
Перевірочна контрольна робота 

Історія України 8 клас 

Тема: Українські землі у 20-90 рр. ХVІІІ ст.. 

І рівень (6 х 0,5 бала = 3 бали) 

1.Вислів «Світ ловив мене, та не спіймав» належить: 

      а) Д.Бортнянському; 

      б) Г.Сковороді; 

      в) І.Григоровичу-Барському. 

2. Другу Малоросійську колегію було засновано: 

      а) 15 травня 1756 р.; 

      б) 10 листопада 1764 р.; 

      в) 26 січня 1775 р. 

3. Яке з українських міст було засновано у другій половини XVIIІ ст.? 

     а) Катеринослав; 

     б) Житомир; 

     в) Черкаси. 

4. Останнім кошовим отаманом Запорозької Січі був: 

а) К.Розумовський; 

б) П.Калнишевський; 

в) М.Залізняк. 

5 . За указом імператриці Катерини ІІ гетьманський устрій було скасовано в 

    А) 1709р.;      Б) 1764р.;     В) 1775р.;      Г) 1783р. 

6. В якому році була побудована Нова Січ? 

     А) 1728р.;         Б) 1730р.;          В) 1732р.;           Г) 1734р. 

ІІ рівень (3 х 1 балу = 3 бали) 

1. Вставте пропущені слова в речення: 

         У січні 1782 р. на землях …… були засновані три намісництва: ……., 

Чернігівське та Новгород-Сіверське, а у 1783 р. козацькі полки 

реорганізовано в регулярні частини …… армії. 

2. Співвіднесіть гетьманів та державні органи з роками їх перебування при 

владі: 

1. К. Розумовський; 

2. І Малоросійська колегія; 

3. Д. Апостол; 

4. Гетьманський уряд. 

А. 1722-1727рр.; 

Б. 1727-1734рр.; 

В. 1734-1750рр.; 

Г. 1750-1764рр. 

 

3. Розташуйте події в хронологічній послідовності: 

а) заснування Другої Малоросійської колегії; 

б) перший поділ Речі Посполитої; 

в) скасування особистої залежності селян Йосифом ІІ; 



г) здійснення судової реформи в Гетьманщині. 

 

ІІІ рівень (2 х 1.5 бала = 3 бали) 

1. Визначте основні причини «Коліївщини» (три правильні відповіді): 

     а) політичний хаос в Речі Посполитій, безсилість королівської влади; 

     б) ліквідація Гетьманщини; 

     в) посилення соціального гніту українського селянства з боку польської 

шляхти; 

     г) конфлікт Запорозької Січі з урядом Речі Посполитої; 

    д) національно-релігійний тиск на українське населення; 

    е) підбурювання до повстання з боку російської влади. 

2. Розкажіть про обставини через які була зруйнована Стара Січ та 

побудована Нова Січ. Назвіть відомих вам кошових отаманів. 

ІV рівень (1х 3 бали = 3 бали) 

1. Прочитайте уривок дайте відповіді на запитання: 

ІЗ КНИГИ Д. БАГАЛІЯ «ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ» 

«28 липня 1765 р. цариця видала маніфест про Слободські полки, де було 

сказано про безладдя і про непотрібність козацької служби, яка замінялася 

упорядкованою і для держави корисною регулярною армійською службою... 

Для отих реформ у Петербурзі зложена була особлива військова комісія — при 

Воєнній колегії, а на Україну вислано “Експедицію учрежденія Слободських 

полков”, на чолі котрої поставлено. Є. Щербініна. Слободські козацькі полки 

були скасовані, і на їх місце велено було скласти 5 гусарських полків. 

І старшина, й нарід відносилися до сієї реформи дуже вороже, нарід 

дивився на нових гусар, котрих треба було йому вистачати, як на чужих, з 

ненавистю. Про се свідчив сам Щербінін, коли писав, що нових гусар кривдили 

не тільки місцьові урядники, але навіть власні їх батьки і брати, котрі не 

дозволяли їх жінкам та дітям мати участь у володінню загальними землями, 

лісами і усякими угодами, а деякі виганяли їх із своїх хат, не даючи їм ніякого 

прожитку.» [1, с. 85—86] 

1. Які зміни відбулися на Слобідській Україні за часів правління 

Катерини II? 

2. Як ставилося до нових порядків населення Слобожанщини? 

3. Які наслідки мала політика царського уряду щодо Слобідської 

України? 

 

 

 


