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Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року 
Демонстраційний варіант тесту з історії України 

 
Завдання 1–48 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 
Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку А 
згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як помилки! 
 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! 
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 

 
1. Дослідження Кирилівської стоянки (м. Київ) епохи пізнього палеоліту, відкриття пам’яток 

Трипільської культури в Середньому Подніпров’ї пов’язано з іменем 
А В. Хвойки. 
Б І. Забєліна. 
В В. Петрова. 
Г П. Толочка. 

 
 

2. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили 
А землеробство, скотарство, рибальство. 
Б рибальство, тваринництво, збиральництво. 
В збиральництво, рибальство, мисливство. 
Г мисливство, землеробство, збиральництво. 

 
 

3. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період 
А неоліту. 
Б енеоліту. 
В бронзового віку. 
Г раннього залізного віку. 

 
 

4. Велике розселення слов’ян тривало впродовж 
А І ст. до н. е. – І ст. н. е. 
Б І–ІІ ст. 
В ІІІ–IV ст. 
Г V–VII ст. 

 
 

5. На карті заштриховано території, що були 
приєднані до Київської Русі за князювання 
А Олега. 
Б Ігоря. 
В Святослава. 
Г Володимира. 
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6. У якому столітті відбулися описані події: 
«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві 
святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред 
города, де ото чинять торг корсуняни... Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали 
йому віру християнську...»? 
А ІХ ст. 
Б Х ст. 
В ХІ ст. 
Г ХІІ ст. 

 
7. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є 

А зростання великого феодального землеволодіння. 
Б розпад державного адміністративного апарату. 
В занепад сільського господарства й торгівлі. 
Г падіння Візантійської імперії. 

 
8. «Смердами» в Київській Русі називали 

А людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, 
передавались у спадщину). 

Б селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві 
взяті в борг гроші. 

В вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували 
повинності на користь феодала. 

Г ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і 
сплачували грошову данину. 

 
9. Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Г 
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10. У яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі? 
1. «Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського 

старосту – 12 гривень, а за князівського рядовича – 5 гривень» 
2. «Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин, 

тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки» 
3. «Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з 

боярської дружини, то князю спадщина не йде» 
А 1, 2 
Б 1, 3 
В 2, 3 
Г 1, 2, 3 

 
 

11. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі 
А Польського королівства. 
Б Молдавського князівства. 
В Угорського королівства. 
Г Великого князівства Литовського. 

 
 

12. Одне з рішень Люблінського сейму 1569 року – це 
А запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – 

Речі Посполитої. 
Б збереження в новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних 

князівств. 
В ліквідація  Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу 

Польського королівства. 
Г визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки 

від Бога-Отця, а й від Бога-Сина. 
 
 
 

13. Фільварок – це 
А форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій 

техніці, що передувала великій машинній індустрії. 
Б об’єднання української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів, 

монастирів, шкіл. 
В багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпаків і орієнтувалося на 

виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж. 
Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей 

у містах, що користувалися магдебурзьким правом. 
 
 
 

14. Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало 
політичним і правовим 
А об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва. 
Б завершенням польсько-українського протистояння. 
В припиненням масового покозачення селян і міщан. 
Г визнанням козацтва як нового соціального стану. 
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15. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: 
«Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. – архімандрит Києво-
Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної 
церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків 
заснував Лаврську школу...»? 
А П. Могилу 
Б Ф. Прокоповича 
В Й. Кондзелевича 
Г В.-К. Острозького 

 
16. У чому полягала особливість перебігу Національно-визвольної війни українського народу 

проти Речі Посполитої впродовж червня 1652 р. – серпня 1657 р.? 
А Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську війну 

й спричинила розкол козацької держави на два гетьманати, виділення Запоріжжя в 
окрему політичну силу. 

Б Погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні 
пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах 
єдиної держави всіх українських земель. 

В Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що 
завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, 
боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави. 

Г Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських 
державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, 
кримськими, турецькими, московськими військами. 

 
17. Період Руїни характеризувався 

А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-
визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. 

Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду 
внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля. 

В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, 
втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. 

Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та 
повною інтеграцією українських земель у Російську імперію. 

 
18. Уривок із якого договору подано нижче? 

«На стороні його королівської величності – від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського 
рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру 
земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох 
великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, 
від нинішнього договору рахуючи...» 
А Зборівського договору 1649 р. 
Б Білоцерківського договору 1651 р. 
В Гадяцького договору 1658 р. 
Г Андрусівського договору 1667 р. 

 
19. Які українські землі увійшли до складу володінь Австрійських Габсбургів унаслідок 

Першого поділу Речі Посполитої? 
А Волинь. 
Б Закарпаття. 
В Східна Галичина. 
Г Північна Буковина. 
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20. У другій половині XVIII ст. царським урядом засновано Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та 
Новослобідський козацький полк на території 
А Вольностей Війська Запорозького низового. 
Б Лівобережної Гетьманщини. 
В Слобожанщини. 
Г Новоросії. 

 
 

21. Героїчна оборона Севастополя тривала під час російсько-турецької війни 
А 1700–1713 рр. 
Б 1787–1791 рр. 
В 1806–1812 рр. 
Г 1853–1856 рр. 

 
 

22. Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво, як форму активного протесту проти 
несприятливих умов суспільного ладу, знали також і західноукраїнські землі Галичина й 
Буковина». 
На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок? 
А «ходіння в народ» 
Б «руху опришків» 
В «холерних бунти» 
Г «походу в Таврію за волею» 

 
 

23. Яка організація в ході революції 1848–1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу 
Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську? 
А Головна руська рада 
Б Руська трійця 
В Руський собор 
Г Центральна рада народова 

 
 

24. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела: 
«Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій 
Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий 
імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний 
прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»? 
А Новоросійський університет 
Б Чернівецький університет 
В Київський університет 
Г Харківський університет 

 
 

25. Український національно-визвольний рух на Наддніпрянській Україні наприкінці 1850 –
 початку 1860-х рр. був спрямований на 
А об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух. 
Б перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності. 
В організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек. 
Г створення підпільних терористичних організацій. 
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26. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були 
характерні такі погляди? 
1. «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...» 
2. «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська 
народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...» 
3. «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у 
польському болоті...» 
А москвофілів 
Б хлопоманів 
В народовців 
Г радикалів 

 
27. На діаграмі зображено обсяги виробництва певної продукції на Наддніпрянській Україні в 

обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження 
підтверджується даними діаграми? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової промисловості 
та більше половини продукції машинобудування імперії. 

Б Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві, видобутку 
корисних копалин і металообробці. 

В У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної, металообробної та 
цукрової промисловості імперії. 

Г Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві, 
виробляючи менше половини продукції машинобудування та металообробки. 

 
28. Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела: 

«...на початку XX 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 М. Садовську-Барілотті 
Б С. Крушельницьку 
В Г. Борисоглібську 
Г М. Заньковецьку 
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29. Легіон Українських січових стрільців – це військова частина, створена за ініціативи 
А Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії 

в 1914–1916 рр. 
Б Карпатсько-руського визвольного комітету в складі російської армії, що діяла проти 

австрійської армії в 1915–1917 рр. 
В Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської 

армії в 1914–1918 рр. 
Г Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти 

німецької армій у 1916–1918 рр. 
 

30. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано 
А створення Генерального Секретаріату. 
Б підтримку виступу самостійників. 
В засудження корніловського заколоту. 
Г творення автономії України. 

 
31. До якого періоду Української революції належать цитовані документи? 

1. «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб 
крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою 
підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…» 

2. «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики 
концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на 
потоптання наших прав…» 

А листопад–грудень 1917 р. 
Б грудень 1917–січень 1918 р. 
В січень–лютий 1918 р. 
Г лютий–березень 1918 р. 

 
 

32. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено 
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам. 
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків. 
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. 
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням. 

 
 

33. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: 
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний 
секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. 
Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної 
ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення»? 
А М. Грушевського 
Б В. Винниченка 
В Д. Дорошенка 
Г С. Петлюру 

 
 

34. Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж 
А жовтня 1917 р. – березня 1918 р. 
Б квітня–грудня 1918 р. 
В травня 1918 р. – вересня 1919 р. 
Г квітня–грудня 1919 р. 
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35. Державно-політичний статус УСРР у 1921–1922 рр. визначався 
А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, 

посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади. 
Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави 

й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах. 
В «воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах 

автономного утворення. 
Г «військовим союзом» із РСФРР зі втратою УСРР формального статусу та ознак 

незалежної держави. 
 

36. ВАПЛІТЕ – це 
А об’єднання письменників і літераторів України в 1920-х рр. 
Б спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці. 
В творчий союз українських художників-авангардистів 1920–1930-х рр. 
Г мистецьке угрупування театральних діячів України, послідовників Л. Курбаса. 

 
37. З якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. 

розповсюджувало зображені плакати? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А засвідчити єдність Комуністичної партії й народу в здійсненні індустріалізації 
Б переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом 
В продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості 
Г мобілізувати робітничий клас на трудові рекорди та подвиги 

 
38. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають 

цілком виправданим приєднання Бессарабії до...» 
А Української Соціалістичної Радянської Республіки. 
Б Української Народної Республіки. 
В Королівства Румунія. 
Г Республіки Польща. 

 
39. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу тривала впродовж 

А 1938–1944 рр. 
Б 1939–1945 рр. 
В 1940–1946 рр. 
Г 1941–1945 рр. 
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40. «Рейкова війна» – це 
А операції передових радянських військових частин на Лівобережній Україні влітку 

1943 р. із широкомасштабним використанням бронепоїздів. 
Б операції підпілля ОУН і загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів і 

станцій Галичини та Правобережної України впродовж липня – серпня 1942 р. 
В операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів, 

здійснені напередодні та під час Курської битви. 
Г військово-диверсійні операції Червоної армії проти залізничних панцерних частин 

вермахту. 
 

41. Перебіг якої воєнної операції Червоної армії описано в уривку з історичного джерела: 
«Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були 
проводити переправу... часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під 
вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, 
напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді»? 
А Одеської наступальної операції 
Б Київської наступальної операції 
В Кримської наступальної операції 
Г Корсунь-Шевченківської операції 

 
 

42. Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов 
до складу Української РСР у 1945 р.? 
А 1 
Б 2 
В 3 
Г 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Українські вчені вважають, що «характерною рисою стратегії радянського керівництва у 
процесі відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного господарства 
УРСР. В основі цієї моделі лежала примітивна схема індустріалізації...» Яка з діаграм 
структури капіталовкладень у народне господарство підтверджує думку вчених? 

А Б В Г 
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44. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953–1964 рр.)? 
А ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів 
Б лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад 
В ліквідація ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених осіб 
Г реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій 

 
45. Кого з митців стосується цитований документ: 

«Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до 
боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з 
того, що “поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі”...»? 
А М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський 
Б Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко 
В О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук 
Г П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан 

 
46. Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це 

А збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання. 
Б завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти. 
В поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів. 
Г переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу. 

 
47. Яку тенденцію суспільного життя України початку 1990-х рр. відображає карикатура? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Юн. План реєстрації нових партій у цьому місяці перевиконано! 
Зайдіть у наступному... Журнал «Перець». 1990 р. 

А відсутність політичної культури 
Б політична консолідація суспільства 
В формування багатопартійної системи 
Г зростання відповідальності різних соціальних груп 

 
48. Витяг з якого документа подано нижче? 

«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй 
території. 
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... 
…Українська РСР має право на власні Збройні Сили…» 
А Декларація про державний суверенітет України 
Б Акт проголошення незалежності України 
В Декларація прав національностей України 
Г Закон «Про економічну самостійність Української РСР» 
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У завданнях 49–52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть, на 
Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці 
бланка А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого 
запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку! 
 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А. 
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 

 
49. Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які 

потрібно використовувати, характеризуючи їх. 
 

1 Стародавня історія 
України 

2 Київська Русь за 
перших князів 

3 Розквіт Київської Русі 
4 Київська Русь за часів 

правління Ярославичів 

А християнізація, «тесть Європи», «Руська правда» 
Б привласнююче господарство, археологічна культура, 

осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян 
В князівські усобиці, федеративна монархія, з’їзди князів 
Г язичництво, полюддя, уроки, погости 
Д фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта 

 
 
 
 
 
 

50. Установіть відповідність між назвами державних інституцій і результатами їхньої 
діяльності. 

 
1 Перша Малоросійська 

колегія (1722–1727 рр.) 
2 «Правління гетьманського 

уряду» (1734–1750 рр.) 
3 Генеральна канцелярія 

гетьмана К. Розумовського 
(1750–1764 рр.) 

4 Друга Малоросійська 
колегія (1764–1786 рр.) 

А установлено контроль за Лівобережною та 
Слобідською Україною; посилено втручання з боку 
російського уряду у внутрішні справи Гетьманщини; 
обмежено функції полкових канцелярій 

Б остаточно ліквідовано рештки автономного устрою 
Гетьманщини; повністю підпорядковано управління 
українськими землями загальноросійським державним 
органам; збільшено податки до царської казни 

В відокремлено гетьманський скарб від державного; 
проведено Генеральне слідство щодо законності 
володіння маєтками; відновлено зовнішньо-
політичну діяльність Гетьманщини 

Г установлено контроль за діяльністю гетьмана та 
козацької старшини; збільшено стягнення податків до 
царської казни, провіанту для російської армії; розгляд 
апеляцій на судові рішення; роздача земельних 
володінь офіцерам і старшинам 

Д повернуто під владу гетьмана Запорізьку Січ і Київ; 
проведено судову реформу – створено станові 
шляхетські суди (земський, підкоморський, 
гродський); реформовано козацьке військо 

 
 
 
 
 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      
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51. Установіть відповідність між роками та основним змістом запроваджених реформ. 
 

1 1861 р. 
2 1864 р. 
3 1870 р. 
4 1874 р. 

А створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у 
лівобережних та південних губерніях України 

Б скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові 
права отримати землю в приватну власність (відруб) 

В упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського 
самоврядування 

Г ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян 
землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів 

Д скасування рекрутської повинності та впровадження загальної 
військової повинності строком до 6–7 років 

 
 
 
 
 
 
 
 

52. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми 
наслідками. 

 
1 проголошення курсу на 
коренізацію в УСРР 

2 утворення Союзу РСР 
3 утворення Всеукраїнської 
надзвичайної комісії по 
боротьбі з неписьменністю 

4 проголошення курсу на 
нову економічну політику 

А запровадження трудової мобілізації, заборона 
товарно-грошових відносин і вільної торгівлі 

Б зростання питомої ваги українців серед службовців 
партійно-державного апарату республіки 

В швидка відбудова промисловості, зростання 
продуктивності праці та фізичного обсягу продукції 

Г половина сільського та дві третини міського дорослого 
населення освоїли грамоту та вміли читати 

Д затвердження нового тексту Конституції УСРР, де 
юридично закріплювалися повноваження республіки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      
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У завданнях 53–56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в 
таблиці бланка А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має 
відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. 
Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку! 
 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! 
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 

 
53.  Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. 

 
А «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його 

митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю 
великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди 
раді були, а заколот улігся». 

Б «...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І 
розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю 
сторону, а Мстислав – ту. ...і перестали усобиця й заколот, і 
була тиша велика в землі Руській». 

В «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. 
Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І 
сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало 
ніколи». 

Г «...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один 
одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду 
маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо 
Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...» 

 
 

54. Установіть послідовність подій державно-політичного життя XVIII ст. 
 

А ухвалення «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська 
Запорозького» 

Б початок діяльності Першої Малоросійської колегії 
В зруйнування за наказом Петра I Чортомлицької Січі 
Г обрання гетьманом І. Скоропадського 

 
 

55. Установіть послідовність заснування вищих навчальних закладів на теренах України 
наприкінці XVIII–ХІХ ст. 

 
А Новоросійський університет 
Б Львівський університет 
В Київський університет 
Г Харківський університет 

 
56. Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження 

державної незалежності України. 
 

А проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР 
Б укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР 

і Німеччиною та її союзниками 
В проголошення Українською Центральною Радою Четвертого 

Універсалу 
Г державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     
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Завдання 57–60 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. 
Виберіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді та запишіть їх у 
бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як помилки! 
 

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! 
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей 

 
57. Якими були характерні риси неолітичної революції? 

1 винайдення та поширення нових способів виготовлення знарядь 
праці: шліфування, пиляння, свердління каменю 

2 відокремлення скотарства від землеробства, винайдення колісного 
транспорту 

3 винайдення зброї дистанційної дії – лука та стріли, розпад 
багатолюдних мисливських колективів 

4 виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних 
продуктів: керамічного посуду, тканини 

5 поява першого штучного металу – бронзи, відокремлення ремесла від 
землеробства 

6 перехід до осілого способу життя, формування стада свійських тварин 
і використання їх як тяглової сили 

 
58. Укажіть напрями діяльності православних братств у другій половині 

XVI – першій половині XVII ст. 
1 обмеження впливу церковних ієрархів 
2 розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл 
3 оборона українських земель від татарських набігів 
4 організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих 
5 установлення взаємовідносин із православними країнами 
6 пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков 

 
59. Які риси були притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України 

в другій половині XIX ст.? 
1 дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві 
2 потужний розвиток цукробурякового виробництва 
3 завершення промислового перевороту та розгортання індустріалізації 
4 формування Південного та Правобережного нафтових районів 
5 створення та функціонування розгалуженої мережі залізниць 
6 переважання темпів розвитку машинобудування над темпами 

розвитку сировинних галузей 
 

60. Укажіть положення, що розкривають основний зміст Четвертого Універсалу 
Української Центральної Ради (УЦР). 
1 заклик до Раднаркому РСФРР про припинення наступу радянських 

військ і початок переговорів 
2 проголошення Української Народної Республіки 
3 продовження  та завершення мирних переговорів із країнами 

Четверного союзу 
4 завершення українізації армії та створення Українського фронту 

проти радянської Росії 
5 проголошення незалежності Української Народної республіки 
6 декларування наміру розпустити постійну армію та організувати 

народну міліцію 
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Правильні відповіді на завдання 
демонстраційного варіанта тесту з історії України (бланк А) 

 
№ завдання Правильна відповідь 

1 А 
2 В 
3 Г 
4 Г 
5 В 
6 Б 
7 А 
8 В 
9 Г 

10 Б 
11 Г 
12 А 
13 В 
14 Г 
15 А 
16 Б 
17 В 
18 Г 
19 В 
20 А 
21 Г 
22 Б 
23 А 
24 В 
25 В 
26 А 
27 Г 
28 Б 
29 В 
30 Г 
31 А 
32 Г 
33 Б 
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34 Б 
35 А 
36 А 
37 Г 
38 В 
39 Г 
40 В 
41 Б 
42 А 
43 Г 
44 В 
45 Б 
46 Б 
47 В 
48 А 
49 1–Б 2–Г 3–А 4–В 
50 1–Г 2–А 3–Д 4–Б 
51 1–Г 2–А 3–В 4–Д 
52 1–Б 2–Д 3–Г 4–В 
53 БГАВ 
54 ГВАБ 
55 БГВА 
56 ВБГА 
57 1 4 6 
58 1 2 4 
59 2 3 5 
60 3 5 6 

 


