніпрянської України не залишався поза
увагою … . Західну буржуазію приваблювали величезні … , дешева … , висока … ,
ринок … . Французький, бельгійський, англійський та німецький капітали були
головними у … . Така ситуація гальмувала і деформувала не лише … українських
земель , а й обох імперій, адже … витіснявся з ринку, а значну частину прибутків,
одержаних від монопольних цін та державних військових замовлень, вивозили … .

Достатній рівень

1.Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя поч. ХХ ст.

А) Створення укр. парламентської громади в І Державній Думі;
Б) Повстання матросів на броненосці «Князь Потьомкін – Таврійський»;
В) Видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування населенню громадських
прав і свобод»;
Г) Створення Революційної української партії (РУП).

2.Установіть відповідність між осбою та історичною подією, до якої вона
причетна
1. Михайло Грушевський А) головування в українській парламентській громаді;
2. Адам Коцко Б) повстання на Чорноморському флоті;
3. Петро Шмідт В) об’єднання УРП і УДП;
4. Ілля Шраг Г) боротьба за визнання статусу української мови в
навчальному процесі;

Д) боротьба за український університет.

Високий рівень

В. Липинський і український національно-визвольний рух. Оцініть значення
його діяльності.

ІІ варіант
Початковий рівень

1. Хто був видавцем першої в Наддніпрянській Україні україномовної газети?
А) Борис Грінченко;
Б) Євген Чикаленко;
В) Дмитро Антонович;
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Г) Микола Міхновський.

2. Переселення селян з центральних губерній Російської імперії у Наддніпрянську
Україну та Слобожанщину в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.:
А) Збільшило кількість жителів українських міст за рахунок іммігрантів;
Б) Зменшило потік трудової еміграції з Галичини у Канаду і США;
В) Збільшило кількість жителів українських сіл за рахунок іммігрантів;
Г) Уповільнило процес майнового розшарування в українських селах.

3. У Наддніпрянській Україні на поч. ХХ ст. іноземні інвестиції спрямували
переважно в:
А) Харчову промисловість;
Б) Сільське господарство;
В) Легку промисловість;
Г) Важку промисловість.

4. У програмі якої партії поч. ХХ ст. йшлося: «Державна самостійність є
головною умовою існування нації, а державна незалежність – національним
ідеалом у сфері міжнаціональних відносин»?
А) Українська радикальна партія;
Б) Революційна українська партія;
В) Українська демократична партія;
Г) Українська соціал-демократична робітнича партія.

5. Програмовим документом Революційної української партії був твір:
А) «Криза світової політики і наше завдання»;
Б) «Україна уярмлена» («Ukraine Irredenta»);
В) «До практичних завдань українства»;
Г) «Самостійна Україна».

6. Укажіть дату Маніфесту про розпуск ІІ Державної Думи:
А) 1905 р.;
Б) 1906 р.;
В) 1907 р.;
Г) 1908 р..

Середній рівень
Заповніть пропуски в тексті:
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Значний промисловий потенціал Наддніпрянської України не залишався поза
увагою … . Західну буржуазію приваблювали величезні … , дешева … , висока … ,
ринок … . Французький, бельгійський, англійський та німецький капітали були
головними у … . Така ситуація гальмувала і деформувала не лише … українських
земель , а й обох імперій, адже … витіснявся з ринку, а значну частину прибутків,
одержаних від монопольних цін та державних військових замовлень, вивозили … .

Достатній рівень

1.Установіть послідовність подій:
А) «Справа Бейліса»;
Б) Утворення ТУП;
В) Третьочервневий переворот;
Г) Убивство в Києві П. Столипіна.
2.Установіть відповідність між особою та історичною подією, до якої вона
причетна:

1. Петро Столипін;

2. Сергій Єфремов;

3. Мар’ян Меленевський;

4. Іван Боберський.

А) діяльність Української соціал-демократичної організації «Спілка»;

Б) утворення в Києві Клубу російських націоналістів;

В) заснування пластунського руху;

Г) заснування УНДП;

Д) утворення Товариства українських поступовців.

Високий рівень
М. Міхновський і український національно-визвольний рух. Оцініть значення
його діяльності.
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1. а; 2. г; 3. а; 4. г; 5. в; 6. в.

Відповіді

І ВАРІАНТ

Початковий рівень

Середній рівень

1. іноземного капіталу, природні багатства, робоча сила, норма прибутку, збуту,
підприємницькій діяльності, економічний розвиток, місцевий виробник, кордон.

Достатній рівень

1. г, б, в, а

2. 1-в

2-г

3-б

4-а

1. б; 2.а; 3. г; 4. б; 5. г; 6. в.

ІІ ВАРІАНТ

Початковий рівень

Середній рівень

1. іноземного капіталу, природні багатства, робоча сила, норма прибутку, збуту,
підприємницькій діяльності, економічний розвиток, місцевий виробник, кордон.

Достатній рівень

1. в, б, г, а

2. 1-б

2-д

3-а

4-в



50

Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ VІ «Україна на початку ХХ
ст. перед викликами модернізації».

Н.Д. Каплінська - вчитель вищої категорії,
вчитель-методист ЖЕЛ №24.

Мета: Повторити, узагальнити та оцiнити знання i вмiння учнiв, отриманi ними
впродовж вивчення теми; розвивати вмiння використовувати набутi знання:
працювати з iсторичною картою, iсторичними термiнами, виявляти та
прослiдковувати причинно-наслiдковi зв’язки подiй, явищ, процесiв, аналiзувати та
систематизувати матерiал; формувати емоцiйно-особистiсне ставлення до подiй в
Українi, дiячiв українського нацiонально-визвольного руху поч. ХХ ст.

Очiкуванi результати:

Пiсля цього уроку учнi:

 зможуть виявити вiдповiднiсть набутих знань, умiнь, оцiночних суджень знанням та
вмiнням, передбачених навчальною програмою для загальноосвiтнiх навчальних
закладiв пiд час вивчення роздiлу 6 «Україна початку ХХ ст.. перед викликами
модернiзацiї»

 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Обладнання: мультимедiйний комплекс, роздатковий матерiал (варiанти завдань),
атласи Iсторiя України, 9 клас.

Використана лiтература:

1. Iсторiя України. Всесвiтня iсторiя 5-9 класи. Навчальна програма для
загальноосвiтнiх навчальних закладiв//Iсторiя i суспiльствознавство в школах
України: теорiя та методика навчання, №5-6/2017, с. 40.

2. В.С. Власов. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу загальноосвiтнiх
навчальних закладiв/Лiтера ЛТД, 2017, с. 202-271.

3. О. Пометун. Н. Гупан, I.Смагiн. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Орiон», 2017, с. 184-244.

4. Ф.Г. Турченко, В.М.Мароко. Iсторiя України. 9 клас. Пiдручних для 9 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв/К; «Генеза», 2017, с. 248-271.

5. Атлас. Iсторiя України. 9 клас//Картографiя.

6. Н.А.Кагiтiна, О.П.Мокрогуз. Усi уроки. Iсторiя України. 9 клас//Харкiв «Основа»,
2017, с. 199-204, 223-225.
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7.Тренiнг з iсторiї України (успiшне ЗНО)//Житомир, 2017.

Структура уроку:

1. Організаційний момент: створення доброго настрою, повiдомлення теми та
ознайомлення учнiв iз формами роботи на уроцi.

2. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Учнi визначають свої очiкування вiд даного
уроку.

3. Основна частина.
І варіант

Початковий рiвень
1. Вкажiть провiднi галузi промисловостi Надднiпрянської України на початку ХХ

століття:
А) нафтовидобувна, лiсопильна, текстильна;
Б) кам’яновугiльна, цукрова, машинобудiвна;
В) нафтовидобувна, лiсопильна, солевидобувна;
Г) кам’яновугiльна, металургiйна, цукрова.

2. Вкажiть тип модернiзацiї, який реалiзовувався в Надднiпрянськiй України як
складової Росiйської iмперiї:

А) наздоганяючий;
Б) традицiйний;
В) піонерський;
Г) органiчний..

3. Першою полiтичною партiєю Надднiпрянської України була:
А) РУП;
Б) УНП;
В) УДРП;
Г) УСДС.

4. «…Се єдиний щоденний часопис в Українi, який будить нацiональну свiдомiсть»
- це вислiв Є. Чикаленка про україномовну газету:
А) «Хлiбороб»;
Б) «Київський телеграф»;
В) «Громадська думка»(згодом «Рада»);
Г) «Громада».

5. Загально виборче право в Австро-Угорськiй iмперiї було запроваджено:
А) 1901 р.;
Б) 1907 р.;
В) 1909 р.;
Г) 1912 р..



52

6. Укажiть портрет дiяча з iменем якого пов'язаний перiод розквiту у
дiяльностi фiзкультурно-спортивного гiмнастичного товариства «Сокiл»:

А) Б) В) Г)

Середнiй рiвень

1. Заповнiть пропуски у текстi, використовуючи поданi поняття та визначте про
яку, на вашу думку, iсторичну подiю йдеться:

Перша полiтична партiя в Надднiпрянськiй Українi - … створена 1900 р. в Харковi
групою … . Її … стала брошура …, яку написав молодий адвокат М. Мiхновський у
1900 р. У нiй автор, характеризуючи становище українського народу, доводить, що
перебування у складi держави iншого народу не може забезпечити умов українцям
для «всестороннього розвитку духовного i осягнення найлiпшого матерiального
гаразду». Звiдси простий i переконливий висновок : «державна самостiйнiсть є …
iснування нацiї, а державна незалежнiсть - … у сферi мiжнацiональних вiдносин».

Поняття:

нацiональний iдеал, «Самостiйна Україна», студентська молодь, головна умова,
«РУП», програмний документ.

Достатнiй рiвень

1. За обраними вами критерiями порiвняйте український нацiональний рух
початку ХХ столiття в Надднiпрянськiй та Захiднiй Українi. На основi
складеної вами таблицi зробiть висновок.
Або

2. Заповнити таблицю: дати визначення поданим в таблицi iсторичним подiям
або явищам. Встановити їх при чини, наслiдки та хронологiчнi межi.

Причини Подiя/явище, дата,
визначення

Наслiдки

Монополiзацiя
економiки
Столипiнська аграрна
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реформа
Фiзкультурно-
спортивнi товариства
захiдноукраїнської
молодi

Високий рівень
1. Доведіть або спростуйте твердження : « … Панування федералістичної

концепції в українській політичній думці до 1917 р. …. Було спробою знайти
компромісний характер між національними й імперськими інтерсами… Було
очевидним, що поступ української національної справи залежить від еволюціі
Росії в цілому» - писав український історик Іван Лисяк-Рудницький.
Чому, на ваш погляд, більшість українських партій початку ХХ ст. сповідували
соціалістичну доктрину, ідеї автономізму та стояли на федералістичних засадах
щодо майбутнього українських земель?
Або

2. Кого з українських діячів можна віднести до видатних постатей початку ХХ
століття (не менше 5 постатей). Обґрунтуйте судження про історичне
значення їх діяльності. Завдяки чому вони увійшли в історію України.

ІІ Варiант
1. Вкажiть провiднi галузi промисловостi Захiдної України на початку ХХ ст.:

А) нафтовидобувна, лiсопильна, текстильна;
Б) кам’яновугiльна, цукрова, машинобудiвна;
В) нафтовидобувна, лiсопильна, солевидобувна;
Г) кам’яновугiльна, металургiйна, цукрова.

2. Невiд’ємна частина селянського господарювання на початку ХХ столiття:
А) ремiсниче виробництво;
Б) лихварство;
В) кооперативний рух;
Г) трудова мiграцiя.

3. Лiберальну демократичну течiю в українському нацiонально-визвольному русi
представляла дiяльнiсть:
А) УНП;
Б) РУП;
В) УДРП;
Г) УСДРП.

4. «…Захоплювався українською справою не тiльки до глибини своєї щирої душi, а й
до глибини своєї кишенi» - це вислiв Є.Чикаленка про:
А) В. Симеренка;
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Б) М. Терещенка;
В) П. Харитоненка;
Г) Б. Ханенка.

5. Столипiнська аграрна реформа проводилася впродовж:
А) 1906-1911 рр.;
Б) 1906-1912 рр.;
В) 1906-1914 рр.;
Г) 1906-1917 рр..
6. Укажiть портрет дiяча з iменем якого пов’язане виникнення самостiйницької
течiї в українському нацiонально-визвольному русi Надднiпрянської України:

А) Б) В) Г)
Середнiй рiвень

1. Заповнiть пропуски у текстi, використовуючи поданi поняття та визначте про
яку, на вашу думку, iсторичну подiю йдеться:

Манiфест Миколи II вiд 17.10.1905 р. «дарував народу … й обiцяв скликання …
органу – Державної Думи. Важливою подiєю тогочасного життя була дiяльнiсть
українських представникiв у … . У щоденнiй роботi вони зосереджувались на трьох
найбiльш гострих для українського суспiльства проблемах: земельнiй, освiтнiй i
питаннi автономiї. Українськi депутати вимагали перетворення Росiйської iмперiї на
… , в якiй би Україна мала … , виключно з … .

Поняття:

автономiя, Державна Дума, власний уряд, законодавчий, полiтичнi права i свободи,
федеративна держава.

Достатнiй рiвень

1. За обраними вами критерiями порiвняйте соцiально-економiчний розвиток
Надднiпрянської та Захiдної України на початку ХХ столiття. На основi
складеної вами таблицi зробiть висновок.
Або
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2. Заповнити таблицю: дати визначення поданим в таблицi iсторичним подiям
або явищам. Встановити їх причини, наслiдки та хронологiчнi межi.

Причини Подiя/явище, дата,
визначення

Наслiдки

Кооперативний рух
Полiтизацiя
нацiонального руху
Трудова емiграцiя

Високий рівень

1. Із праці українського історика Ярослава Грицака: «Творення модерних націй
слід розглядати як частину загальнішого процесу – поступового перетворення
аграрного, малограмотного і мало мобільного суспільства на індустріальне,
освічене і мобільне, з політичним правами та економічною свободою для всіх, а
не лише верхівки. Головними історичними процесами, які визначали специфіку
новітніх часів, вважать виникнення і поширення модерної демократії, розвиток
індустріалізації, появу двох нових суспільних сил, націоналізму і соціалізму.»
На тлі яких процесів відбувалося творення модерної політичної української нації?
Які тенденції супроводжували таке творення?Як пов’язані, на вашу думку, модерна
демократія, індустріалізація, націоналізм, соціалізм і творення модерної нації? Хто є
творцем цієї нації?
Або
2. Доведіть або спростуйте твердження: «Галичина – український П’ємонт».
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Відповіді

І Варіант

Початковий рівень

1. Г; 2. А; 3. А; 4. В; 5. Б; 6. А.

Середній рівень

«РУП», студентської молоді, програмним документом, «Самостійна Україна»,
головною умовою, національним ідеалом.

У тексті йдеться про політизацію українського національного руху у
Наддніпрянській Україні, зокрема, про утворення першої політичної партії – РУП у
1900 році.

Достатній рівень

1. Можна запропонувати наступні критерії до порівняльної таблиці «Український
національний рух початку ХХ ст., в Наддніпрянській та Західній Україні». Так як це
завдання достатнього рівня, то його можна відразу запропонувати учням як завдання
у вигляді порівняльної таблиці з уже зазначеними критеріями.

Критерії для
порівняння

Наддніпрянська
Україна

Західна Україна.

1. Умови для
розвитку
українського
національного руху.
2. Українські
політичні партії
(назва, рік утворення,
керівники)
3. Українське
питання в програмах
українських
політичних партій
4. Активізація
українського
національного руху
на поч. ХХ ст.
5. Висновок

ІІ Варіант

Початковий рівень

1. В; 2. В; 3. В; 4. А; 5. А; 6. Г.
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Середній рівень

Політичні права і свободи, законодавчого, Державній Думі, федеративну державу,
автономію, власним урядом.

У тексті йдеться про діяльність українців в І та ІІ Державній Думі у 1906 та в 1907
роках під час російської революції.

Достатній рівень

1. Можна запропонувати наступні критерії до порівняльної таблиці «Соціально-
економічний розвиток Наддніпрянської та Західної України на поч. ХХ ст.».

Критерії для
порівняння

Наддніпрянська
Україна

Західна Україна.

1. Соціальне
становище
2. Характерні риси
промислового
розвитку
3. Характерні риси
розвитку сільського
господарства
4. Кооперативний рух
5. Висновок
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ VІІ «Повсякденне життя та
культура України в середині ХІХ – початку ХХ ст.»

А.М. Тупальська - вчитель історії ЖМГ №3.

Мета: визначити рівень засвоєння знань по темі; сформувати уміння застосовувати
здобуті знання при практичній діяльності, систематизувати та узагальнювати
матеріал, креативність мислення; виховувати інтерес до історії України.

Очікувані результати:

 після цього уроку учні матимуть знання і вміння, які передбачено державними
вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час вивчення даного
розділу.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Навчально – методичне забезпечення: підручник, атлас з історії України,
роздатковий матеріал із завданнями.

Використана література:

1. О.С. Марченко Історія України. 9 кл.:

2. Робочий зошит – конспект/ О. С. Марченко, І. М.

3. В.В. Скирда.- Х.: Видавництво «Ранок», 2006.- 112с.: іл.;

4. О.Є Святокум Історія України. 9 клас: зошит для контролю навчальних досягнень
учнів. – Харків: Видавництво «Ранок», 2017. – 48с.

Основна частина

І Організаційна частина уроку

Повідомлення теми та мети уроку.

ІІ Етап узагальнення та контролю знань

Варіант І

Початковий рівень

1. Звільнення від будь – якої залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у
правах – це…..
А) Емансипація;
Б) Легалізація;
В) Русифікація;



59

Г) Модернізація.

2. До видатних вчених другої половини ХІХ – початку ХХ століття належать:
А) М. Бекетов, В. Каразін;
Б) Д. Яворницький, І. Пулюй;
В) І. Мечников, М. Садовський;
Г) М. Лисенко, О. Єфименко.

3. Назвіть автора зображеної на ілюстрації картини
А) О. Мурашко;
Б) М. Пимоненко;
В) І. Труш;
Г) С. Васильківський.

Середній рівень
4. Кросворд

4

1
5

2

3

Запитання:
По вертикалі:

1. Видатна оперна співачка про яку писали: «У перші десятиріччя ХХ століття на
оперних сценах світу царювали лише 4 особи чоловічої статі – Баттістіні, Тіта
Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот».
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2. Автор праць «Історія запорізьких козаків», «Вольності запорозьких козаків».
4. Назвіть прізвище найвідомішої театральної родини другої половини ХІХ століття.
5. Один із найвідоміших українських письменників другої половини ХІХ століття.

По горизонталі:
3. Стиль архітектури, де поєднувалися новітні технології з народними традиціями, а

також використовували стилізацію.
5. Жіночий рух.

5.Із запропонованих прізвищ вкажіть зайве, поясніть свій вибір:

Микола Лисенко, Соломія Крушельницька, Сергій Васильківський, Микола
Леонтович, Станіслав Людкевич.

Достатній рівень

6. Установіть відповідність між ім’ям письменника та назвою йоготвору:
1. Л. Українка;
2. П.Мирний;
3. І. Нечуй – Левицький;
4. І. Франко.

А) «Кайдашева сім’я »;
Б) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
В) «Украдене щастя»;
Г) «Лісова пісня».

7. Доповніть речення:
1. У другій половині ХІХ століття в українському образотворчому мистецтві
співіснують такі стилі………… і ……………… .

2. Розвиток української літератури другої половини ХІХ століття пов'язаний із
творчістю таких письменників:
………………………………………………………………………………………………
…………………

8. Заповніть таблицю «Наука України на межі ХХ століття »:
Галузь науки Вчені Здобутки

Історія

Фізика

Біологія

Високий рівень
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9. Дайте стислу характеристику зображеної на ілюстрації історичної особи за
планом:
1. Вкажіть прізвище та ім’я особи.
2. У який історичний час жила і творила ця особистість. В якій галузі уславилася?
3. Назвіть найвагоміші її досягнення.
4. Дайте власну оцінку її діяльності, враховуючи внесок у розвиток української
культури.
5. За що людство пам’ятає цю людину? Як український народ береже про неї
пам'ять?

Варіант ІІ

Початковий рівень
1. За шкільною реформою 1864 р. кількість писемних українців становила:
А) 48%;
Б) 90%;
В) 24%;
Г) 10%.
2. Який журнал видавався у Києві протягом 25 років, в якому містилися художні

твори, історичні документи, етнографічні нариси українською та російською
мовами:

А) «Громада»;
Б) «Рідний край»;
В) «Київська минувшина»;
Г) «Дзвін».
3. Який архітектор побудував споруду, що зображена на малюнку?
А) І. Левинський;
Б) В. Кричевський;
В) Г. Гай;
Г) В. Городецький.
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Середній рівень
3. Кросворд

1

3 4

2

5

По горизонталі:
1. Місто, де було збудовано будинок губернського земства В. Кричевським.
2. Перший українець, який отримав Нобелівську премію.
5. Українська акторка і театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця
ХІХ і початку ХХ століть.
По вертикалі:
1. Український художник-живописець, автор картин «Святочне ворожіння»,
«Великий четвер».
3. Створив велику кількість романсів та пісень. Відомі його опери «Енеїда», «Тарас
Бульба», «Наталка Полтавка».
4. Автор будинку з химерами та Собору святого Миколая в Києві. Прозваний

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B7_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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«київським Гауді».
4. Із запропонованих прізвищ вкажіть зайве, поясніть свій вибір:

Іван Карпенко – Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський, Михайло
Щепкін, Марія Садовська – Барілотті.

Достатній рівень
6. Установіть відповідність між прізвищем вченого та назвою галузі науки, в якій
він працював та зробив значний внесок:
1. І. Пулюй; А)Філологія;
2. І. Мечников; Б) Історія;
3. Д. Яворницький; В) Фізика;
4. О. Потебня. Г) Біології.

7. Доповніть речення:
1. І. Рєпін, М. Пимоненко, С. Васильківський – це відомі українські….
2. До шедеврів київського архітектора Владислава Городецького відносять такі

споруди як…
8. Охарактеризуйте розвиток української літератури на початку ХХ століття,
заповнивши таблицю:

Письменник Твори Основні ідеї

Високий рівень
9. Робота з документом:

Із листа К.С.Станіславського до А.Ю.Кримського з оцінкою діяльності окремих
представників української культури (1911 р.)
Такі українські актори, як Кропивницький, Заньковецька, Саксаганський,
Садовський — блискуча плеяда майстрів української сцени — ввійшли золотими
літерами на скрижалі історії світового мистецтва і ні в чому не поступаються перед
знаменитостями — Щепкіним, Мочаловим, Соловйовим, Недєліним. Той, хто бачив
гру українських акторів, зберіг світлу пам’ять на все життя.
Запитання:

1. Як оцінює стан українського театрального мистецтва видатний російський
діяч? Чи поділяєте ви думку митця щодо розвитку театрального мистецтва в
Україні?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96
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2. Які ви знаєте українські театри, що діяли у другій половині ХІХ – на початку ХХ
століття?

3. Напишіть назви творів, що ставились на сценах українського театру?
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Відповіді

Варіант І

Початковий рівень

1. А
2. Б
3. Б

4. Кросворд
По вертикалі:
1. Крушельницька.
2. Яворницький.
3. Тобілевичі.
5. Франко.

По горизонталі:
3. Модерн.
5. Фемінізм.

Середній рівень

5. Із запропонованих прізвищ вкажіть зайве, поясніть свій вибір:
С. Васильківський (художник, інші пов’язані із музичним мистецтвом)

Достатній рівень

6. 1 Г; 2 Б; 3 А; 4 В.

7. Доповніть речення:
(романтизм, реалізм).
(Л. Українка, І. Нечуй – Левицький, П.
Мирний, Ю. Федькович, І. Франко, М.
Коцюбинський, О.Кобилянська).

Варіант ІІ

Початковий рівень

1. В
2. В
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3. Г

Середній рівень
4. Кросворд

По горизонталі:
1. Полтава
2. Мечников
5. Заньковецька
По вертикалі:
1. Пимоненко
3. Лисенко
4. Городецький

5. М. Щепкін (не має відношення до
театральної родини Тобілевичів)

Достатній рівень
6. 1 В; 2 Г; 3 Б; 4 А.
7. Доповніть речення:
(художники).
Костьол Св. Миколая, Музей
українського мистецтва, Караїмська
кенаса, Будинок з химерами.
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Урок узагальнення і тематичного контролю. Розділ VІІ «Повсякденне життя
та культура України в середині ХІХ – початку ХХ ст.»

Л.В. Тайгунова - вчитель вищої категорії,
вчитель-методист Житомирської міської гімназії №3.

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті під час вивчення розділу.

Очікувані результати:

 учні зможуть отримати оцінку знань, умінь і навичок, набутих під
час вивчення розділу;

 визначати основні напрями діяльності історичних осіб того часу;
 розуміти поступальний розвиток української культури.

Тип уроку: урок узагальнення, тематичний контроль.

Обладнання: підручник, атлас з історії України, картки (вибіркові).

Використана література:

1. О. Гісем «Історія України довідник і тести», 2014;

2. І. Коляда «Історія України» 10 клас, Книга для вчителя, Тернопіль. 2013;

3. Л. Котенко «Путівник юного історика», «Волинь», 2012;

4. А. Подобед «Історія України розробки уроків», «Ранок», 2011;

5. О. Савельєв «Історія України для інтерактивного навчання 9 клас», Тернопіль.
2010;

6. Т. Земерова «Історія України практичний довідник», Харків, 2010

Хід уроку

І. Організаційний момент. Вступне слово вчителя – мотивація навчальної
діяльності:

Пояснити учням тему уроку, ознайомити з його планом, оголосити
мету та завдання, форми роботи на уроці.

Наприкінці ХІХ ст., всупереч колоніальній антиукраїнській політиці
російського самодержавства та австрійської монархії, українська культура
продовжувала свій поступальний розвиток, збагачуючи світову культуру новими
надбаннями, творцем яких був український народ. Початок ХХ ст., що
характеризувався формуванням індустріального суспільства в українських землях,
був відзначений появою нових тенденцій в культурному та духовному розвитку.
Повсякденне життя в цей час теж зазнало змін.
ІІ. Основна частина уроку (* усі питання вибірково)

Початковий рівень
1. Яка риса була притаманна українській культурі 2-й пол. ХІХ ст.:
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А) українські меценати – Терещенки. Симиренки, Ханенки – фінансували
винятково імперські культурні установи;
Б) значна частина українських культурних і наукових діячів свідомо або

вимушено брала участь у розбудові імперської культури;
В) архітектурний стиль міст 2-й пол. ХІХ ст. визначався пануванням класичного

стилю;
Г) середні навчальні заклади Російської імперії 2-й пол. ХІХ ст. були

безстановими.
2. У яких українських містах наприкінці ХІХ ст. працювали університети?
А) Харків, Київ, Катеринослав. Новоросійськ, Львів;
Б) Київ, Одеса. Львів, Чернівці, Ужгород;
В) Харків, Одеса. Ніжин. Львів, Кам”янець;
Г) Харків, Київ, Одеса, Львів, Чернівці.

3. Першим виконавцем «мертвої петлі» був пілот:
А) І. Сікорський; В) С. Уточкін;
Б) В. Чкалов; Г) П. Нестеров.

4. З іменами М. Лисенко, К. Стеценка, С. Людкевича пов”язаний розвиток:
А) українського театру; В) української музики;
Б) українського живопису; Г) української архітектури.

5. Автор і назва першого національного історичного роману:
А) П. Куліш, «Чорна рада»;
Б) М. Костомаров. «Чернігівка»;
В) П. Мирний, «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
Г) І. Франко, «Захар Беркут».

6. Твори, які належать пензлю видатного художника І. Труша:
А) « Бій під Жовтими Водами», «В΄їзд Б. Хмельницького у Київ»;
Б) «Дніпро біля Києва», портрети М. Грушевського, Л. Українки, І. Франка;
В) «Козаки в степу», «Похід козаків» «Степова річка»;
Г) «На вулицях Парижа», «Паризьке кафе», «Похорон кошового».

7. Автори національного гімну України:
А) М. Вороній, М. Леонтович; В) Т. Шевченко, М. Лисенко;
Б) О. Олесь, С. Людкевич; Г) П. Чубинський, М. Вербицький.

8. Прочитайте уривок з історичного джерела та вкажіть прізвище співачки,
про яку йдеться:
«На поч. ХХ ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків –

Баттістіні. Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути
їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її
«Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією»
А) З. Гайдай; В) М. Стеф΄юк;
Б) С. Крушельницька; Г) Є. Мирошниченко.

9. Наукова дисципліна, у якій відзначилися Б. Грінченко та А. Кримський:
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А) правознавство; В) філологія;
Б) релігієзнавство; Г) філософія.

10. Місто, де збудовано будинок губернського земства, який є зразком
національного стилю в українській архітектурі, та його автор:

А) Житомир, Є. Нагірний; В) Харків, О. Бекетов;
Б) Катеринослав, Ю. Захаревич; Г) Полтава, В. Кричевський.

11. Найпопулярніший український поет початку ХХ ст. та назви його збірок і
поем:
А) М. Вороний, «Ліричні поезії». «В сяйві мрій»;
Б) О. Олесь, «З журбою радість обнялася», «По дорозі у казку»;
В) П. Грабовський, «Доля», «З півночі». «З чужого поля». «Пролісок», «Кобза»;
Г) Ю. Федькович, «Дезертир», «Пречиста Діва, радуйся, Маріє», «Святий вечір».

12. Напрям діяльності родин Терещенків, Симиренків, Харитоненків,
Чикаленків:
А) меценатська діяльність; В) державна діяльність;
Б) літературна діяльність; Г) театральна діяльність.

Середній рівень
1. Чайнворд

1 – багатий покровитель наук і мистецтва
2 – процес передачі від покоління до покоління усталених культурно-побутових
особливостей
3 – щорічний торг
4 – матеріальні і духовні надбання людства
5 – мистецтво створення будівель, що відповідають певному призначенню: житло,
громадські, адміністративні споруди тощо
6 – любитель, непрофесіонал

2. Дайте коротку характеристику трьом постатям української культури 2-ї пол.
ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (чим уславився, в якій галузі)

3. Складіть простий план розвитку української культури 2-ї пол. ХІХ ст. – поч. ХХ
століття.

4. Знайдіть синонім (слово, яке схоже за змістом) до слова перед дужками:
Ярмарок – (фольклор, звичаї, ринок, українці, націоналістичний рух)
Мистецтво – (марксизм, імпресіонізм, анархізм, ремесло, профспілки)

Достатній рівень
1. Укажіть основні риси української культури 2-ої пол. ХІХ ст.:

1. домінування реалізму в образотворчому мистецтві та літературі
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2. стрімкий розвиток українського театрального мистецтва
3. негативний вплив на розвиток культури адміністративних заборон на
функціонування української мови

4. початок національного відродження на Слобожанщині
5. домінування романтизму в музичному мистецтві
6. поява вищих навчальних закладів у Харкові та Києві
7. створення Української художньої академії в Києві

2. Укажіть споруди, зведені у 2-й пол. ХІХ – на початку ХХ ст.:
1. Андріївська церква у Києві 2. будинок з химерами у Києві
3. Володимирський собор у Києві 4. ратуша в Бучачі
5. палац К. Розумовського у Батурині 6. собор святого Юра у Львові
7. резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації у Чернівцях

3. Установіть відповідність між діячами літератури та мистецтва та
їхніми творами:
1. К. Костанді А) будинок Полтавського губернського земства;
2. М. Коцюбинський Б) драматична поема «По дорозі в казку»;
3. М. Лисенко В) картини «З пташиного польоту», «У люди»;
4. О. Олесь Г) опери «Енеїда», «Наталка Полтавка»;

Д) повісті «Тіні забутих предків», «Фата Моргана»

4. Установіть відповідність між діячками культури та галузями, у яких вони
працювали:
1. О. Єфименко А) живопис;
2. М. Заньковецька Б) історія;
3. С. Крушельницька В) література;
4. Л. Українка Г) опера;

Д) театр.

5.Установіть послідовність подій:
А) виникнення Товариства українських акторів на чолі з М. Кропивницьким;
Б) відкриття кафедри історії України у Львівському університеті;
В) вперше Нобелівським лауреатом став виходець з України (І. Мечников);
Г) П. Чубинський написав «Ще не вмерла України …».

6.Установіть послідовність подій:
А) відкриття Новоросійського університету в Одесі;
Б) створення С. Гулаком- Артемовським першої української опери «Запорожець за
Дунаєм»;
В) відкриття Чернівецького університету;
Г) заснування першого українського театру в Галичині.
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7. Напишіть прізвище діяча культури, яке починається на цю літеру, та галузь,
у якої він працював (не менше 4 прикладів) : П, К.
8. Складіть кросворд з прізвищ видатних українських діячів культури,
використавши ці літери:

к
у
л
ь
т
у
р
а

Високий рівень
Заповніть пропуски
1. Відкрив явище фагоцитозу - ……. … не знайшов підтримки в Росії, тому

виїхав до … і став … українцем, який отримав …

2. Відкрив … випромінювання. … у співпраці з П. Кулішем та І. Нечуй-
Левицьким переклав українською мовою … та…

3. Автором українського … і … гімну «Боже великий єдиний, нам Україну храні» є
…

4. Заповніть таблицю «Культурне життя у 2-й пол. ХІХ ст.», зробіть висновки

Українські землі у
складі

Фольклор та деко-
ративно-ужиткове
мистецтво

Зміни в житті ук-
раїнської жінки

Особливості релігій
ного життя

Висновок:

5. Складіть розгорнутий план розвитку української культури 2-ї пол. ХІХ ст. –
поч. ХХ ст.

6. В яких музеях представлені твори митців української культури 2-ї пол. ХІХ
ст. – поч. ХХ ст.? Наведіть приклади.

7. Виготовте театральну афішу до вистави за творами українських митців 2-ї
пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.. (на вибір)

8. Розкрийте особливості розвитку української культури 2-ї пол. ХІХ ст. – поч.
ХХ ст.: а) різноманітність художніх напрямів; б) поява нових тем та
проблематики.
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Відповіді

1. Б
2. Г
3. Г
4. В
5. А
6. Б
7. Г
8. Б
9. В
10. Г
11. Б
12. А

1. Чайнворд

Початковий рівень

Середній рівень

МеценаТрадиціЯрмароКультурАрхітектурАматор

Достатній рівень
1.

1 2 3

2.

2 3 7

3.

А Б В Г Д

1
2

3

4
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4. А Б В Г Д
1

2
3

4

5.

6.

1
б

2
а

3
в

4
г

7.
улюй, науковець, фізика

П отебня, науковець, філологія
чілка, література
имоненко, художник

обилянська, література
оцюбинський, література

К ропивницький, драматург, театр

рушельницька, співачка
останді, живопис
уїнджі, живопис
ричевський, живопис (Федір), архітектура

(Василь)

1г
2а

3б
4в
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8. Складіть кросворд з прізвищ видатних українських діячів культури,
використавши ці літери:

к Кричевський
у ПУлій
л Лисенко
ь КобилянсЬка
т Труш
у КрУшельницька
р УкРаїнка
а СтАрицький

Високий рівень
Заповніть пропуски
5. Відкрив явище фагоцитозу - ……. (поглинання клітинами організму

мікробів). … (І. Мечников) не знайшов підтримки в Росії, тому виїхав до
… (Парижа) і став … (першим) українцем, який отримав … (Нобелівську
премію)

6. Відкрив … (рентгенівське) випромінювання. … (І. Пулюй) у співпраці з П.
Кулішем та І. Нечуй-Левицьким переклав українською мовою … та …
(Псалтир та Євангеліє)

7. Автором українського … і … гімну «Боже великий єдиний, нам Україну
храні» є … (композитор К. Стеценко)
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