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6. ПЛАН І ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ТИЖНЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 
 
ПРОВЕДЕННЯ КОЛОКВІУМУ 
 
ТЕСТИ 

 
Тест 1 
 

1. Найдавніше населення, яке проживало на території Галлії, 
називалось: а) кельти, б) галли, в) франки, г) бургунди? 

2. В якій із зазначених країн французька мова є державною:        
а) Іспанія, б) Люксембург, в) Бельгія, г) Ліхтенштейн? 

3. Російськими військами у Бородінській битві командував:           
а) Барклай де Толлі, б) Багратіон, в) Кутузов, г) Суворов? 

4. У якому із названих економічних районів Росії знаходяться 
найбільші в світі поклади залізної руди: а) Урал, б) Поволжя, 
в) Центральний Чорноземний район, Західний Сибір? 

5. Яке з названих міст сучасної України першим одержало 
звання міста-героя: а) Київ, б) Керч, в) Севастополь,                  
г) Одеса? 

6. Які зі слов’янських племен у кінці І тис. н.е. населяли 
територію Молдови: а) білі хорвати, б) уличі, в) тіверці,             
г) древляни? 

7. Першим президентом Казахстану був: а) Кунаєв, б) Назар-
баєв, в) Джабаєв, г) Ахметов? 

8. Яка із середньоазіатських республік вирощує найбільше 
бавовни: а) Киргизія, б) Узбекистан, в) Туркменистан, г) Тад-
жикистан? 

9. На території якої із середньоазіатських республік 
знаходяться найбільші в світі запаси сульфатів. (напишіть 
назву родовища): а) Киргизії, б) Узбекистану, в) Туркмен-
нистану, г) Таджикистану? 



 

 

100 

10. До якої з європейських країн Наполеон застосував 
континентальну блокаду: а) Пруссії, б) Росії, в) Англії,                
г) Австрії? 

 
Тест 2 
 

1. Першим франкським королем був: а) Хлодвіг, б) Карл Мар-
телл, в) Пипін Короткий, г) Карл Великий? 

2. За якою галуззю господарства Франція займає перше місце в 
Європі: а) виноробство, б) виробництво парфумів, в) сільське 
господарство, г) нафтохімія? 

3. “Руську правду” – програмний документ декабристів – 
написав: а) Пестель, б) Каховський, в) Рилєєв, г) Муравйов? 

4. В якому з названих міст розташований найбільший в Росії 
комбінат кольорової металургії: а) Магнітогорську, б) Челя-
бінську, в) Норильську, г) Липецьку? 

5. Першим прем’єром незалежної України був: а) Фокін,             
б) Кучма, в) Лазаренко, г) Марчук? 

6. Коли на території Молдови з’явилися племена молдаван і 
валахів: а) Х ст., б) ХІ ст., в) ХІІ ст., г) ХІІІ ст.? 

7. Космодром Байконур знаходиться у: а) Казахстані, б) Узбе-
кистані, в) Таджикистані, г) Туркменистані? 

8. В якій із середньоазіатських республік побудовано 
Каракумський канал: а) Киргизії, б) Узбекистані, в) Туркме-
нистані, г) Таджикистані? 

9. На території якої із середньоазіатських республік 
знаходиться пустеля Каракуми: а) Киргизії, б) Узбекистану, 
в) Туркменистану, г) Таджикистану? 

10. Яка із зазначених країн (територій) увійшла до складу 
Британської імперії найпізніше: а) Канада, б) Індія, в) Бірма, 
г) Кенія? 
 
Тест 3 
 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності королівські 
династії, які правили Францією: а) Валуа, б) Капетінги,            
в) Бурбони. 

2. За якою галуззю господарства Франція займає перше місце в 
світі: а) виноробство, б) виробництво парфумів, в) сільське 
господарство, г) нафтохімія? 
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3. Розставте у правильній хронологічній послідовності імена 
російських імператорів, враховуючи час їх правління: а) Ми-
кола І, б) Олександр І, в) Микола ІІ, г) Олександр ІІ. 

4. З перерахованих площ європейських держав визначте, яка 
належить Україні (в тис. км2): а) 450, б) 500, в) 544, г) 604. 

5. Яка із цих українських річок несе свої води через територію 
трьох держав: а) Прип’ять, б) Сіверський Донець, в) Дніпро, 
г) Південний Буг? 

6. Молдова була приєднана до Росії внаслідок російсько-
турецької війни: а) 1768-1774 рр., б) 1787-1791 рр., в) 1806-
1812 рр., г) 1828-1829 рр.? 

7. Підземний ядерний полігон знаходився в одному з 
казахських міст: а) Алма-Ата, б) Семипалатинськ, в) Кара-
ганда, г) Темір-Тау? 

8. В якій із середньоазіатських республік найбільш розвинуте 
шовківництво: а) Киргизії, б) Узбекистані, в) Туркменистані, 
г) Таджикистані? 

9. У якій із середньоазіатських країн виробляють знамениті 
килими: а) Киргизії, б) Узбекистані, в) Туркменистані, г) Тад-
жикистані? 

10. Британська співдружність була створена у: а) 1919 р., 
б) 1931 р., в) 1945 р., г) 1960 р.? 
 
Тест 4 
 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності королів Франції: 
а) Людовик Святий, б) Філіп Вродливий, в) Генріх ІV, 
г) Карл ІХ. 

2. Найбільшу довжину автошляхів у Європі має: а) Німеччина, 
б) Франція, в) Італія, г) Іспанія? 

3. Розставте у правильній хронологічній послідовності війни, 
які вела Росія у ХІХ – на початку ХХ ст.: а) російсько-
японська війна, б) війна зі Швецією, в) Кримська війна, 
г) Вітчизняна війна з Наполеоном. 

4. Які племена існували на території України найперше: 
а) скіфи, б) кіммерійці, в) сармати, г) анти? 

5. Україна має найбільші запаси із таких паливних корисних 
копалин: а) кам’яного вугілля, б) бурого вугілля, в) нафти, 
г) природного газу? 
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6. Молдавська Радянська Соціалістична Республіка була 
утворена в: а) 1917 р., б) 1918 р., в) 1924 р., г) 1940 р.? 

7. Рудний Алтай знаходиться в: а) Росії, б) Киргизії, в) Узбе-
кистані, г) Казахстані? 

8. В якій із середньоазіатських республік немає промислових 
запасів природного газу: а) Киргизії, б) Узбекистані, в) Турк-
менистані, г) Таджикистані? 

9. У якій із середньоазіатських країн вирощують найкращу в 
світі породу коней: а) Киргизії, б) Узбекистані, в) Турк-
менистані, г) Таджикистані? 

10. Назвіть прізвище найбільш видатного англійського 
політичного діяча періоду Другої світової війни: а) Чембер-
лен, б) Черчилль, в) Болдуїн, г) Монтгомері? 
 
Тест 5 
 

1. У 1572 р. відбулася така подія: а) Жакерія, б) страта Жанни 
д’Арк, в) Варфоломіївська ніч, г) вбивство короля Ген-
ріха ІV? 

2. За чисельністю населення друге місце після Парижа займає: 
а) Марсель, б) Ліон, в) Страсбург, г) Ніцца? 

3. Визначте подію, з якої розпочалася перша російська 
революція 1905-1907 рр.: а) Повстання на броненосці 
“Потьомкін”, б) “Кривава неділя”, в) загальний Жовтневий 
страйк, г) Грудневе збройне повстання? 

4. Яка подія сталася в 1199 р.: а) прийняття християнства, б) 
перший напад половців, в) утворення Галицько-Волинської 
держави, г) смерть князя Романа Мстиславовича? 

5. Найбільший металургійний комбінат України: а) Азовсталь, 
б) ім. Ілліча, в) Криворіжсталь, г) Донецький металургійний 
завод? 

6. Молдавська валюта називається: а) динар, б) таляр, в) злотий, 
г) лей? 

7. Туркестано-Сибірська залізниця в основному проходить по 
території: а) Росії, б) Казахстану, в) Узбекистану, г) Турк-
менистану? 

8. Територія якої із середньоазіатських республік не входила до 
держави Олександра Македонського; а) Киргизії, б) Узбе-
кистану, в) Туркменистану, г) Таджикистану? 
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9. Де вирощують найсолодші у світі дині: а) Киргизії, б) Узбе-
кистані, в) Туркменистані, г) Таджикистані? 

10. Велика Британія вступила до Європейського співтовариства 
у: а) 1957 р., б) 1965 р., в) 1973 р., г) 1979 р.? 
 
Тест 6 
 

1. Велика Французька революція відбулася у: а) 1769-1775 рр., 
б) 1777-1781 рр., в) 1789-1794 рр., г) 1793-1797 рр.? 

2. Яка з названих держав на території Росії виникла найперше: 
а) Боспорське царство, б) Скіфська держава, в) Тюркський 
каганат, г) Хазарський каганат? 

3. Назвіть російського прем’єр-міністра, який проводив аграрну 
реформу на початку ХХ ст.: а) Вітте, б) Столипін, в) Родзян-
ко, г) Горемикін? 

4. Люблінська унія була укладена в: а) 1385 р., б) 1413 р., 
в) 1557 р., г) 1569 р.? 

5. Яке з названих міст не належить до Білорусі: а) Могилів, 
б) Смоленськ, в) Вітебськ, г) Полоцьк? 

6. Першим президентом незалежної Молдови став: а) Снєгур, 
б) Воронін, в) Лучинський? 

7. У складі якої з названих держав Узбекистан перебував 
найперше: а) Бактриї, б) Согдіани, в) Парфії, г) Хорезму? 

8. Яка із середньоазіатських країн не була завойована арабами: 
а) Киргизія, б) Узбекистан, в) Туркменистан, г) Таджи-          
кистан? 

9. Найдавніше населення Англії називалося: а) кельти, б) англи, 
в) сакси, г) фризи? 

10. Яка із зазначених політичних партій Великої Британії нині 
найменш впливова серед населення: а) ліберали, б) консер-
ватори, в) лейбористи? 

 
Тест 7 
 

1. При якому правителі Франції кардинал Ришельє був першим 
міністром: а) Наполеонові, б) Генріхові ІV, в) Людовикові 
ХІІІ, г) Людовикові ХІV? 

2. Першою слов’янською державою на території Росії була: 
а) Ладога, б) Смоленськ, в) Великий Новгород, г) Псков? 
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3. Під час якої з цих подій в РСФРР сталася смерть В.І. Леніна: 
а) громадянська війна, б) неп, в) перша п’ятирічка, г) друга 
п’ятирічка? 

4.  Перше велике селянсько-козацьке повстання в Україні 
відбулося під керівництвом: а) Кшиштофа Косинського, 
б) Северина Наливайка, в) Тараса Федоровича, г) Івана 
Сулими? 

5. До складу Росії білоруські землі увійшли за: а) першим 
поділом Польщі, б) другим поділом Польщі, в) третім 
поділом Польщі? 

6. Яке з названих вин молдавського виробництва: а) Кокур, 
б) Ркацителі, в) Циганський барон, г) Ай-Петрі? 

7. З названих міст Узбекистану найдавнішим є: а) Ташкент, 
б) Фергана, в) Бухара, г) Самарканд? 

8. Яка із середньоазіатських країн найпізніше була приєднана 
до Росії: а) Киргизія, б) Узбекистан, в) Туркменистан, 
г) Таджикистан? 

9. Найбільш шанований ірландцями святий в Ірландії 
називається: а) Антоній, б) Павло, в) Патрик, г) Іоанн? 

10. Ірландія була проголошена республікою у: а) 1921 р., 
б) 1948 р., в) 1955 р., г) 1972 р.? 
 
Тест 8 
 

1. Яка з названих країн найпізніше була приєднана до 
Французької колоніальної імперії: а) Алжир, б) Туніс, в) Ма-
рокко, г) Індокитай? 

2. Республіканський устрій серед окремих земель Північно-
Східної Русі мала: а) Смоленська земля, б) Муромська земля, 
в) В’ятська земля, г) Новгородська земля? 

3. Перша Конституція СРСР була прийнята у: а) 1924 р., б) 
1929 р., в) 1932 р., г) 1936 р.? 

4. Яка подія сталася в Україні в 1667 р.: а) Конотопська битва, 
б) смерть Б.Хмельницького, в) Андрусівське перемир’я, 
г) Слободищенський трактат? 

5. Яка з цих операцій під час Великої Вітчизняної війни 
проходила на території Білорусі: а) “Сатурн”, б) “Уран”, 
в) “Багратіон”? 

6. Яка релігійна конфесія є панівною в Молдові: а) католицизм, 
б) православ’я, в) протестантизм, г) мусульмани? 
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7. Перша узбецька держава, утворена в ХV ст., називалася 
державою: а) Шейбанідів, б) Сасанідів, в) Караханідів, г) Газ-
невидів? 

8. Назвіть причину повстання під проводом Амангельди 
Іманова: а) релігійні утиски, б) безземелля, в) мобілізація для 
виконання тилових робіт, г) продаж бідняків у рабство? 

9. Англійське королівство було утворене у: а) ІХ ст., б) Х ст., 
в) ХІ ст., г) ХІІ ст.? 

10. Столиця Великобританії розташована на березі річки: а) Тем-
зи, б) Северн, в) Слайд, г) Трент? 
 
Тест 9 
 

1. З ім’ям якого президента Франції пов’язаний вступ Франції у 
Першу світову війну: а) де Голля, б) Пуанкаре, в) Греві, 
г) Венсана Оріоля? 

2. Московська Русь звільнилася від монголо-татарського 
гноблення у: а) 1362 р., б) 1380 р., в) 1480 р., г) 1552 р.? 

3. Перед якою битвою Великої Вітчизняної війни був виданий 
знаменитий наказ Сталіна № 227: а) Московською, б) Сталін-
градською, в) Курською, г) Ленінградською? 

4. Ліквідація Запорозької Січі відбулася: а) 1654 р., б) 1709 р., 
в) 1775 р., г) 1783 р.? 

5. О.Лукашенко став президентом Білорусі в: а) 1991 р., б) 1992 
р., в) 1994 р., г) 1996 р.? 

6. Історія якої з держав Азії починалася з державного утворення 
Кангюй: а) Казахстан, б) Узбекистан, в) Киргизія, г) Турк-
менія? 

7. Узбецькі ханства були остаточно приєднані до Росії у: 
а) 1864 р., б) 1867 р., в) 1868 р., г) 1873 р.? 

8. На території якої із середньоазіатських держав у 1918 р. 
утворилася Закаспійська республіка: а) Киргизії, б) Узбе-
кистану, в) Туркменистану, г) Таджикистану? 

9. Англійський парламент був створений у: а) 1188 р., б) 1215 р., 
в) 1265 р., г) 1267 р.? 

10. Поклади яких корисних копалин у Великій Британії почали 
розробляти найперше: а) природний газ, б) кам’яне вугілля, 
в) нафта, г) олово? 
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Тест 10 
 

1. Першою звільнилася від французького колоніального 
гноблення країна: а) Алжир, б) В’єтнам, в) Туніс, г) Мада-
гаскар? 

2. Полтавська битва відбулася у: а) 1612 р., б) 1689 р., в) 1709 р., 
г) 1722 р.? 

3. Поставте прізвища у хронологічній послідовності за часом 
знаходження при владі: а) Андропов, б) Брежнєв, в) Горба-
чов, г) Хрущов. 

4. Останнім гетьманом в історії України був: а) Іван Скоро-
падський, б) Павло Скоропадський, в) Кирило Розумовський, 
г) Петро Калнишевський? 

5. Яких із перелічених корисних копалин найбільше в Білорусі: 
а) нафти, б) природного газу, в) калійної солі, г) кам’яної 
солі? 

6. Казахське ханство з поділом на жузи утворилося в: а) ХІІ ст., 
б) ХІІІ ст., в) ХІV ст., г) ХV ст.? 

7. Яка з названих країн найпершою одержала статус радянської 
республіки в складі СРСР: а) Киргизія, б) Казахстан, в) Узбе-
кистан, г) Туркменистан? 

8. Як називалася перша радянська республіка, утворена на 
території Середньої Азії: а) Туркестанська, б) Киргизька, 
в) Хівинська, г) Бухарська? 

9. З іменем якого англійського короля (королеви) пов’язане 
становлення англійського абсолютизму: а) Генріх VІІ, б) Ген-
ріх VIII, в) Єлизавета, г) Карл І? 

10. Яке з названих міст Великої Британії вважається центром чорної 
металургії: а) Лондон, б) Глазго, в) Бірмінгем, г) Плімут? 
 
Тест 11 
 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності імена президентів 
Франції: а) Міттеран, б) Ширак, в) Жіскар д’Естен, г) де 
Голль. 

2. Завершилось об’єднання руських земель навколо Москви при 
князюванні: а) Дмитрія Донського, б) Івана ІІІ, в) Василія ІІІ, 
г) Івана ІV? 

3. Яка з названих річок Росії найдовша: а) Волга, б) Лена, 
в) Єнісей, г) Амур? 
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4. Перша українська конституція була прийнята у: а) 1710 р., 
б) 1918 р., в) 1919 р., г) 1925 р.? 

5. Яка з перелічених галузей промисловості посідає 
найважливіше місце в народному господарстві України: 
а) хімічна, б) машинобудівна, в) деревообробна, г) електро-
технічна? 

6. Приєднання Казахстану до Росії сталося у: а) ХV ст., б) ХVIII 
ст., в) ХІХ ст., ХХ ст.? 

7. Яка із названих радянських республік стала місцем 
поселення депортованих кримських татар: а) Казахстан, 
б) Узбекистан, в) Туркменистан, г) Таджикистан? 

8. Назвіть прізвище нинішнього президента Туркменистану: 
а) Назарбаєв, б) Керімов, в) Рахмонов, г) Ніязов? 

9. З якою подією пов’язане перше використання назви “Велика 
Британія”: а) завоюванням Англії норманами, б) створенням 
парламенту, в) Столітньою війною, г) приєднанням до Англії 
Шотландії? 

10. Яку із свійських тварин найбільше шанують британці: а) 
поні, б) вівцю, в) свиню, г) корову? 
 
Тест 12 
 

1. Яка з названих річок не протікає по території Франції: 
а) Сена, б) Одер, в) Луара, г) Гаронна? 

2. Яка подія сталася в історії Росії у 1783 р.: а) приєднання 
Криму; б) повстання під проводом Пугачова, в) взяття 
російськими військами Берліна, г) підписання Кючук-
Кайнарджійського договору? 

3. Найвищі гори в Росії: а) Кавказькі, б) Уральські, в) Саян-
ський хребет, г) Хібіни? 

4. Перший тракторний завод в Україні був побудований у: 
а) Запоріжжі, б) Дніпропетровську, в) Харкові, г) Кремен-
чуку? 

5. До складу якої римської провінції в античні часи входила 
територія сучасної Молдови: а) Дакії, б) Іллірії, в) Далмації, 
г) Фракії? 

6. Столицею Казахської РСР було місто: а) Кзил-Орда, б) Камо-
лінськ, в) Вєрний, г) Оренбург? 

7. В якій із середньоазіатських столиць стався руйнівний земле-
трус 1966 р.: а) Ашгабат, б) Ташкент, в) Бішкек, г) Душанбе? 
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8. На території якої із середньоазіатських республік знахо-
дяться найвищі гори колишнього СРСР: а) Киргизії, 
б) Узбекистану, в) Туркменистану, г) Таджикистану? Напи-
шіть їх назву. 

9. У якій із європейських країн вперше розпочався 
промисловий переворот: а) Німеччині, б) Голландії, в) Англії, 
г) Франції? 

10. У якій із зазначених європейських держав є лівосторонній 
рух на вулицях: а) Франції, б) Німеччині, в) Італії, г) Англії? 




