
Вікторина з історії України 
Бібліотекар:  Доброго дня, діти. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, 

багатій, мальовничій землі ― на нашій славній Україні. 

 Хочеться згадати слова Ліни Костенко: 

Є щось святе в словах: мій рідний край. 

Для мене — це матусі ніжна пісня 

І рідний сад, від квіту білосніжний, 

І той калиновий у тихім лузі гай. 

Для мене — це твої стежки й мої, 

В містах і селах стоптані любовно, 

Й пісень людські прозорі ручаї, 

Усе, що серцю рідне невимовно. 

Його історія... В ній стільки гіркоти. 

І тим рідніш мені ти, краю рідний, 

Що вже назад поламані мости, 

І день встає, як райдуга подібний. 

  Наша країна пройшла великий і важкий шлях назустріч Незалежності. І сьогодні я 

приготувала для вас невелику вікторину, яка допоможе зрозуміти, як добре визнаєте 

свою рідну державу. 

Україна — одна з найбiльших держав Європи. Оскiльки це велика країна, то земля  

нашої  Батьківщини багата на широкi i чарiвнi простори, прекраснi села i мiста. Ви 

зможете перевірити себе в 1 конкурсі «Географічний», наскільки добре ви знаєте 

країну, в якій ми живемо. 

1. Найвища гора  України? (Говерла в українських Карпатах, висота 2061 м) 

2.  Найбільше море, що омиває Україну? (Чорне. Його площа біля 420 тис. кв. км) 

3. Найглибше озеро України? (Світязь . Максимальна - глибина – 58,4 м. Розташоване 

у Шацькому районі Волинської області) 

4.Україна – європейська держава, назвіть її сусідів. Назвіть не менше трьох країн. 

(Росія, Білорусь, Молдова, Польща, Румунія, Угорщина та  Словаччина) 

5. Обласний центр, найбільший порт на Чорноморському узбережжі, місто - герой. 

(Одеса) 

6. У якій частині світу розташована Україна? (у Східній та частково Центральній 

Європі) 

7. Який адміністративний поділ України? (24 області та Автономна Республіка Крим) 

8. Це місто заснував Данило Галицький і назвав на честь свого сина. (Львів) 

9. Найбільша річка нашої держави? (Дніпро, найдовша її довжина на території 

України, і становить 981 кілометр, річка впадає в Чорне море) 

10. Обласний центр, місто на півночі України, знаходить на правому березі річки 

Десна. ( Чернігів) 

Молодці.  

 

 2 конкурс «Історичний». Україна має багатолітню історію, якою може пишатися, і 

кожен з нас повинен її знати і пам’ятати. 

Українська історія – диво нетлінне, 

Кожна сторінка – це в серці світлина. 

Нам пам’ятати  минуле так треба, 



Бо кров проливалась за мирнеє небо. 

Козацькі шаблюки свистіли у полі, 

За наше майбутнє, за вольную волю. 

Нащадками гідними станемо нині, 

Бо ми українці й живемо на Вкраїні. 

1. Яку назву мала козацька держава, створена за дніпровськими порогами? (Запорізька 

січ)  

2. Який із найдревніших знаків є малим гербом України? (Тризуб) 

3. Автор слів гімну України. (П. Чубинський)  

4. Яка назва гімну України. (Ще не вмерла Україна)  

5. Як називалась перша слов’янська держава? (Київська Русь)  

6. Як називається основний закон України? (Конституція) 

7. Як звали сестру Кия, Щека, Хорива? (Либідь) 

8. Які кольори державного прапора України? (Синій, жовтий)  

9. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці. (Гімн) 

10. Назвіть велике зібрання творів Т. Шевченка. (Кобзар) 

11. Назвіть композитора, який поклав вірші Чубинського, що стали гімном, на музику? 

(Вербицький) 

12. Що означає слово «козак»? (Вільна ,незалежна людина)  
 

Про легендарне козацьке військо у свій час не знав тільки лінивий. Слава про 

мужність та хитрість козаків мчала світом, як вороний кінь Диким Полем. Величезні 

імперії добре розуміли: з козаками погані жарти. Не даремне в австро-угорської армії 

існувала офіційна інструкція: вступати в бій з козаками лише у разі п’ятикратної 

чисельної переваги. 

 

Перевіримо, як добре Ти знаєш життя, побут, звичаї та подвиги козаків?  

Запитання 

Рівень І 

 

Дай відповіді на питання, обравши один із запропонованих варіантів. 

1. Що означає слово «козак»? 

А. Переселенець. 

Б. Бідняк. 

В. Вершник, вільна людина. 

 

2. «Носом чує татарюгу, зна по птицях, по звіру…» — перекази та легенди наділяли 

козаків магічною силою. Чи відомо Тобі, як називали козаків, які зналися на травах та 

вміли ворожити? 

А. Драгоман. 

Б. Характерник. 

В. Шаман. 

 

3. Де відбулася перша битва в ході визвольної війни? 

А. Під Крутами. 

Б. Під Жовтими Водами. 

В. Під Берестечком. 



4. Назви найвідоміший козацький танок. 

А. Гопак. 

Б. Краков’як. 

В. Хоровод. 

 

5. Кому заборонявся вхід на територію Запорозької Січі? 

А. Заміжнім жінкам. 

Б. Молодим незаміжнім дівчатам. 

В. Усім жінкам. 

 

6. Першу козацьку фортецю збудували на острові… 

А. Зміїному. 

Б. Мала Хортиця. 

В. Велика Хортиця. 

 

7. Останній гетьман Запорозької Січі. 

А. Пилип Орлик. 

Б. Павло Полуботок. 

В. Кирило Розумовський. 

 

8. Хто був автором першої української Конституції? 

А. Богдан Хмельницький. 

Б. Пилип Орлик. 

В. Григорій Сагайдачний. 

 

9. Як називали козаків, які перебували на державній службі? 

А. Найманці. 

Б. Реєстрові козаки. 

В. Характерники. 

 

10. Назви ім’я відомого козака, який брав участь у більш ніж п’ятдесяти битвах. 

А. Іван Сірко. 

Б. Іван Богун. 

В. Дмитро Вишневецький. 

 

Подивіться на карту України. Вона чорно-біла. Кожен з вас зараз добавить до неї свої 

емоції, відчуття, свої барви. Я пропоную розфарбувати нашу Україну у яскраві 

кольори, квітчасті барви квітів. 

 

Пісня Я малюю Україну. 

 

На цьому наш захід закінчився. На все добре, подорожуйте Україною, любіть її в усій 

красі, милуйтеся її  природою. 

 


