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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  1  — вАріАНТ 1

вАріАНТ 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Першими до осілого способу життя на території України перейшли 
племена:
А  буго-дністровської культури
Б  трипільської культури
В  зарубинецької культури
Г  черняхівської культури

2. Як на Русі називали судно варягів?
А  дракар
Б  чайка
В  ладдя
Г  каторга

3. Язичницька релігія у слов’ян передбачала:
А  віру в єдиного бога Перуна
Б  віру в багатьох богів, які уособлювали природні сили
В  віру в духів предків, що воскресають
Г  віру в надприродні сили людини

4. Наведена картосхема дає змогу отримати 
інформацію:
А  про процес формувалися території Київ-

ської Русі в VІІІ—ІХ ст.
Б  про розташування всіх слов’янських 

племінних союзів
В  про зовнішній вплив на формування те-

риторії Київської Русі
Г  про період, у який відбувався державот-

ворчий процес у східних слов’ян

5. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?
А  у 1068 р.
Б  у 1072 р.
В  у 1086 р.
Г  у 1097 р.

6. Зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як тор-
гового центру наприкінці ХІ—ХІІ ст. сприяли:
А  втраті державної незалежності Русі
Б  політичній роздробленості Київської Русі
В  занепаду ремесла та сільського господарства Русі
Г  посиленню залежності Русі від Візантійської імперії
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вАріАНТ 1 —  2  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

7. До яких наслідків привели події, описані в уривку джерела?
Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святос-

лав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала 
ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на 
нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.
А  утворення тріумвірату
Б  повстання в Києві
В  розпад Київської Русі
Г  початок правління Володимира Мономаха

8. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Система суспільних відносин у добу феодалізму, за якої землев-

ласник мав право на особу, працю й майно залежних від нього селян.
А  панщина
Б  оброк
В  кріпацтво
Г  експлуатація

9. Про якого князя йдеться в уривку історичного джерела?
Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, …став 

розмножати число латинників і їх віру, …принаджував з різних кра-
їв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню 
віру в русинів.
А  Данило Романович
Б  Лев Данилович
В  Юрій І Львович
Г  Юрій ІІ Болеслав

10. Українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовсько-
го в результаті:
А  укладення Кревської унії
Б  боротьби литовських князів із монгольськими ханами
В  тривалої боротьби литовських князів із московськими князями
Г  укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським 

князем

11. Закріпачення українських селян було юридично оформлене:
А  Першим Литовським статутом
Б  Другим Литовським статутом
В  Третім Литовським статутом
Г  «Уставою на волоки»

12. Що стало одним із наслідків укладення Люблінської унії?
А  полонізація та денаціоналізація української шляхти
Б  відновлення удільних князівств на українських землях
В  ліквідація міського самоврядування на основі магдебурзького 

права
Г  скасування Литовських статутів і впровадження польського су-

дочинства
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  3  — вАріАНТ 1

13. Яка подія суттєво вплинула на активізацію українського національно-
культурного руху кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.?
А  укладення Люблінської унії
Б  утворення реєстрового козацтва
В  укладення Берестейської унії
Г  завершення Хотинської війни

14. Який із зображених на фото замків є пам’яткою архітектури ХVІІ ст.?

А Б

В Г

15. Який характер мало повстання під проводом П. Павлюка, Я. Ост-
рянина, Д. Гуні в 1637—1638 рр.?
А  релігійний, антифеодальний
Б  національно-визвольний
В  станово-корпоративний
Г  все назване вище

16. Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. Хмельниць-
кого та представниками польського короля Яна ІІ Казимира було 
укладено після битви:
А  під Корсунем
Б  під Пилявцями
В  під Берестечком
Г  під Батогом

17. Яка міжнародна подія мала вирішальний вплив на долю Лівобереж-
ної Гетьманщини на початку ХVІІІ ст.?
А  розгром турків під Віднем польським військом на чолі з коро-

лем Я. Собеським
Б  перший поділ Австрією, Пруссією та Росією Речі Посполитої
В  повстання під проводом С. Палія
Г  Північна війна
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вАріАНТ 1 —  4  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

18. Які держави поділили українські зем-
лі так, як зображено на картосхемі?
А  Османська імперія та Річ Посполита
Б  Московська держава  

та Османська імперія
В  Московська держава та Річ  

Посполита
Г  Велике князівство Литовське  

та Московська держава

19. Хто очолював утворене в 1821 р.  
Малоросійське таємне товариство?
А  В. Лукашевич, В. Капніст
Б  брати Андрій і Петро Борисови
В  О. Муравйов, С. Трубецький
Г  І. Котляревський, П. Пестель

20. Хто із зображених історичних постатей був ватажком опришківсько-
го руху в першій половині ХVІІІ ст.?

А Б В Г

21. Розгортання українського національного відродження на Слобожан-
щині пов’язане:
А  з діяльністю греко-католицьких священиків
Б  з діяльністю дворян-автономістів
В  з відкриттям Харківського університету
Г  з місією В. Капніста до Берліна

22. Які події в першій половині ХІХ ст. на українських землях роз-
горталися під гаслом: «За нашу і вашу свободу!»?
А  польське національне повстання
Б  рух декабристів
В  масонський рух
Г  українське національне відродження

23. Програмні положення якої організації викладені в уривку джерела?
На її зміст вплинули історичні та політичні концепції «Іс-

торії русів», поезії Т. Шевченка, ідеологія панславізму, європейські 
ідеї романтизму, утопічного та християнського соціалізму та 
декабристський рух на Україні. Назва та стиль були запозичені 
з «Книг польського народу і польського пілігримства» А. Міцкевича. 
Незважаючи на запозичення, вона була оригінальним документом 
української політичної думки.
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  5  — вАріАНТ 1

А  Кирило-Мефодіївського братства
Б  «Товариства об’єднаних слов’ян»
В  Братства тарасівців
Г  «Руської трійці»

24. Яке визначення розкриває зміст поняття «промисловий переворот 
(революція)»?
А  відносини, що складаються між товаровиробниками та покупця-

ми з приводу купівлі-продажу, органічний зв’язок між виробни-
цтвом і споживанням

Б  процес переходу від ремісничого до мануфактурного виробництва
В  форма виробництва, за якої продукція виробляється для продажу
Г  процес у розвитку продуктивних сил суспільства, під час якого від-

бувається перехід від мануфактурного до машинного виробництва

25. 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 «нова ера»
Г  революції 1905—1907 рр.

26. Що було характерним для українського політичного руху в Галичині 
наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.?
А  у русі фактично сформувалася двопартійна система та заверши-

лася його еволюція від автономізму до самостійності
Б  рух перебував під значним впливом соціалістичних ідей, у ньо-

му домінували настрої перебудови Австро-Угорщини на основах 
федералізму

В  усвідомлення рухом існування окремого галицько-руського наро-
ду зумовило його перехід до активної культурно-просвітницької 
роботи

Г  основні зусилля руху були спрямовані на досягнення українця-
ми Галичини «правдивого автономізму» в межах Австрійської 
монархії

27. У якому стилі збудовані архітек-
турні пам’ятки, зображені на ілю-
страції?
А  українського бароко
Б  українського рококо
В  українського класицизму
Г  українського модерну 

28. На початку ХХ ст. православна церква на українських землях була:
А  складовою Української греко-католицької церкви
Б  складовою Російської православної церкви
В  складовою Грецької православної церкви
Г  самостійною (автокефальною) церквою
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вАріАНТ 1 —  6  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

29. Яку назву мала воєнно-адміністративна одиниця, утворена росія-
нами на українських землях, що були захоплені під час Галицької 
битви 1914 р.?
А  Галицько-Волинське генерал-губернаторство
Б  Галицько-Волинське князівство
В  Галицько-Буковинське генерал-губернаторство
Г  Галицька губернія

30. Яку назву мали фронти російської армії, що проходили українськи-
ми землями в роки Першої світової війни?
А  Південний і Південно-Західний
Б  Південно-Західний і Румунський
В  Західний і Південно-Західний
Г  Південний і Західний

31. Хто був першим командувачем українізованого корпусу російської 
армії?
А  С. Петлюра
Б  М. Грушевський
В  П. Скоропадський
Г  Є. Коновалець

32. Який документ містить таке положення? 
Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх 

власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх сво-
їх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на 
благо і щастя всього її трудового люду.
А  ІV Універсал
Б  Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»
В  Акт Злуки УНР і ЗУНР
Г  Варшавський договір

33. Чому отаман Н. Махно неодноразово укладав угоди про спільні дії 
з більшовиками?
А  мав із ними спільну мету боротьби
Б  через ідеологічну близькість
В  мав спільних із ними ворогів і противників
Г  був нерозбірливим у виборі союзника

34. У якому році І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення 
Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?
А  1920 р.
Б  1922 р.
В  1924 р.
Г  1926 р.

35. У 1920-ті рр. під назвами «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», 
«Авангард» існували:
А  перші колективні господарства (колгоспи)
Б  літературно-художні об’єднання
В  перші революційні театри
Г  наукові гуртки
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  7  — вАріАНТ 1

36. Яке місто було столицею УСРР у 1920-ті рр.?
А  Київ
Б  Харків
В  Катеринослав
Г  Одеса

37. Другу п’ятирічку Й. Сталін оголосив «безбожною п’ятирічкою», 
«п’ятирічкою знищення релігії». Який відомий храм часів Київської 
Русі був зруйнований у цей період?
А  Собор святої Софії Київської
Б  Михайлівський Золотоверхий собор
В  Успенський собор Києво-Печерської лаври
Г  Спасо-Преображенський собор у Чернігові

38. Якою була мета здійснення суцільної колективізації?
А  зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського ви-

робництва та піднесення добробуту селян
Б  допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдоскона-

лення агротехніки й агрокультури
В  установлення державного контролю над сільськогосподарським 

виробництвом і використання його ресурсів для модернізації 
всього господарства

Г  подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного 
сільськогосподарського виробництва інтенсивним

39. Напередодні Другої світової війни в УРСР було завершено перехід:
А  до обов’язкової початкової освіти
Б  до обов’язкової початкової освіти, а в містах — до загального се-

мирічного навчання
В  до загального семирічного навчання, а в містах — до обов’язкової 

середньої освіти
Г  до загальної обов’язкової середньої освіти

40. Яка категорія осіб була зобов’язана носити у роки 
Великої Вітчизняної війни зображений нагрудний 
знак?
А  особи, які співпрацювали з німецькою окупа-

ційною воєнною та цивільною адміністрацією
Б  особи, добровільно або примусово вивезені на 

господарські роботи до Німеччини
В  євреї, ув’язнені в гетто або таборі з метою по-

дальшого фізичного знищення
Г  всі особи віком від 14 до 65 років, які залишилися на окупова-

ній нацистами території України

41. У якому місті в УРСР було започатковано випуск легкових авто-
мобілів?
А  у Києві
Б  у Львові
В  у Запоріжжі
Г  у Кременчузі
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42. Яке висловлювання розкриває основний зміст поняття «рейкова війна»?
А  операції передових радянських військових частин на Лівобереж-

ній Україні влітку 1943 р. з широкомасштабним використанням 
бронепоїздів

Б  операції підпілля ОУН та загонів УПА зі знищення великих за-
лізничних вузлів і станцій Галичини та Правобережної України 
упродовж липня—серпня 1942 р.

В  військово-диверсійні операції Червоної армії проти залізничних 
панцерних частин вермахту

Г  операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, 
знищення ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської 
битви

43. Які події привели до появи наказу головного командування УПА, 
уривок з якого наведено?
а) …категорично забороняється евакуюватися у глиб Німеччини…, 

а залишатися на місці і вести активну підготовку до збройного повстан-
ня проти радянської влади

б) активізувати антирадянську агітацію серед населення, бійців Чер-
воної армії, осіб, які прибули зі Сходу, та інших народностей СРСР…

в) зробити запаси продовольства, одягу, зброї, використавши з цією 
метою відступ німецьких військ

г) не дати змоги радянській владі укріпитися на відвойованій тери-
торії ні ідейно, ні в господарському плані…

А  вступ військ Червоної армії на територію УРСР
Б  здійснення масової мобілізації на звільненій території до лав Чер-

воної армії
В  вступ Червоної армії на території, контрольовані УПА
Г  визволення території УРСР від нацистських загарбників

44. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 
1950 — першій половині 1960-х рр. пов’язана зі створенням рад-
наргоспів?
А  перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах еконо-

мічних зон
Б  установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників
В  раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських 

ресурсів
Г  ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого плану-

вання

45. Політика гласності в роки перебудови сприяла:
А  зростанню соціальної та національної активності українського 

суспільства
Б  запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами
В  проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради 

УРСР
Г  загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню цін
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46. Що спричинило хвилю арештів і насильства щодо українських дис-
идентів у 1972—1973 рр.?

У листі до Президії Верховної Ради СРСР В. Стус писав: «…Ре-
пресії 1972 р. показали, що в дискусії з українськими «дисидентами» 
влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування 
сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір засто-
сування цієї сили не знає кінця».
А  зміна вищого керівництва КПУ
Б  акція дисидентів під час перегляду в кінотеатрі «Україна» в Ки-

єві фільму «Тіні забутих предків»
В  заснування дисидентами Української Гельсінської групи
Г  видання дисидентами журналу «Український вісник»

47. Який документ наступним чином формулював право України на не-
залежність?

Виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла над Україною 
у зв’язку з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тися-
чолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права 
на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими 
міжнародно-правовими документами…
А  Декларація про державний суверенітет УРСР
Б  Закон про економічну самостійність УРСР
В  Акт проголошення незалежності України
Г  Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльнос-

ті Компартії України»

48. Про яке явище йдеться в уривку джерела?
Найбільшим негативом 1990-х рр. було «вимивання» активної, 

продуктивної частини населення — людей молодого та середнього 
віку — за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила 
близько 3,5 млн осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці.
А  соціальну диференціацію
Б  дефіцит робочої сили
В  трудову міграцію
Г  депопуляцію

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями.
1  Полюддя
2  Князь
3  Басилевс
4  Номади

А  Назва варязького човна на Русі
Б  Візантійський імператор
В  Кочівники
Г  Збір данини
Д  Воєнний вождь племені
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вАріАНТ 1 —  10  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

50. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.
1  «Чистка» козацького реє-

стру М. Потоцьким
2  Поразка повстанців на чолі 

з Я. Острянином під Жов-
нином

3  Поразка козацьких по-
встань 1637—1638 рр.

4  Невиконання польською 
владою домовленостей, до-
сягнутих із козаками напе-
редодні Хотинської битви

А  Переселення частини коза-
ків на територію Москов-
ської держави, заснування 
Слобожанщини

Б  Польсько-козацький зброй-
ний конфлікт 1625 р.

В  Знищення козаками «золо-
тої сотні»

Г  Повстання козаків під про-
водом П. Бута

Д  Скасування прав і привілеїв 
реєстрового козацтва

51. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами 
їх біографії.
1  М. Остроградський
2  В. Каразін
3  Б. Грінченко
4  П. Чубинський

А  Композитор, етнограф, диригент, 
громадський діяч. Заклав основи на-
ціонального класичного музично-
го мистецтва. Улаштовував щорічні 
шевченківські концерти

Б  Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор від-
криття Харківського університету. Винахідник парового опален-
ня, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо

В  Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учас-
ник громадівського руху. Ініціатор створення й управитель спра-
вами Південно-Західного відділення Російського географічного 
товариства. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»

Г  Письменник, етнограф, історик. Був одним із засновників Укра-
їнської радикальної партії. Був головою київської «Просвіти». 
Упорядкував і видав чотиритомний «Словарь української мови»

Д  Учений-математик, педагог. Основні наукові роботи присвячені 
математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фі-
зиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об’ємом на ін-
теграл за поверхнею, названу його ім’ям

52. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.
1  Утворення Народного 

комісаріату закордон-
них справ УРСР

2  Завершення Другої 
світової війни

3  Загибель командувача 
УПА Р. Шухевича

4  Кампанія боротьби 
з проявами «буржуаз-
ного націоналізму»

А  Звільнення військовослужбовців зі 
збройних сил, повернення евакуйо-
ваних, полонених, репатрійованих

Б  Відновлення та зміцнення ідео-
логічного контролю над суспіль-
ством

В  Посилення державної антицерков-
ної кампанії

Г  Загасання організованого збройно-
го опору радянській владі на за-
хідноукраїнських землях

Д  Перетворення України на суб’єкта 
міжнародних відносин
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53. Установіть відповідність між характеристиками історичних діячів 
та їх прізвищами.
1  Історик літератури, автор нарису «Та-

рас Шевченко», член Товариства 
українських поступовців, секретар 
міжнаціональних справ Генерального 
Секретаріату

А  В. Винниченко
Б  М. Грушевський
В  С. Єфремов
Г  М. Міхновський
Д  С. Петлюра

2  Засновник та ідеолог українського націоналізму, автор програми 
РУП «Самостійна Україна», організатор Українського військово-
го клубу ім. гетьмана П. Полуботка

3  Історик, літературознавець, автор багатотомної «Історії України-
Руси», один із засновників Товариства українських поступовців, 
голова Української Центральної Ради

4  Письменник, автор мемуарно-публіцистичного твору «Відроджен-
ня нації», один із засновників УСДРП, голова Генерального Се-
кретаріату Української Центральної Ради

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Початок повстання литовсько-руської знаті на чолі зі Свидригайлом
Б  Укладання Кревської унії
В  Повстання Михайла Глинського
Г  Грюнвальдська битва

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  А. Шептицький очолив Галицьку греко-католицьку митрополію
Б  Заснування Української народної партії
В  Створення міжпартійного блоку — Товариство українських по-

ступовців
Г  Створення Національної ради русинів на Буковині

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Операція «Вісла» — примусове виселення українців Закерзоння
Б  «Волинська трагедія» — польсько-український збройний кон-

флікт на Волині
В  Загибель командувача УПА Р. Шухевича
Г  «Саморозпуск» Укрїнської греко-католицької церкви
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Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які твердження характеризують життя людей на українських зем-
лях у період неоліту?
1  Людське суспільство перейшло від привласнюючих до відтворю-

ючих форм господарства
2  Винайдення людиною лука і стріл
3  Полювання на мамонтів, бізонів, північних оленів
4  Виникнення виробництва кераміки, прядіння та ткацтва
5  Початок використання мідних знарядь праці
6  Приручення більшості свійських тварин: биків, свиней, кіз, овець

58. Які території відійшли до Російської імперії в результаті російсько-
турецьких війн другої половини ХVІІІ ст.? 
1  Узбережжя Чорного моря між Південним Бугом і Дністром
2  Узбережжя Чорного моря між Дніпром і Південним Бугом
3  Гирло Дунаю
4  Узбережжя Чорного моря між Дністром і Дунаєм
5  Фортеця Азов та навколишні землі
6  Кримський півострів

59. Укажіть положення, що розкривають основний зміст Третього Уні-
версалу Української Центральної Ради.
1  Поширення влади Української Центральної Ради на Київщину, 

Поділля, Волинь і Чернігівщину
2  Проголошення автономії України в складі демократичної Росій-

ської Республіки
3  Установлення восьмигодинного робочого дня, державного контр-

олю за продукцією, виробленою в Україні
4  Проголошення Української Народної Республіки
5  Скасування приватної власності на землю поміщицьких та ін-

ших «нетрудових» господарств
6  Проголошення православ’я державною релігією УНР

60. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 — середині 
1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?
1  Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце 

своєї роботи
2  Упровадження державних позик і збільшення присадибного гос-

подарства колгоспників
3  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будів-

ництва
4  Створення сфери побутових послуг і системи громадського хар-

чування
5  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників
6  Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного ро-

бочого тижня
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  13  — БлАНк віДповіДей

Бланк відповідей А 
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 

www.e-ranok.com.ua



вАріАНТ 2 —  14  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

вАріАНТ 2

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Основу відтворюючого господарства первісних людей становили:
А  землеробство, скотарство
Б  збиральництво, рибальство
В  полювання, рибальство
Г  скотарство, збиральництво

2. Якими номерами на картосхемі по-
значено грецькі поліси Тіра та Панті-
капей?
А  2 і 4
Б  2 і 5
В  3 і 5
Г  1 і 6

3. Детальний опис Великої Скіфії містить:
А  «Іліада» та «Одіссея» Гомера
Б  «Історія» Геродота
В  «Порівняльні життєписи» Плутарха
Г  «Повість минулих літ»

4. Богом-покровителем худоби й «підземного 
світу» в давніх слов’ян був:
А  Перун
Б  Велес
В  Стрибог
Г  Даждьбог

5. Якою цифрою на картосхемі Києва часів 
Київської Русі позначено так зване «місто 
Володимира»?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

6. У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звід-
кіля єсть пішла Руська земля»?
А  «Слово о полку Ігоревім»
Б  «Повість минулих літ»
В  «Слово про закон і благодать»
Г  «Повчання дітям»

 1

 2

 3

 4
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  15  — вАріАНТ 2

7. Про якого князя йдеться в уривку літопису?
Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наво-

дити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий 
і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не 
сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували … Великим. 
Податі при ньому хоч були великі, але всім урівняло, і через те всі 
це переносили без тяготи.
А  Святослава Ярославича
Б  Володимира Мономаха
В  Мстислава Володимировича
Г  Всеволода Ярославича

8. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?
Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердеч-

ною нагострив, ратного духу сповнився та й повів полки свої хоробрі 
на землю Половецьку, за землю Руську!
А  у 1147 р.
Б  у 1169 р.
В  у 1185 р.
Г  у 1187 р.

9. У якому уривку джерела йдеться про привід до польської агресії 
проти Галицько-Волинської держави?
А  …З поданого до нас прохання короля Казимира ІІІ ми недавно до-

відались, що, коли народ русинів за допомогою отрути вбив Бо-
леслава, князя Русі і родича короля, тоді король, вражений цим 
злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, 
напав своїм військом на Руську землю…

Б  У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Да-
нилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський 
сан, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства…»

В  Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Ка-
зимир, король польський, бажаючи припинити існування князів-
ства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу 
з Литви Мартина Гаштовта…

Г  …Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й ви-
тратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так 
і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, короле-
ву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами…

10. До якого періоду належать перші письмові згадки про українських 
козаків?
А  до початку ХV ст.
Б  до кінця ХV ст.
В  до початку ХVІ ст.
Г  до кінця ХVІ ст.

11. Чим уславилися магнати та князі П. Лянцкоронський, О. Дашкович, 
С. Пронський, Д. Вишневецький, К. Острозький?
А  створенням перших фільварків на українських землях
Б  виступом проти Брестської (Берестейської) унії
В  підтримкою української культури
Г  організацією боротьби козаків із татарсько-турецькими нападами
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вАріАНТ 2 —  16  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

12. На картосхемі позначена територія:
А  охоплена повстанням під проводом 

М. Жмайла
Б  розміщення шести полків реєстрового 

козацтва
В  охоплена повстанням під проводом І. Су-

лими
Г  укріпленої прикордонної лінії, визначе-

ної польським урядом

13. «Ординацією Війська Запорозького реєстро-
вого, що перебуває на службі Речі Поспо-
литої» 1638 р. було передбачено:
А  зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію вибор-

ності козацької старшини, скасування козацького судочинства
Б  збільшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, запровадження 

територіально-полкового устрою
В  збільшення козацького реєстру до 3 тис. осіб в обмін на участь 

козаків у війні проти Московської держави
Г  зменшення козацького реєстру до 3 тис. осіб, запровадження 

польського комісара при гетьмані

14. Столицею Української козацької держави за Б. Хмельницького було 
місто:
А  Переяслав
Б  Чигирин
В  Київ
Г  Черкаси

15. У якій частині українських земель у другій половині ХVІІ ст. не 
існувало вищої виборної козацької посади?
А  Правобережжя
Б  Лівобережжя
В  Запорожжя
Г  Слобожанщина

16. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська За-
порозького» П. Орлика …
А  найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній 

старшині
Б  уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного 

гетьмана
В  скасовувалося постійне скликання Генеральної і Старшинської 

ради
Г  упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

17. Ліквідація Запорозької Січі імперською владою Росії в 1775 р.:
А  забезпечила вихід Російської імперії до Чорного моря
Б  сталася внаслідок ліквідації Кримського ханства
В  забезпечила Російській імперії контроль над усіма українськими 

землями
Г  була закономірним явищем
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  17  — вАріАНТ 2

18. Кульмінацією гайдамацького руху на Правобережній Україні стала 
«Коліївщина», що спалахнула:
А  у 1764 р.
Б  у 1768 р.
В  у 1772 р.
Г  у 1775 р.

19. Якими були наслідки походу французького імператора Наполео-
на І на Москву в 1812 р. та його поразка для України?
А  українські землі були відірвані від Російської імперії і на їх те-

риторії були створені «наполеоніди» — державні утворення, під-
контрольні Франції

Б  українські землі були розділені між Росією, Францією, Австрі-
єю та Османською імперією

В  російська влада ліквідувала відновлені козацькі формування, по-
силила кріпосницьку залежність селян, створила воєнні поселення

Г  відбувся вибух масового антиросійського селянського руху, зрос-
тали опозиційні настрої в середовищі українського міщанства

20. Яку мету ставили перед собою діячі «Руської трійці», створюючи 
«Русалку Дністрову»?

Я випробовував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна 
мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської 
(московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого 
розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. В час 
написання статей моїм головним наміром було сприяння розвитку 
руської мови і літератури цією мовою…
А  прагнули започаткувати та розвинути новий літературний напрям
Б  прагнули створити нову мову для населення Східної Галичини
В  прагнули довести існування окремої української мови та сприя-

ти її розвитку
Г  прагнули показати зверхність руської мови над іншими

21. Хто є автором зображених репродукцій картин?
 

А  І. Рєпін
Б  М. Пимоненко
В  І. Труш
Г  С. Васильківський
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вАріАНТ 2 —  18  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

22. Хто в 1878—1882 рр. видавав у Женеві перший український по-
літичний журнал «Громада»?
А  Б. Грінченко
Б  М. Чайковський
В  М. Драгоманов
Г  Г. Галаган

23. До якого періоду розвитку українського руху в Російській імперії 
належить уривок із записів М. Костомарова?

…Мені було прикро, що така чудова мова залишається без будь-
якої літературної обробки і зверх того зазнає зовсім незаслуженої 
зневаги. Я всюди чув грубі вибрики і насмішки над хохлами не тіль-
ки від великоросів, але навіть і малоросів вищого класу, які вважали 
дозволеним знущатися над мужиком… Таке ставлення до народу 
і його мови мені здалося приниженням людської гідності.
А  початку національного відродження
Б  розгортання культурницької праці
В  переходу до політичної боротьби
Г  формування політичних засад руху

24. Військовий урядовець Є. фон Бридке в своїх записках писав: «…У цій 
величезній степовій місцевості, де 90 тисяч душ, приписаних до 
військових поселень, займались землеробством і скотарством, госпо-
дарство проводилося цілком екстенсивно і неправильно…». У період 
правління якого російського імператора з’явилися описані в уривку 
джерела поселення на українських землях?
А  Миколи І
Б  Олександра І
В  Олександра ІІ
Г  Олександра ІІІ

25. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні укра-
їнської національної ідеї в Східній Галичині та на Закарпатті?
А  інтелігенція
Б  греко-католицькі священики
В  заможні селяни
Г  дрібні підприємці

26. Про яку наукову установу йдеться в уривку джерела?
…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, відомос-
ті про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки…
А  Наукове товариство ім. Т. Шевченка
Б  Товариство «Просвіта»
В  Південно-Західне відділення Російського географічного товариства
Г  Кирило-Мефодіївське братство (товариство)
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  19  — вАріАНТ 2

27. Як називалася система заготівлі сільгосппродуктів в УСРР у 1919—
1921 рр., елемент політики воєнного комунізму?
А  продподаток
Б  продрозкладка
В  трудодень
Г  держпоставка

28. З іменем якого митця пов’язане спору-
дження зображеної на фото пам’ятки 
архітектури України?
А  О. Вербицький
Б  М. Микешин
В  В. Городецький
Г  О. Бекетов

29. Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, ство-
рена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила ме-
тою діяльності побудову самостійної соборної Української держави, 
мала назву:
А  Головна Українська Рада
Б  Союз визволення України
В  Карпато-Руський визвольний комітет
Г  Товариство українських поступовців

30. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. …Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Цен-

тральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здій-
снення автономії України до Всеросійського Учредітельного Зібрання…

2. На час до вирішення справи про місцеве врядування [Укра-
їною] Установчими Зборами… вищим органом тимчасового уряду 
є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд 
по пропозиціям Центральної Ради…
А  березень—квітень 1917 р.
Б  липень—серпень 1917 р.
В  жовтень—листопад 1917 р.
Г  листопад—грудень 1917 р.

31. У якому році більша частина українських земель перебувала під 
владою Білої армії?
А  у 1917 р.
Б  у 1918 р.
В  у 1919 р.
Г  у 1921 р.

32. «Розстріляне відродження» — це умовна назва:
А  покоління українських політичних діячів часів Української ре-

волюції, знищених під час терору 1930-х рр.
Б  групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних 

у ході боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.
В  літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., ре-

пресованої сталінським режимом
Г  плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр. 

у справі «Спілки визволення України»
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вАріАНТ 2 —  20  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

33. 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі 
всі юридичні права на володіння:
А  Волинню
Б  Східною Галичиною
В  Закерзонням
Г  Подыллям

34. У результаті здійснення в Україні в 1920—1930-х рр. політики ко-
ренізації було:
А  реорганізовано національні адміністративні райони на території 

республіки в звичайні райони
Б  замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової ін-

формації державною українською мовою
В    збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республі-

канського партійно-державного апарату
Г  розширено повноваження республіки в сфері зовнішньої політики 

для здійснення культурної роботи серед українців за кордоном

35. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що було характерним 
для промисловості України кінця 1930-х рр. порівняно з 1920-ми рр.

Співвідношення між великою та дрібною промисловістю  
в загальному промисловому виробництві України (у %)

Види промисловості 1925—1926 рр. 1938 р.

Велика про-
мисловість

кількість підприємств 0,6 8,6

кількість робітників 43,2 83,0

валова продукція 68,7 92,5

Дрібна про-
мисловість

кількість підприємств 99,4 91,4

кількість робітників 56,8 17,0

валова продукція 31,3 7,5

А  повільне зростання кількості великих промислових підприємств, 
переважання в республіці кустарно-ремісничого сектору за кіль-
кістю зайнятих робітників

Б  стрімкий розвиток фабрично-заводського сектору, який став до-
мінуючим як за кількістю підприємств, так і за обсягами про-
мислового виробництва

В  збереження значної питомої ваги підприємств дрібної промисло-
вості, яка залишалася домінуючою за обсягами виробництва про-
мислової продукції

Г  концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському 
секторі, що домінував у виробництві промислової продукції рес-
публіки

36. В історії України 1944 р. був пов’язаний:
А  із включенням до її складу Закарпаття
Б  із завершенням визволення її території від нацистських загарб-

ників
В  із початком членства республіки в ООН
Г  з утворенням Української повстанської армії

 33

 34

 35

 36

www.e-ranok.com.ua



Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  21  — вАріАНТ 2

37. У якій країні Європи в 1920-ті рр. існував Таємний український 
університет?
А  у Польщі
Б  у Румунії
В  в Угорщині
Г  у Чехословаччині

38. У якому році міг з’явитися такий агітаційний 
плакат?
А  у 1920 р.
Б  у 1926 р.
В  у 1932 р.
Г  у 1939 р.

39. У якому році та які події спонукали Народного комісара оборони 
СРСР видати такий наказ: «…Воєнним Радам армій і перш за все ко-
мандувачам арміями: …сформувати у межах армії 3—5 добре озбро-
єних загороджувальних загонів (до 200 чоловік у кожному), поста-
вити їх у безпосередньому запіллі нестійких дивізій і зобов’язати 
їх у випадку паніки і безладного відступу частин дивізії розстрілю-
вати на місці панікерів і боягузів і тим допомогти чесним бійцям 
дивізій виконувати свій обов’язок перед Батьківщиною»?
А  у 1939 р.; перші зіткнення з німецькими військами під час на-

паду на Польщу
Б  у 1941 р.; після поразок Червоної армії в прикордонних боях
В  у 1942 р.; після поразок Червоної армії в Україні та прориву ні-

мецьких військ до Волги і Кавказу
Г  у 1943 р.; невдачі під час прориву на оперативний простір Ра-

дянської армії з Букринського плацдарму

40. Яке твердження відповідає змісту нацистського плану «Ост»?
А  включення України до складу ІІІ Рейху на правах автономії
Б  перетворення України на «життєвий простір арійської раси»
В  розчленування території України і створення кількох маріонет-

кових українських держав
Г  перетворення України на промислову базу ІІІ Рейху і джерело 

дешевої робочої сили

41. Мету боротьби якої політичної сили відо-
бражає листівка?
А  радянських партизан
Б  Радянської армії
В  Української повстанської армії
Г  «Поліської Січі»

42. Якій меті були підпорядковані реформи 
М. Хрущова в економічній сфері?
А  «Догнати й перегнати США»
Б  побудувати комуністичне суспільство
В  покращити життєвий рівень населення
Г  всьому названому вище
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43. Яка головна причина існування явища в радянській науці, особли-
вості якого наведено в уривку джерела?

Існуюча в УРСР система керівництва наукою створювала умови 
для засилля авантюристів. Так, на сесії Всесоюзної академії сіль-
ськогосподарських наук ім. Леніна невіглас і шахрай Т. Лисенко піс-
ля тривалої боротьби, розпочатої ще в 30-ті рр., здобув остаточну 
перемогу над своїми науковими опонентами-генетиками. Почалися 
переслідування і розправи. У Харкові було звільнено з роботи завід-
уючого кафедрою генетики і дарвінізму Харківського університету 
Г. Полякова і професора сільськогосподарського інституту С. Дело-
не. Така ж доля спіткала ряд учених і в інших наукових центрах 
республіки. Розгром генетики став однією з ганебних сторінок в іс-
торії радянської науки. 
А  ідеологізація
Б  космополітизм
В  ксенофобія та антисемітизм
Г  провінціалізація

44. Хто очолював українську делегацію на міжнародній конференції 
у Сан-Франциско (1945 р.), на якій було ухвалено Декларацію про 
створення ООН?
А  Й. Сліпий
Б  Л. Каганович
В  Д. Мануїльський
Г  Р. Шухевич

45. Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, 
що існував у республіці?
А  «соціалізм, що розвивається»
Б  «розвинений соціалізм»
В  «реальний соціалізм»
Г  «переможний соціалізм»

46. Яке положення характеризує політику прискорення, проголошену 
радянським керівництвом у 1985 р.?
А  визнання приватної власності
Б  перехід до ринкової економіки
В  відмова від директивного планування
Г  збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості

47. Що давало підстави Президенту України Л. Кучмі в своїй доповіді від 
11 жовтня 1994 р. зробити такий висновок про становище в країні?

…Суспільство вже давно практично вичерпало ресурс виживання… 
Вичерпав себе ресурс суспільних очікувань, втрачено віру населення 
в завтрашній день, у можливість переломити ситуацію на краще. 
За цих умов альтернативи курсу на суттєве прискорення еконо-
мічних реформ не існує…
А  глибока економічна криза
Б  глибока економічна й перманентна політична кризи
В  могутній страйковий рух, який паралізував усі сфери життя сус-

пільства
Г  прагнення перемогти на дострокових президентських виборах
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48. На чому, крім Конституції і Акта проголошення незалежності Укра-
їни, урочисто присягають президенти України?
А  на «Кобзарі»
Б  на «Книзі буття українського народу»
В  на «Пересопницькому Євангелії»
Г  на «Острозькій Біблії»

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.
1  Приєднання князями 

Володимиром і Яросла-
вом червенських міст

2  Перший Балканський 
похід князя Святослава

3  Розгром князем Свя-
тославом Хозарського 
каганату

4  Похід новгородського 
князя Олега на Київ

А  Утворення Тмутараканського кня-
зівства, поширення влади київ-
ського князя на плем’я в’ятичів

Б  Поширення влади київського кня-
зя на племена волинян і білих 
хорватів

В  Поширення влади київського кня-
зя на племена уличів і тиверців

Г  Об’єднання Північної та Південної 
Русі (Славії та Куявії)

Д  Об’єднання полян, деревлян і сіве-
рян під владою київського князя

50. Установіть відповідність між битвами Національно-визвольної війни 
та їхніми характеристиками.
1  Битва на 

Жовтих Во-
дах

2  Зборівська 
битва

3  Берестецька 
битва

4  Жванецька 
облога

А  Відбулася влітку 1651 р. й завершилася по-
разкою української армії

Б  Відбулася в травні 1652 р. Хмельницький 
з’ясував, що розміри табору значно перевищу-
ють кількість польської армії й, атакувавши 
його одночасно з усіх боків, здобув перемогу

В  Перша битва Національно-визвольної війни, 
яка завершилася перемогою Хмельницького

Г  Її наслідком стало укладення в усній формі 
Кам’янецького кримсько-польського договору

Д  Її наслідком стало укладення угоди, за якою 
під владу гетьмана перейшли Брацлавське, 
Київське та Чернігівське воєводства
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51. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які харак-
теризують економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст.
1  Зростання населення й поява надлиш-

ку робочої сили в сільській місцевості
2  Переселення людей за межі країни з ме-

тою пошуку роботи й вільних земель
3  Відносини, засновані на свободі госпо-

дарської діяльності й продажу товарів
4  Торгово-візницький промисел, осно-

вними товарами якого були сіль, риба, 
хліб

А  Аграрне перенасе-
лення

Б  Ринкові відносини
В  Соціальне розша-

рування
Г  Трудова еміграція
Д  Чумацький проми-

сел

52. Установіть відповідність між назвами інституцій та прийнятими 
ними рішеннями.
1  Всеукраїнський 

хліборобський кон-
грес

2  Трудовий конгрес 
України

3  Українська Націо-
нальна Рада

4  ІІІ Всеукраїнський 
з’їзд рад

А  Проголошення Західноукраїнської На-
родної Республіки

Б  Запровадження продовольчої диктату-
ри (продрозкладки)

В  Передача всієї повноти влади Дирек-
торії УНР

Г  Прийняття першої конституції УСРР
Д  Обрання П. Скоропадського гетьманом 

України

53. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1  Інфляція
2  Гласність
3  Плюралізм
4  Лібераліза-

ція цін

А  Політичний курс керівництва КПРС у роки пе-
ребудови, спрямований на введення обмеженої, 
контрольованої свободи слова в країні в інтер-
есах проведення політики М. Горбачова

Б  Злочинне використання державними чиновни-
ками та іншими посадовими особами своїх фор-
мальних прав із метою особистого збагачення

В  Процес пом’якшення або скасування контролю 
держави за системою утворення цін

Г  Політична система, при якій відсутній дик-
тат однієї ідеології, можливість дотримувати-
ся і висловлювати, відстоювати різні політич-
ні погляди

Д  Надмірне збільшення маси паперових грошей, 
що перебувають в обігу, порівняно з реальною 
пропозицією товарів і послуг

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого за-
пису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

 51

 52

 53

www.e-ranok.com.ua



Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  25  — вАріАНТ 2

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Хотинська битва
Б  Ухвалення сеймом Речі Посполитої «Статей про заспокоєння 

грецької віри» і легалізація православної церкви
В  Відновлення ієрархії православної церкви на українських та бі-

лоруських землях
Г  Прийняття сеймом Речі Посполитої «Ординації Війська Запороз-

ького реєстрового»

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Брестський (Берестейський) мирний договір між УНР і країна-

ми Четверного союзу
Б  Ультиматум Раднаркому РСФРР Українській Центральній Раді
В  Повстання в Києві робітників заводу «Арсенал», інспіроване біль-

шовиками та придушення його українськими військами під ко-
мандуванням С. Петлюри

Г  І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської 
влади в Україні

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Проведення першого Всеукраїнського референдуму
Б  Прийняття Акта проголошення незалежності України
В  Схвалення Конституції України
Г  Підписання Конституційного договору між Президентом і Вер-

ховною Радою України

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний 
устрій та духовний світ давніх слов’ян?
1  Вели осілий спосіб життя, провідною галуззю господарства було 

землеробство
2  У мистецтві був поширений «звіриний» стиль
3  Їхні племена очолювали вожді або царі, що мали необмежену 

владу над одноплемінниками
4  Прокопій Кесарійський зазначав, що вони «одного бога, який 

надсилає блискавку, визначають єдиним володарем усіх і жерт-
вують йому кров і всяку худобу»

5  Основою їхнього господарства було кочове скотарство
6  За свідченнями сучасників, вони не скорялися владі якоїсь од-

нієї людини, а жили так, як вирішувала громада
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вАріАНТ 2 —  26  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

58. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України 
відбулися під впливом реформ 1860—1870-х рр. у Російській імперії?
1  Приплив іноземних інвестицій
2  Початок індустріалізації
3  Витіснення іноземного капіталу національним
4  Формування ринку вільнонайманої праці
5  Подолання селянського малоземелля та безземелля
6  Зникнення традиційного класу феодального суспільства — дво-

рянства

59. Укажіть основні причини падіння Української Держави П. Скоро-
падського.
1  Анулювання урядом Радянської Росії Брест-Литовського мирно-

го договору
2  Зосередження всієї повноти влади в руках однієї особи — геть-

мана
3  Вузька соціальна база гетьманату, підпорядкування економіки 

держави інтересам окупаційної влади
4  Відновлення бойових дій радянської Росії проти Української Дер-

жави
5  Залежність стабільності держави від німецьких та австрійських 

збройних формувань
6  Відсутність численної дієздатної регулярної національної армії

60. Які риси були притаманні розвитку народного господарства УРСР 
упродовж другої половини 1970—1980-х рр.?
1  Бюрократизація управління, домінування командно-адміні-

стративних методів організації виробництва, домінування важ-
кої промисловості, остаточне формування військово-промислового 
комплексу

2  Розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення, впрова-
дження нових агротехнологій і культур

3  Розвиток індивідуального підприємництва в сфері послуг насе-
ленню та сільському господарстві

4  Пріоритетний розвиток наукоємного виробництва, масове впро-
вадження досягнень науково-технічної революції

5  Криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень агрокуль-
тури та землекористування, розробка «Продовольчої програми»

6  Дефіцит товарів масового споживання, загострення продовольчої 
та житлової проблем
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  27  — БлАНк віДповіДей

Бланк відповідей А 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

 

 

 

 

 

 

57 

58 

59 

60 

Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 3 —  28  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

вАріАНТ 3

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. На який період припадає період панування сарматських племен 
у степах Північного Причорномор’я?
А  неоліту
Б  енеоліту
В  бронзового віку
Г  раннього залізного віку

2. Про який період історії слов’ян йдеться в уривку джерела?
…Вони спустошили й спалили їх міста й фортеці, взяли поло-

нених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на 
своїй без страху… І нині вони лишаються тут, живуть і спокійно 
перебувають у країні ромеїв.
А  панування скіфів у Причорноморських степах
Б  переселення готів у Причорномор’я та Крим
В  Велике розселення слов’ян
Г  утворення Київської Русі

3. Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли 
створенню Давньоруської держави?
А  підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконален-

ня ремісничого виробництва
Б  розпад родоплемінного ладу, початок класової диференціації
В  занепад ролі ради старійшин і зникнення віча — органу громад-

ського управління
Г  запровадження державної релігії та кодифікованого права

4. У період правління якого київського князя 
були приєднані заштриховані на картосхе-
мі території?
А  Аскольда
Б  Олега
В  Ігоря
Г  Святослава

5. При якому храмі Русі, згідно з літописом, 
була створена перша бібліотека?
А  у Десятинній церкві
Б  у Софійському соборі в Києві
В  у Спасо-Преображенському соборі  

в Чернігові
Г  у Києво-Печерській лаврі
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  29  — вАріАНТ 3

6. Родина якого князя була зображена в «Ізбор-
нику» 1073 р.?
А  Ярослава Володимировича (Мудрого)
Б  Святослава Ярославича
В  Володимира Всеволодовича (Мономаха)
Г  Романа Мстиславича

7. Під стінами якої будівлі загинули останні за-
хисники Києва під час штурму міста монгола-
ми в 1240 р.?
А  Десятинної церкви
Б  Софійського собору
В  Золотих воріт
Г  Києво-Печерської лаври

8. Що стало передумовою розпаду Галицько-Волинської держави 
в 1205 р.?
А  заколот галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормільчичем
Б  загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихостом
В  монгольська навала на землі Південно-Західної Русі
Г  агресія Угорщини та Польщі

9. У результаті московсько-литовських війн ХV—ХVІ ст. …
А  було ліквідовано Київське й Волинське удільні князівства
Б  Велике князівство Литовське розширило свої кордони
В  Чернігово-Сіверські землі увійшли до складу Московської дер-

жави
Г  православне населення Великого князівства Литовського пере-

йшло в підпорядкування Московського патріархату

10. На картосхемі позначено напрямки 
походів козацько-селянського війська 
під час повстання:
А  І. Сулими
Б  М. Жмайла
В  С. Наливайка
Г  К. Косинського

11. Поширення дії на українські землі 
«Устави на волоки» (1557 р.) привело:
А  до закріпачення українського се-

лянства
Б  до утворення української православної шляхти
В  до відновлення удільного устрою земель
Г  до виникнення реєстрового козацтва

12. Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її 
вищої ієрархії в 1620 р.?
А  Й. Борецький
Б  П. Могила
В  І. Потій
Г  Й.-В. Рутський
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вАріАНТ 3 —  30  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

13. Про що йдеться в уривку з твору С. Величка?
Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обі-

цяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі стату-
ти і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що 
озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу 
тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть 
гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король 
дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич 
спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином.
А  про причини Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.
Б  про привід Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.
В  про причини та привід Національно-визвольної війни українсько-

го народу середини ХVІІ ст.
Г  про причини й рушійні сили Національно-визвольної війни укра-

їнського народу середини ХVІІ ст.

14. Який варіант заповнення пропусків у наведеному твердженні є пра-
вильним?

У … р. козацьке військо зазнало поразки під … . Татари залишили 
поле бою. Завдяки полковнику … головні сили оточених козацьких 
військ зумів уникнути розгрому. У той час Б. Хмельницький зумів 
у районі … зібрати нове військо й зупинити просування польських 
і литовських військ.
А  1648 р., Замостям, І. Золотаренку, Львова
Б  1649 р., Збаражем, М. Кривоносу, Зборова
В  1651 р., Берестечком, І. Богуну, Білої Церкви
Г  1654 р., Переяславом, А. Ждановичу, Жванця

15. Основою господарського життя Запорозької Січі в другій половині 
ХVІІ ст. був:
А  фільварок
Б  зимівник
В  слобода
Г  паланка

16. У якому році було укладено Андрусівське перемир’я між Річчю По-
сполитою та Московською державою?
А  у 1648 р.
Б  у 1659 р.
В  у 1667 р.
Г  у 1686 р.

17. На яку територію не поширювалася влада гетьмана І. Мазепи 
в 1704—1708 рр.?
А  на Лівобережжя
Б  на Київ
В  на Правобережжя
Г  на Слобідську Україну
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  31  — вАріАНТ 3

18. Учасники повстанського руху на Правобережній Україні в ХVІІІ ст. 
дістали назву:
А  опришки
Б  гайдамаки
В  палії
Г  конфедерати

19. Яка з зображених ікон була створена видатним іконописцем І. Рут-
ковичем?

А    Б    В    Г 

20. Коли припинила своє існування Задунайська Січ?
А  під час російсько-турецької війни 1806—1812 рр.
Б  під час російсько-французької війни 1812 р.
В  під час російсько-турецької війни 1828—1829 рр.
Г  під час Кримської війни 1853—1856 рр.

21. Про який період дослідження української історії йдеться в уривку 
джерела?

Всюди стараюсь розшукувати свідоцтва, що відносяться до 
української історії, але мало їх знаходжу. До цього часу не маємо 
повної історії нашої батьківщини. Вірні і важливі сліди її погубилися 
завдяки спустошенню нашої країни… Дослідник цієї історії знахо-
дить для себе перепони й кидає перо.
А  про середину ХVІІІ ст.
Б  про кінець ХVІІІ — першу третину ХІХ ст.
В  про середину ХІХ ст.
Г  про другу половину ХІХ ст.

22. Які наслідки мали події європейської «весни народів» для україн-
ського селянства на західноукраїнських землях?
А  отримало широкі виборчі права
Б  було скасовано панщину
В  отримало право на трудову еміграцію
Г  було скасовано сервітути

23. У наслідок якої події в Російській імперії українські селяни отри-
мали громадянські права?
А  оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.
Б  оприлюднення Емського указу 1876 р.
В  підписання Олександром ІІ «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.
Г  підписання Миколою ІІ «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.
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вАріАНТ 3 —  32  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

24. Про якого історичного діяча йдеться в уривку джерела?
Видатний письменник, громадський діяч, учений, талановитий 

організатор і пропагандист у суспільно-політичному житті При-
карпаття. Його вважали «Тарасом Шевченком західноукраїнських 
земель». Протестом проти утисків українців були, зокрема, його 
вірші «Вічний революціонер» і «Каменяр». Був одним із засновником 
соціал-демократичного руху в краї, але згодом чітко перейшов на 
націонал-демократичні позиції. Виступав за соборність і незалеж-
ність України.
А  В. Антоновича
Б  М. Грушевського
В  І. Франка
Г  П. Чубинського

25. Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку ХХ ст., 
дістав назву:
А  українське бароко
Б  українське рококо
В  український класицизм
Г  український модерн

26. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців 
закликало українців:
А  підтримати Троїстий союз, «…бо ідучи війною, Росія грозить 

загином українському життю, яке знайшло охорону в Австрій-
ській державі»

Б  бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «…не 
може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

В  виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти 
«…єдину, самостійну Україну від Карпат аж по Кавказ»

Г  підтримати Антанту й чесно, «…не піддаючись на провокації, 
виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

27. Який із цитованих документів Українська Центральна Рада опри-
люднила в липні 1917 р.?
А  Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не роз-

риваючи з державою Російською, хай народ український на сво-
їй землі має право сам порядкувати своїм життям…

Б  …визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…, ми рішу-
че ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії 
України до Всеросійського Учредительного Зібрання…

В  У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Пе-
трограда за приводом більшовиків повстала проти Тимчасово-
го правительства і хоче накинути свою волю всій Російській 
республіці…

Г  Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і вод-
ночас робити грубий замах на це право, як це робить Рада На-
родних Комісарів Великоросії щодо Української Народної Респу-
бліки…
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  33  — вАріАНТ 3

28. Скільки університетів діяло на українських землях на кінець ХІХ ст.?
А  три
Б  чотири
В  п’ять
Г  шість

29. Незалежність Української Народної Республіки було проголошено:
А  І Універсалом
Б  ІІ Універсалом
В  ІІІ Універсалом
Г  IV Універсалом

30. Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та 
Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими 
національно-культурної політики:
А  Української Народної Республіки
Б  Західноукраїнської Народної Республіки
В  Української Держави П. Скоропадського
Г  Української Соціалістичної Радянської Республіки

31. Яке явище періоду боротьби за збереження державної незалежності 
України (1918—1920 рр.) описано в уривку джерела?

Революційна стихія селянства, на яку лідери Директорії спи-
рались, почала виходити з-під їхнього контролю. Реальна влада на 
місцях належала не міфічним «трудовим радам», як це планувалося 
Трудовим конгресом, а виборним місцевим «батькам» і підпорядкова-
ним їм озброєним загонам. В атмосфері наростаючого безладу саме 
такі загони й «правили бал», вдаючись до масових погромів, насам-
перед, проти єврейського населення.
А  анархізм
Б  петлюрівщина
В  антисемітизм
Г  отаманщина

32. Якою цифрою на картосхемі 
позначена регіональна Ра-
дянська Соціалістична Рес-
публіка Таврида?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

33. Підбиваючи підсумки «шахтинської справи» на липневому (1928 р.) 
пленумі ЦК ВКП(б) Й. Сталін висунув тезу, яка стала визначальною 
для його подальшої політики. Суть її полягала в такому:
А  «класова боротьба буде загострюватися в країні по мірі її про-

сування до соціалізму»
Б  «можливість побудови соціалізму в одній окремо взятій країні»
В  «жити стало краще, жити стало веселіше»
Г  «теперішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі»
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вАріАНТ 3 —  34  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

34. Хто був головою Раднаркому УСРР у період запровадження непу?
А  Д. Мануїльський
Б  Г. Петровський
В  Х. Раковський
Г  Е. Квірінг

35. Аргументи на користь запровадження якої політики містить уривок 
джерела (резолюції більшовицької партії)?

Перед пролетарською партією стояла двоякого роду можливість: 
або, не чекаючи допомоги західноєвропейського пролетаріату, в об-
становці тимчасової міжнародної ізоляції російської революції, піти 
на відкриту громадянську війну з масою селянства і покласти весь 
тягар російської революції на плечі кількісно ослаблого, фізично ви-
снаженого, знекровленого трирічною війною російського пролетарі-
ату, або, пішовши на економічні поступки селянству, зміцнити 
шляхом угоди з ним соціальну базу радянської влади і революції.
А  воєнного комунізму
Б  нової економічної політики
В  коренізації (українізації)
Г  культурної революції

36. Для характеристики особливостей соціально-
економічного розвитку українських земель 
у складі якої держави слід використовувати 
зображений плакат 1930-х рр.? 
А  Чехословаччини
Б  Угорщини
В  Румунії
Г  Польщі

37. Які соціальні прошарки зникли в радянському суспільстві напри-
кінці 1930-х рр.?
А  селяни-власники, підприємці, духовенство
Б  підприємці та промисловці, селяни-власники
В  наймані робітники, куркулі, промисловці
Г  інтелігенція, куркулі, духовенство

38. Із якою метою в Україну було направлено комісію на чолі з В. Мо-
лотовим, що працювала упродовж жовтня 1932 — січня 1933 рр.?
А  проведення кадрових змін у партійному керівництві республіки
Б  контроль за створенням політвідділів МТС
В  контроль за повним виконанням хлібозаготівельного плану
Г  участь у розслідуванні справи «Української військової організації»

39. Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики про-
цесу радянізації на західноукраїнських землях у 1939—1941 рр.?
А  націоналізація, депортація, українізація, репресії
Б  індустріалізація, суцільна колективізація, «червоний терор»
В  «культурна революція», кооперація, евакуація, депопуляція
Г  відбудова, інкорпорація, мілітаризація, мобілізація
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  35  — вАріАНТ 3

40. До складу якого адміністративного утворення входили окуповані 
гітлерівцями та їхніми союзниками Одещина, південні райони Ві-
нницької та західні райони Миколаївської області?
А  дистрикт «Галичина»
Б  рейхскомісаріат «Україна»
В  губернаторство «Трансністрія»
Г  прифронтова область, підпорядкована безпосередньо військовому 

командуванню

41. Яку подію відбивають наведені фотодокументи?

   

А  оборону Києва в липні—вересні 1941 р.
Б  захоплення Києва нацистськими загарбниками у вересні 1941 р.
В  «Битву за Дніпро» у вересні—листопаді 1943 р.
Г  завершення визволення столиці України 6 листопада 1943 р.

42. Яким терміном можна охарактеризувати участь українців у створе-
ній нацистами дивізії СС «Галичина»?
А  колабораціонізм
Б  Голокост
В  остарбайтер
Г  космополітизм

43. У якому році була створена вказана організація?
Тому за ініціативою Української повстанської армії (УПА), що 

створилася в процесі збройної боротьби українського народу проти 
гнобителів і насильства окупантів над мирним українським насе-
ленням, зорганізувався із представників усіх українських земель та 
українських середовищ всеукраїнський провідний центр під назвою: 
Українська Головна Визвольна Рада.
А  у 1941 р.
Б  у 1942 р.
В  у 1943 р.
Г  у 1944 р.

44. Спираючись на діаграму, визначте домінуючу за 
рівнем капіталовкладень галузь народного гос-
подарства УРСР у роки післявоєнної відбудови:
А  важка промисловість та енергетика
Б  легка промисловість
В  сільське господарство
Г  сфера культури
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вАріАНТ 3 —  36  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

45. Визначте за уривком джерела період, коли відбувалися ці події.
Фадєєва примусили переробити роман «Молода гвардія», бо в ньо-

му випало головне — роль комуністів у створенні підпільних орга-
нізацій на територіях, зайнятих ворогом. Композиторів Дмитра 
Шостаковича і Сергія Прокоф’єва звинуватили у формалістичних 
вивертах, і друга людина в партії, Жданов, сівши за фортепіано, 
вчив їх, що таке мелодія.
А  1937—1938 рр.
Б  1941—1945 рр.
В  1946—1948 рр.
Г  1953—1956 рр.

46. Швидке зростання кількісного складу КПУ в 1970 — на початку 
1980-х рр. було зумовлене переважно:
А  непохитною вірою громадян УРСР у комуністичне майбутнє
Б  запровадженням системи обов’язковості прийняття членів ЛКСМУ 

(комсомолу) до лав партії
В  тим, що членство в партії відкривало перспективи кар’єрного росту
Г  прагненням долучитися до розподілу матеріальних благ, які 

отримували всі члени партії

47. У якому році між Російською Федерацією та Україною було досяг-
нуто домовленість про розподіл Чорноморського флоту і підписано 
широкомасштабний Договір про дружбу, співробітництво і партнер-
ство між двома країнами?
А  1991 р.
Б  1995 р.
В  1997 р.
Г  1999 р.

48. Основою економічного зростання в Україні в 2000—2008 рр. були 
успіхи в галузі:
А  металургії
Б  машинобудування
В  легкої промисловості
Г  сільського господарства

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між іменами діячів і сферами їхньої куль-
турної діяльності.
1  Г. Левицький-Нос
2  І. Пінзель
3  І. Григорович-Барський
4  Д. Бортнянський

А  Гравюра
Б  Музика
В  Скульптура
Г  Література
Д  Архітектура
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  37  — вАріАНТ 3

50. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та 
описаними подіями.
1  Виникнення Київської Русі
2  Розквіт Київської Русі
3  Київська Русь за часів роз-

дробленості
4  Українські землі у складі 

Великого князівства Литов-
ського

А  А назавтра, у сімнадцятий 
день, кияни вчинили раду 
і відрядили послів до Воло-
димира Всеволодовича в Пе-
реяславль, говорячи: «Піди, 
княже, на стіл батьківський 
і дідівський…»

Б  Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них і да-
нину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: «Я їм 
противник, і вам нічого давати…»

В  Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським слу-
жив. Коли ж він відчув, що князі руські, розгромлені татарами, 
він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив…

Г  Народами Склавинами і Антами не править один муж, але 
з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того 
всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади…

Д  Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив він 
русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши 
єпископів…

51. Установіть відповідність між характеристиками українських 
громадсько-політичних діячів другої половини ХІХ ст. та їх пріз-
вищами.
1  Публіцист, член Української радикальної та 

Української соціал-демократичної партій, ав-
тор праці «Україна irredenta»

2  Історик, голова Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка, профессор Львівського універ-
ситету, автор «Історії України-Русі»

3  Письменник, публіцист, редактор народовської 
газети «Батьківщина», один із засновників 
Української радикальної партії

4  Поет, вчений, член Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка, співзасновник Української ради-
кальної партії, автор повісті «Захар Беркут»

А  Ю. Бачин-
ський

Б  М. Гру-
шевський

В  Є. Левиць-
кий

Г  М. Павлик
Д  І. Франко

52. Установіть відповідність між історичними постатями та їхніми ха-
рактеристиками.
1  І. Шраг
2  С. Петлюра
3  Д. Антонович
4  С. Єфремов

А  Один із засновників Української демокра-
тичної партії (УДП)

Б  Керівник української думської громади
В  Один із лідерів українського студентського 

руху в Галичині
Г  Головний редактор журналу «Украинская 

жизнь»
Д  Один із засновників Революційної україн-

ської партії (РУП)
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вАріАНТ 3 —  38  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

53. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та 
висловлюваннями, що були характерними для них.
1  Післявоєнна 

відбудова
2  Відлига
3  Застій
4  Перебудова

А  Прискорення, гласність та «очищення» соці-
алізму від негативних нашарувань минулого. 
Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої 
альтернативи для нас немає

Б  Зворотний бік буржуазного націоналізму — 
безрідний космополітизм, який проявляєть-
ся в плазуванні перед буржуазною культу-
рою і в низькопоклонстві перед іноземцями…

В  Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими метода-
ми відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбуваєть-
ся тотальна криміналізація суспільного життя…

Г  Основою партійного підходу розв’язання економічних проблем 
розвинутого соціалізму є незмінна вимога — все в ім’я людини, 
все для блага людини

Д  Той, хто оволодіє кукурудзою, той зможе досягти піднесення 
в тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури кон-
сервативну позицію, буде викинутий життям із сідла…

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність діяльності державно-
політичних інституцій.
А  Малоросійська колегія на чолі з П. Румянцевим
Б  Малоросійський приказ
В  Правління гетьманського уряду
Г  Малоросійська колегія на чолі з С. Вельяміновим

55. Установіть хронологічну послідовність подій на українських землях 
у 1914—1918 рр.
А  Взяття російськими військами фортеці Перемишль
Б  Припинення діяльності Союзу визволення України
В  Вступ російських військ до Львова
Г  Бій полку УСС на горі Лисоні

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  «Карпатський рейд» партизанського з’єднання С. Ковпака
Б  Утворення Української повстанської армії (УПА)
В  Початок масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві
Г  Постанова Державного комітету оборони СРСР про виселення та-

тар із Криму в східні райони СРСР
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  39  — вАріАНТ 3

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які події історії Київської Русі пов’язані з діяльністю князя Воло-
димира Мономаха?
1  Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької за-

грози
2  Запровадження перших писаних законів
3  Запровадження нової системи престолонаслідування
4  Хрещення Русі
5  Скликання князівських з’їздів (снемів)
6  Розбудова Києва – будівництво «міста Володимира»

58. Позначте події історії України, що мали місце в 1783 р. 
1  Скасування полково-сотенного адміністративного устрою на Сло-

божанщині
2  Ліквідація Кримського ханства
3  Оприлюднення «Жалуваної грамоти дворянству»
4  Перший поділ Речі Посполитої
5  Видання указу Катерини ІІ про запровадження кріпацтва на Лі-

вобережжі та Слобожанщині
6  Реорганізація десяти лівобережних козацьких полків у регуляр-

ні частини російської армії

59. Які події належать до громадівського руху?
1  «Чигиринська змова»
2  Видання газети «Киевский телеграф»
3  Діяльність недільних шкіл
4  «Київська козаччина»
5  Убивство царя Олександра ІІ
6  Видання журналу «Киевская старина»

60. Які події відбулися в 1985—1991 рр.?
1  Прийняття «Продовольчої програми»
2  Усунення В. Щербицького від влади
3  Відновлення діяльності Української Гельсінської групи (спілки)
4  Прийняття Закону про мови в УРСР
5  Схвалення нової Конституції УРСР
6  Реформи О. Косигіна
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БлАНк віДповіДей —  40  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

Бланк відповідей А
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  41  — вАріАНТ 4

вАріАНТ 4

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. У який період племена трипільської культури заселяли територію 
сучасної України?
А  у VI — на початку IV тис. до н. е.
Б  у другій половині V тис. до н. е.
В  у IV — середині ІІІ тис. до н. е.
Г  у VІІ — на початку ІІІ тис. до н. е.

2. Про який період історії слов’ян ідеться в уривку джерела?
…Вони спустошили й спалили їх міста й фортеці, взяли поло-

нених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на 
своїй без страху… І нині вони лишаються тут, живуть і спокійно 
перебувають у країні ромеїв.
А  панування скіфів у Причорноморських степах
Б  переселення готів у Причорномор’я та Крим
В  Велике розселення слов’ян
Г  утворення Київської Русі

3. У який історичний період на території України для виготовлення 
знарядь праці почали використовувати сплав міді та олова?
А  неоліт
Б  енеоліт
В  бронзовий вік
Г  ранній залізний вік

4. Яку назву має зображена абетка?
А  кирилиця
Б  глаголиця
В  скоропис
Г  гражданський шрифт

5. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Форма устрою Київської Русі в період роздробленості, за якої 

вона зі слабоцентралізованої держави перетворилася на об’єднання 
князівств, кожне з яких мало ознаки державності, а найважливіші 
питання внутрішнього життя вирішувалися на князівських з’їздах.
А  племінний союз
Б  дружинна держава
В  централізована монархія
Г  федеративна монархія
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вАріАНТ 4 —  42  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

6. Яке князівство найбільш потерпало 
від набігів половців?
А  5
Б  3
В  4
Г  6

7. Про якого князя літописець писав, 
що «він жив у мирі з навколишніми 
країнами: з Польщею, Німцями, Лит-
вою…» і був «великим філософом»?
А  Данила Галицького
Б  Романа Мстиславича
В  Володимира Васильковича
Г  Василька Романовича

8. Унаслідок якої події виникло об’єднане Галицько-Волинське кня-
зівство?
А  походу волинського князя Романа Мстиславича на Галич
Б  походу галицького князя Ярослава Осмомисла на Володимир-

Волинський
В  битви під Ярославом
Г  битви на річці Калці

9. У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:
А  німецьким хрестоносцям
Б  угорським і польським рицарям
В  галицьким боярам
Г  монгольській орді

10. Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Київської Русі є мозаїкою?

А    Б    В    Г 

11. Яка подія передувала описаній в уривку джерела?
У тому році козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш 

за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся був і в турецькі 
землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана 
Калиновського, мстячись за те, що колись, ще, здається, батько 
Калиновського, повішано було його, Наливайкового, батька…
А  повстання козаків під проводом К. Косинського
Б  Берестейська церковна унія
В  схвалення польським сеймом рішення про ліквідацію реєстрово-

го козацтва
Г  обрання П. Конашевича-Сагайдачного гетьманом українського 

козацтва
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  43  — вАріАНТ 4

12. Кого наприкінці ХV — на початку ХVІ ст. називали «некоронованим 
королем Русі»?
А  Костянтина Острозького
Б  Юрія Дрогобича
В  Федора Коріятовича
Г  Яна Длугоша

13. Яке поняття відповідає наведеному визначенню? 
Міська рада, орган управління міської комуни.

А  магістрат
Б  ратуша
В  фільварок
Г  громада

14. Вільшанська, Роставицька, Куруківська, Переяславська угоди перед-
бачали:
А  поширення впливу католицької церкви на схід
Б  розширення козацького реєстру
В  припинення бойових дій між козаками і кримськими татарами
Г  відновлення ієрархії Православної церкви

15. Хотинську війну 1620—1621 рр. спричинили:
А  походи запорозьких козаків на Стамбул та інші турецькі міста 

на узбережжі Чорного моря
Б  походи запорожців на чолі з І. Сулимою на фортецю Кодак і її 

зруйнування
В  спроби запорозьких козаків перенести Січ у межі татарських во-

лодінь
Г  походи і проголошення кошового отамана І. Підкови господарем 

Молдавії

16. Про що йдеться в наведеному уривку з твору С. Величка?
Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обі-

цяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі стату-
ти і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що 
озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу 
тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть 
гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король 
дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич 
спалив їх, убив гетьманову дружину разом з сином.
А  про причини Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.
Б  про привід Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.
В  про причини та привід Національно-визвольної війни українсько-

го народу середини ХVІІ ст.
Г  про причини та рушійні сили Національно-визвольної війни 

українського народу середини ХVІІ ст.
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вАріАНТ 4 —  44  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

17. Які українські землі увійшли до складу Османської імперії в роки 
Руїни?
А  Східна Галичина
Б  Запорожжя
В  Лівобережжя
Г  Західне Поділля

18. Із якими гетьманами царська влада Росії відмовилася підписувати 
договірні статті?
А  Ю. Хмельницьким, І. Виговським, І. Брюховецьким
Б  П. Тетерею, П. Дорошенком, І. Мазепою
В  П. Орликом, Д. Многогрішним, М. Ханенком
Г  І. Скоропадським, Д. Апостолом, К. Розумовським

19. Який храм був створений народним майстром Я. Погребняком?

А Б В Г

20. Унаслідок ліквідації російським урядом Запорозької (Нової) Січі 
в другій половині XVIII ст. землі Вольностей Війська Запорозького 
низового було:
А  перетворено на незаселену територію, контрольовану російськи-

ми військами
Б  включено до складу Слобідської України як окрему адміністра-

тивну одиницю
В  заселено українськими селянами-втікачами з Галичини та Пів-

нічної Буковини
Г  передано російським дворянам та іноземним колоністам для гос-

подарювання

21. У 1775 р. Буковина увійшла до складу володінь австрійських Габ-
сбургів у результаті:
А  першого поділу Речі Посполитої
Б  другого поділу Речі Посполитої
В  третього поділу Речі Посполитої
Г  чергової війни з Османською імперією

22. Магдебурзьке право в містах Наддніпрянської України було скасоване:
А  у першій половині ХVІІІ ст.
Б  у другій половині ХVІІІ ст.
В  у першій половині ХІХ ст.
Г  у другій половині ХІХ ст.
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  45  — вАріАНТ 4

23. Про який твір ідеться в уривку з історичного джерела?
Ця праця початку ХІХ ст. подає довгу, ретельно опрацьовану 

й великою мірою легендарну історію від київських часів до російсько-
турецької війни 1769 р. Хоча історія України визнається спеціаль-
ним розділом історії великої «загальноросійської» держави, твір вод-
ночас наголошує на українській окремішності і є останнім зразком 
возвеличення Гетьманщини та козацьких прав і привілеїв.
А  «Енеїда»
Б  «Історія Русів»
В  «Запорожець за Дунаєм»
Г  «Книга буття українського народу»

24. Яке українське культурно-освітнє товариство виникло на західно-
українських землях під час революції 1848—1849 рр.?
А  Галицько-руська матиця
Б  «Просвіта»
В  «Руська бесіда»
Г  Літературне товариство ім. Т. Шевченка

25. Яке твердження є правильним?
А  Емський указ не передбачав заборон української мови, а лише 

став основою для переслідування політичної діяльності україн-
ців у Російській імперії

Б  Емський указ поклав край громадівському руху
В  Емський указ законодавчо закріплював положення Валуєвсько-

го циркуляру
Г  Валуєвський циркуляр призвів до припинення легальної діяль-

ності українських громад та їх розпуску

26. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Політична організація, що виражає і захищає інтереси тієї або 

іншої суспільної верстви, групи і керує її політичною діяльністю.
А  опозиція
Б  партія
В  фракція
Г  громада

27. На які українські землі у складі Ро-
сійської імперії претендувала Австро-
Угорщина напередодні Першої світо-
вої війни?
А  1, 2
Б  2, 3
В  3, 4
Г  1, 4

28. У ході революції 1905—1907 рр. у Росій-
ській імперії українці Наддніпрянщини здобули:
А  перший досвід парламентської діяльності
Б  систему україномовної шкільної освіти
В  національно-територіальну автономію
Г  автокефальну національну церкву
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вАріАНТ 4 —  46  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

29. Утворення в роки Першої світової війни Легіону українських січових 
стрільців засвідчувало:
А  лояльність українського населення Галичини Австро-Угорщині
Б  лояльність українського населення Галичини Російській імперії
В  прагнення австрійського уряду мобілізувати якомога більше 

українців до лав своєї армії
Г  прагнення російської окупаційної влади легалізувати загарбан-

ня Східної Галичини

30. Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав 
виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?
А  наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядко-

вувалися Генеральному Секретаріату
Б  законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом 

Росії
В  представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних 

прошарків населення українських земель
Г  визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника укра-

їнського народу

31. Кому з діячів Української революції та Визвольних змагань нале-
жать наведені слова?

У розпал будь-якої революції тільки люди з крайніми гаслами 
при відомому щасливому збігові подій ставали вождями й мали успіх. 
Я це знав, але, на моє щастя, я прийшов до влади в той момент, 
коли для країни, змученої війною та анархією, справді була потрібна 
середня лінія, лінія компромісів…
А  М. Грушевський
Б  С. Петлюра
В  В. Винниченко
Г  П. Скоропадський

32. Про яку державу йдеться в уривку джерела?
Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання ство-

рення в Києві Української академії наук бере на себе держава. За-
вдання це — справа державної ваги, й вирішити його не під силу 
приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення 
Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії на 
чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Ака-
демію скоро та найбільш повно…
А  Українську Народну Республіку доби Центральної Ради
Б  Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
В  Українську Народну Республіку доби Директорії
Г  Українську Соціалістичну Радянську Республіку

33. Який військовий підрозділ був головною ударною силою Директорії 
під час антигетьманського повстання?
А  бригада Українських січових стрільців
Б  Українська галицька армія (УГА)
В  Перший український корпус
Г  селянські повстанські загони на чолі з отаманами
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34. Чому отаман Н. Махно неодноразово укладав угоди про спільні дії 
з більшовиками?
А  мав із ними спільну мету боротьби
Б  через ідеологічну близькість
В  мав спільних із ними ворогів і противників
Г  був нерозбірливим у виборі союзника

35. Однією зі складових політики партійно-радянського керівництва 
УСРР у галузі сільського господарства в роки непу було:
А  об’єднання всіх бідняцько-середняцьких господарств у колгоспи
Б  сприяння розвитку сільськогосподарської та споживчої кооперації
В  упровадження продрозкладки на всю сільськогосподарську про-

дукцію
Г  створення МТС для технічного обслуговування селянських гос-

подарств

36. У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР:
А  республіканська еліта посіла ключові посади в органах управлін-

ня союзної держави
Б  скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в респу-

бліці
В  республіка втратила право на самостійну зовнішню політику
Г  відбулося значне зростання території республіки

37. Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?
Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., 

порівняно з 1913 р., склав 820, у США— 154, Німеччині — 119, Ве-
ликій Британії — 110, Франції — 101. За обсягами промислового 
виробництва СРСР із п’ятого місця в світі в 1928 р. перейшов на 
третє в 1932 р., у 1937 р. — на друге…
А  технічна перебудова
Б  промисловий переворот
В  форсована індустріалізація
Г  технологічна реконструкція

38. Яка політична партія, що діяла на західноукраїнських землях 
у 1930-ті рр., використовувала терористичні методи боротьби?
А  Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б  Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)
В  Організація українських націоналістів (ОУН)
Г  Українська національна партія (УНП)

39. Національно-визвольна боротьба українського народу в роки Другої 
світової війни відбувалася у формі:
А  підпільної та партизанської боротьби проти загарбників
Б  дій регулярних українських армій у складі військ Антигітлерів-

ської коаліції
В  загальнонаціонального антифашистського та антирадянського по-

встання
Г  серії терористичних актів проти вищих посадовців, поєднаних 

з акціями громадської непокори
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40. Із якою метою з’являється наведений агітаційний плакат?

   

А  виправдання дій Червоної армії, що здійснила «визвольний по-
хід» на західноукраїнські землі

Б  показати переваги радянської влади в УРСР
В  спровокувати українських селян на антипольське повстання
Г  залучити селян Галичини і Буковини до лав Червоної армії

41. Які терміни доцільно використати для характеристики початку Ве-
ликої Вітчизняної війни для Червоної армії?
А  репатріація, конверсія, денацифікація
Б  мобілізація, евакуація, «котел»
В  корінний перелом, наступ, перемога
Г  колабораціонізм, ідеологізація, остарбайтер

42. Із якого плацдарму почався наступ радянських військ, що завершив-
ся визволенням столиці УРСР Києва від нацистських загарбників?
А  Миколаївського
Б  Лютізького
В  Букринського
Г  Кременчуцького

43. Яку інформацію можна 
отримати, використовуючи 
зображену картосхему?
А  межі окупаційних зон на 

території України в роки 
Другої світової війни

Б  процес формування те-
риторії УРСР у 1939—
1954 рр.

В  рівень економічного роз-
витку регіонів УРСР 
у повоєнний період

Г  відмінності процесу відбу-
дови в регіонах УРСР

44. Якими заходами намагалися подолати житлову проблему у хрущов-
ський період?
А  шляхом перебудови існуючих житлових площ
Б  масовим будівництвом дешевого державного житла
В  наданням кредитів усім бажаючим придбати житло
Г  створенням житлових кооперативів
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45. У 1970—1974 рр. видавався журнал «Український вісник», який 
ставив перед собою такі завдання: «Необхідність такого позацен-
зурного видання в Україні давно назріла… «Вісник» міститиме без 
узагальнень інформацію про порушення свободи слова й інших де-
мократичних свобод, про судові і позасудові репресії в Україні, про 
порушення національного суверенітету, про спроби дезінформувати 
громадськість, про становище українських політв’язнів у тюрмах 
і таборах, про різні акції протесту тощо…». 
У якій формі здійснювалося це видання?
А  офіційно
Б  «самвидав»
В  «тамвидав»
Г  Інтернет-журнал

46. Яку позицію займало партійно-політичне керівництво УРСР на чолі 
з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горбачова упро-
довж 1985—1987 рр.?
А  повна підтримка й активне впровадження в республіці курсу на 

демократизацію суспільного життя
Б  підтримка курсу «перебудови» на словах при фактичному ігнору-

ванні та блокуванні реформаторських кроків центрального пар-
тійного керівництва

В  категорична відмова від підтримки «перебудови», ініціювання 
заходів консервативних партійних кіл, спрямованих на усунен-
ня М. Горбачова від влади

Г  розробка власної концепції реформування УРСР на основі ринко-
вих відносин в умовах господарської самостійності республіки

47. Чим було зумовлене проведення позачергових виборів Президента 
України в 1994 р.?
А  зміною Конституції України
Б  загостренням соціально-економічного становища та політичної 

боротьби
В  поразкою пропрезидентських сил на чергових парламентських 

виборах
Г  підписанням Конституційного договору між Президентом і Вер-

ховною Радою України

48. Президентство В. Ющенка проходило в умовах:
А  економічного спаду
Б  економічного піднесення
В  економічного спаду, який змінився піднесенням
Г  економічного піднесення, яке змінилося економічною кризою

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
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49. Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.
1  Створення осередків централь-

ної князівської влади на місцях — 
«погостів»

2  Спроба реформування язичництва
3  Укладення першого писаного збір-

ника руських законів
4  Організація з’їзду князів у Любечі

А  Князь Данило Га-
лицький

Б  Князь Володимир 
Мономах

В  Княгиня Ольга
Г  Князь Ярослав Му-

дрий
Д  Князь Володимир Ве-

ликий

50. Установіть відповідність між поняттями й визначеннями.
1  Ясир
2  Каторга
3  Яничар
4  Чайка

А  Великий козацький човен, який мав чудові 
морехідні якості, вміщував від 40 до 80 коза-
ків. Мав кілька невеликих гармат, ходив як 
під парусом, так і на веслах

Б  Бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на 
українські, російські й польські землі

В  Жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися 
жінки й наложниці господаря

Г  Привілейована піхота в турецькій армії, що поповнювалася при-
мусовим набором хлопчиків підданих-християн, які виховували-
ся для військової служби

Д  Назва великого дерев’яного веслового військового судна в Осман-
ській імперії

51. Установіть відповідність між іменами гетьманів та подіями, що 
з ними пов’язані.
1  І. Мазепа
2  І. Скоропад-

ський
3  П. Полубо-

ток
4  Д. Апостол

А  Повернення запорожців із татарських воло-
дінь і заснування Нової Січі

Б  Подання російському цареві «Коломацьких 
чолобитних»

В  Створення Правління гетьманського уряду
Г  Приєднання запорожців на чолі з К. Горді-

єнком до шведсько-українського союзу
Д  Утворення Першої Малоросійської колегії

52. Установіть відповідність між назвами країн і подіями на україн-
ських землях у 1920—1930-ті рр.
1  Польща
2  Румунія
3  Чехосло-

ваччина
4  УСРР 

(УРСР)

А  Проведення Першого конгресу ОУН
Б  Домінування русинського напрямку в національ-

ному русі краю
В  Судовий процес над членами ОУН за вбивство 

міністра внутрішніх справ Б. Перацького
Г  Проведення показового судового процесу над чле-

нами так званої «Спілки визволення України»
Д  Утворення В. Залозецьким Української націо-

нальної партії
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53. Установіть відповідність між іменами перших секретарів КПУ та 
подіями, що відбувалися в період їхнього перебування при владі.
1  О. Кириченко
2  М. Підгорний
3  П. Шелест
4  В. Щербиць-

кий

А  Прийняття Верховною Радою УРСР Декла-
рації про державний суверенітет України

Б  Засудження культу особи Й. Сталіна
В  Заснування Української Гельсінської групи
Г  Суд над учасниками Української робітничо-

селянської спілки
Д  Акція дисидентів під час перегляду в кіно-

театрі «Україна» в Києві фільму «Тіні за-
бутих предків»

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  І була рада всіх князів у городі Києві, і порадились вони так: 

«Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй…
Б  У це літо Ольгерд переміг трьох царьків татарських з ордами 

їхніми Котлубаха, Казчея, Дмитра; і з того часу з Поділля ви-
гнав владу татарську

В  Дмитра ж вивезли до Батия, пораненого. Але вони не били його 
через мужність його

Г  У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Дани-
лові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан 

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Похід польського короля Яна Казимира на Лівобережжя
Б  Конотопська битва
В  Чуднівська кампанія
Г  Поїздка І. Брюховецького до Москви

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)
Б  Вступ України до Ради Європи (РЄ)
В  Вступ України до Організації з безпеки і співробітництва Євро-

пи (ОБСЄ)
Г  Вступ України до Організації Об’єднаних Націй (ООН)
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Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого 
князівства Литовського в XIV–XV ст.
1  Надання литовській мові статусу офіційної
2  Збереження судочинства на основі норм «Руської правди»
3  Поступова ліквідація удільного устрою земель
4    Формування нової суспільної верстви — реєстрового козацтва
5  Укладення унії з Польським королівством
6  Збереження язичництва як державної релігії

58. Якими були особливості розвитку української культури першої по-
ловини ХІХ ст.?
1  Посилений інтерес до української минувшини, дослідження укра-

їнського фольклору
2  Інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних 

шкіл
3  Інтенсивний розвиток наукових знань
4  Формування української інтелігенції
5  Розквіт української періодичної преси
6  Формування української літературної мови

59. Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для укра-
їнства Наддніпрянської України?
1  Скасування Емського указу
2  Запровадження української мови у школах і судочинстві
3  Створення українського університету
4  Поява української преси
5  Надання окремого представництва українцям у Державній Думі 

Росії
6  Скасування для селян викупних платежів

60. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 — середині 
1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення України?
1  Подолання дефіциту товарів унаслідок проведення грошової ре-

форми
2  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будів-

ництва
3  Збільшення розмірів присадибного господарства колгоспників
4  Створення бригд комуністичної праці
5  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників
6  Спорудження будинків культури та побуткомбінтів
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  53  — БлАНк віДповіДей

Бланк відповідей А 
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 5 —  54  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

вАріАНТ 5

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. За формою державного устрою грецькі міста-держави Ольвія, Тіра 
та Херсонес були:
А  абсолютними монархіями
Б  демократичними республіками
В  конституційними монархіями
Г  олігархічними республіками

2. Яка археологічна пам’ятка належить племенам трипільської куль-
тури?

   

А  Б В  Г 

3. Яким було значення Великого розселення слов’ян?
А  сформувалися нові слов’янські спільноти — анти та склавини
Б  утворилася держава Київська Русь
В  було започатковано поділ слов’ян на східних, західних і південних
Г  слов’яни визнали владу гунів

4. Яке місто на Русі називали Царгородом?
А  Київ
Б  Новгород
В  Рим
Г  Константинополь

5. Слов’янські племена радимичів, в’ятичів, сіверян і полян сплачува-
ли данину:
А  аварам
Б  хозарам
В  уграм
Г  булгарам

 1
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  55  — вАріАНТ 5

6. Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла хрещення?
А  Візантійської імперії
Б  Священної Римської імперії
В  Хозарського каганату
Г  Арабського халіфату

7. Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?
А  В’ячеслав, Всеволод, Олег
Б  Ізяслав, Святослав, Ігор
В  Ізяслав, Всеволод, Святослав
Г  Ігор, В’ячеслав, Володимир

8. У якому літописному уривку відображено деякі аспекти розвитку 
Київської Русі ХІІ ст.?
А  І не було миру на Руській землі. Воювали князь з князем, міс-

то з містом. І той приводив половців, а той поляків, нападали 
й перехоплювали один в одного або волость, або місто, або пре-
стол братній…

Б  Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? 
А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війни 
донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську 
землю. Кожен хай держить отчину свою…

В  Взяв він город Переяслав списом, вибив його увесь, і церкву ар-
хангела Михайла сокрушив, начиння церковне незчисленне сріб-
не і золоте, і дороге каміння узяв. І єпископа преподобного Си-
меона вони убили…

Г  …Прийшли іноплемінники на Руську землю, половців безліч, Ізяс-
лав же, Святослав і Всеволод вийшли на зустріч на Альту (річку)…

9. У якому місті відбулася коронація Данила Галицького?
А  у Львові
Б  у Холмі
В  у Дорогочині
Г  у Галичі

10. Якою цифрою на картосхемі позначені зем-
лі, що увійшли до складу Великого князів-
ства Литовського під час правління князя 
Вітовта?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

11. Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку джерела?
…І відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші 

руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставле-
ника хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав 
над ними володіти…
А  битви на річці Сині Води (1362 р.)
Б  Кревської унії (1386 р.)
В  Грюнвальдської битви (1410 р.)
Г  Городельської унії (1413 р.)
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вАріАНТ 5 —  56  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

12. Коли було створено «Пересопницьке Євангеліє»?
А  у 1530—1535 рр.
Б  у 1556—1561 рр.
В  у 1580—1587 рр.
Г  у 1596—1600 рр.

13. Який прошарок суспільства кінця ХVІ ст. належав до привілейова-
ного стану Речі Посполитої?
А  українська шляхта
Б  українська козацька старшина
В  реєстрове козацтво
Г  українське православне духовенство

14. Яка битва Національно-
визвольної війни українсько-
го народу середини ХVІІ ст. 
під проводом Б. Хмельниць-
кого визначила позначені на 
картосхемі кордони козаць-
кої держави?
А  Пилявецька
Б  Зборівська
В  Берестейська
Г  Корсунська

15. Який варіант заповнення пропусків у наведеному твердженні є пра-
вильним?

Пропозиції московському цареві про укладення союзницьких 
відносин Б. Хмельницький надсилав ще в … р. Але московський цар 
зволікав із позитивною відповіддю. У … р. Москва розриває з Річчю 
Посполитою Поляновський договір 1634 р. У … р. в Москві Земський 
собор ухвалює рішення: «Військо Запорозьке з містами і землями 
прийняти під государеву високу руку».
А  1648, 1650, 1653
Б  1648, 1651, 1654
В  1649, 1652, 1653
Г  1649, 1653, 1654

16. Яка з ікон є пам’яткою козацької доби?

А    Б    В    Г 

17. Скільки Чигиринських походів здійснила турецько-татарська армія?
А  один
Б  два
В  три
Г  чотири

 12
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  57  — вАріАНТ 5

18. У якому переліку зазначені імена гетьманів Лівобережної Гетьман-
щини?
А  І. Виговський, Ю. Хмельницький, П. Тетеря, П. Дорошенко
Б  Я. Сомко, І. Сірко, П. Суховій, М. Ханенко
В  П. Дорошенко, М. Ханенко, Ю. Хмельницький, В. Золотаренко
Г  І. Брюховецький, Д. Многогрішний, І. Самойлович, І. Мазепа

19. Хто був автором «козацьких літописів»?
А  Ф. Прокопович, Г. Сковорода
Б  Г. Граб’янка, С. Величко
В  С. Ковнір, І. Григорович-Барський
Г  Д. Левицький, В. Боровиковський

20. Що було основою адміністративного устрою українських земель 
у складі Російської імперії в ХІХ ст.?
А  губернія
Б  намісництво
В  провінція
Г  воєводство

21. Унаслідок освітньої реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ (1770—1780-
ті рр.) в Австрійській імперії…
А  було ліквідовано мережу греко-католицьких семінарій
Б  було закрито Львівський університет і «Руський інститут»
В  усі приватні гімназії були підпорядковані римо-католицькій церкві
Г  було запроваджено систему початкових шкіл із рідною мовою на-

вчання

22. У якій галузі наук здобули визнання М. Остроградський і Т. Оси-
повський?
А  біологія
Б  філософія
В  математика
Г  фізика

23. Хто є автором скульптурної групи святого 
Юрія-змієборця на фасаді собору святого 
Юра у Львові?
А  Й. Пінзель 
Б  Й. Кондзелевич
В  І. Руткович
Г  В. Гондіус

24. Які події відбувалися на українських землях під час Кримської війни?
А  скасування кріпацтва
Б  повстання воєнних поселенців
В  ліквідація Задунайської Січі
Г  «Київська козаччина»
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вАріАНТ 5 —  58  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

25. Який регіон був охоплений селянськими повстаннями 1843—1844, 
1848—1850 рр. під проводом Л. Кобилиці?
А  Закарпаття
Б  Західна Галичина
В  Східна Галичина
Г  Північна Буковина

26. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Нелегальні організації національно свідомої української молоді, 

що прагнула брати активну участь у суспільно-політичному житті 
70—80-х рр. ХІХ ст. Своїм ідейним лідером вважали М. Драгоманова.
А  Братство тарасівців
Б  старі громади
В  молоді громади
Г  народницькі гуртки

27. Який наслідок для економічного розвитку Наддніпрянщини мала 
економічна криза 1900—1903 рр.?
А  посилення концентрації виробництва
Б  зміна промислової спеціалізації регіонів
В  скорочення обсягу іноземних інвестицій
Г  зростання темпів розвитку промисловості

28. Яка подія увійшла в історію під назвою «Галицька битва»?
А  наступ російської армії та захоплення нею Східної Галичини 

й Північної Буковини в 1914 р.
Б  Брусиловський прорив 1916 р.
В  прорив німецьких і австро-угорських військ російської оборони 

в районі міста Горліце
Г  облога російськими військами австрійської фортеці Перемишль

29. На картосхемі позначена те-
риторія:

А  Української Народної 
Республіки згідно з ІІІ 
Універсалом

Б  Української Держави 
гетьмана П. Скоропад-
ського

В  контрольована Дирек-
торією УНР після анти-
гетьманського повстання

Г  на яку поширювалася влада Генерального Секретаріату згідно 
з Тимчасовими інструкціями Тимчасового уряду Росії

30. Яка подія увійшла в історію під назвою «Листопадовий зрив»?
А  наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль
Б  повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., 

встановлення української влади в місті
В  повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією
Г  повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  59  — вАріАНТ 5

31. Легіон українських січових стрільців — це військова частина, ство-
рена за ініціативи:
А  Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла 

проти румунської армії в 1914—1916 рр. 
Б  Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла 

проти російської армії в 1914—1918 рр. 
В  Карпато-руського визвольного комітету в складі російської армії, 

що діяла проти австрійської армії в 1915 – 1917 рр. 
Г  Товариства українських поступовців, що діяла як проти росій-

ської, так і проти німецької армій у 1916 – 1918 рр. 

32. Який перелік стосується розвитку культури України в умовах нової 
економічної політики?
А  «Гарт», ВАПЛІТЕ, М. Хвильовий
Б  «Книгар», «Сонячні кларнети», О. Олесь
В  «Нова Рада», «панфутуризм», Г. Чупринка
Г  «Розстріляне відродження», «Сталь і ніжність», О. Бойчук

33. «Великий терор» (1936—1938 рр.) перш за все був:
А  засобом забезпечення промисловості дармовою робочою силою
Б  інструментом зрощення правлячої партії з державним апаратом
В  головним елементом форсованого соціалістичного будівництва
Г  формою та методом утвердження особистої влади Й. Сталіна

34. Позначте абревіатуру української політичної партії, яка на початку 
Української революції 1917—1918 рр. виступала за негайне проголо-
шення незалежності України.
А  УПСФ
Б  УПСС
В  УПСР
Г  УСДРП

35. Який регіон України най-
більш постраждав від голо-
ду 1932—1933 рр.?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

36. Яку політику засуджувала постанова ЦК КП(б)У?
Практика насадження національних шкіл завдавала величезну 

шкоду справі правильного навчання і виховання, відгороджувала ді-
тей від радянського життя, позбавляла їх можливості долучатись 
до радянської культури і науки, не давала можливості надалі на-
бувати освіту в технікумах, вищих навчальних закладах…
А  ідеологізації
Б  модернізації
В  русифікації
Г  коренізації
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37. Зрощення правлячої більшовицької партії з державним апаратом, 
установлення жорсткого контролю партійно-державного апарату 
за суспільно-політичним життям й економічною сферою в Україні 
в 1920—1930-х рр. свідчило:
А  про зміцнення тоталітарного ладу
Б  про зниження рівня життя населення
В  про завершення будівництва основ соціалізму
Г  про зростання ролі громадянського суспільства

38. Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії 
Закарпаттю?
А  підписання «пакту Молотова—Ріббентропа»
Б  формування осі «Берлін—Рим—Токіо»
В  «аншлюс» Австрії Німеччиною
Г  укладення Мюнхенської угоди

39. Які українські землі увійшли до складу СРСР відповідно до цито-
ваного документа?

Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Поль-
ської держави розглядають …як своє завдання відновити мир… на 
цій території… Із цією метою вони дійшли згоди в такому: Стаття 
І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону… на 
території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на до-
дану до цього карту…
А  Закарпаття та Підляшшя
Б  Західна Волинь та Східна Галичина
В  Східна Галичина та Закарпаття
Г  Підляшшя та Холмщина

40. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу тривала впродовж:
А  1938—1944 рр.
Б  1939—1945 рр.
В  1940—1946 рр.
Г  1941—1945 рр.

41. Яким, відповідно до наведеного джерела, було ставлення нацистів 
до України?

…Російський простір — це для нас Індія… Ми поставлятимемо 
зерно скрізь в Європу, де в ньому є потреба. Крим дасть нам лимони, 
бавовну, каучук… Ми притягнемо на Україну датчан, голландців, 
норвежців. Ми з трудом вириваємо у моря кілька метрів землі, ми 
мучимося, освоюючи болота, тоді як на Україні безмежно родюча 
земля, гумус, який має місцями товщину десяти метрів, і ця земля 
чекає на нас».
А  як до колонії
Б  як до протекторату
В  як до незалежної держави
Г  як до сателіта Німеччини
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42. Видатними представниками радянського партизанського руху в роки 
Великої Вітчизняної війни були:
А  С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін
Б  С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров
В  А. Мельник, С. Бендера, Р. Шухевич
Г  О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич

43. На що сподівалися бійці УПА, ведучіив 1940—1950-т рр. нерівну 
боротьбу з радянськими каральними органами?
А  на загальне повстання населення проти радянської влади
Б  на початок війни між СРСР і країнами Заходу
В  на зміну влади в СРСР
Г  на проголошення УРСР своєї незалежності

44. Яке визначення розкриває зміст поняття «волюнтаризм»?
А  евфемізм, ярлик, який за радянських часів застосовувався для на-

вішування на будь-які прояви національної свідомості українців
Б  ідеологія так званого світового громадянства, яка надає пріори-

тетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — на-
ціональним проблемам

В  вказує на відновлення в правах, доброго імені людини, що була 
незаконно засуджена

Г  соціально-політична діяльність, яка, нехтуючи об’єктивними за-
конами історичного розвитку, керується суб’єктивними бажання-
ми й довільним рішенням осіб, які її здійснюють

45. Хто змінив П. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ в 1972 р.?
А    В. Щербицький
Б    М. Хрущов
В    М. Підгорний
Г    О. Кириченко

46. Відповідно до прийнятого Верховною Радою УРСР у жовтні 1989 р. 
Закону «Про мови в Українській РСР»:
А  за українською мовою закріплювався статус державної, а за ро-

сійською — регіональної мови в районах компактного проживан-
ня російськомовного населення

Б  закріплювався державний статус української мови та гарантува-
лася рівноправність мов усіх народів, що проживали на терито-
рії України

В  однаковий статус офіційних мов закріплювався за українською та 
російською мовами, але проголошувалося, що впродовж наступ-
них п’яти років українська мова замінить російську в діяльнос-
ті державних установ

Г  обидві держави були зобов’язані через п’ять років надати укра-
їнській мові статус державної
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47. Скільки разів відбувалися вибори Президента України?
А  три
Б  чотири
В  п’ять
Г  шість

48. Яке явище суспільного життя Украї-
ни 1990-х рр. відображає карикатура?
А  розчарування в старих ідеологіч-

них догмах та повернення до тра-
диційних цінностей

Б  погіршення матеріального добро-
буту та спроби його покращити за 
рахунок церкви

В  залучення владою церкви до 
розв’язання гострих соціальних 
проблем суспільства

Г  намагання церкви зупинити зубожіння населення та соціальну 
диференціацію

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між богами та їхніми ототожненнями із 
силами природи.
1  Перун
2  Сварог
3  Стрибог
4  Велес

А  Бог рослинності
Б  Бог сонця
В  Бог грому
Г  Бог тварин
Д  Бог вітру

50. Установіть відповідність між іменами митців та галузями їхньої ді-
яльності.
1  М. Микешин
2  І. Труш
3  М. Кропив-

ницький
4  С. Гулак-

Артемовський

А  Театральне мистецтво
Б  Монументальна скульптура
В  Музичне мистецтво
Г  Живопис
Д  Архітектура й містобудування
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51. Установіть відповідність між періодом та описаними подіями.
1  Перша половина 

XVII ст.
2  Друга половина 

XVII ст.
3  Перша половина 

XVIII ст.
4  Друга половина 

XVIII ст.

А  Неподалік від Бендер помирає, розчав-
лений Полтавською катастрофою, пре-
старілий гетьман. Новообраний гетьман 
П. Орлик і своє життя покладе заради 
відновлення української державності…

Б  Під впливом революційних подій в ім-
перії створюється Головна руська рада. 
У першому своєму маніфесті вона зая-
вила про підтримку національних прав 
усіх поневолених народів імперії…

В  Жорстоко і люто розправилася з повстанцями Польща. Гонту, 
після тортур, було порубано на частини, а його голову прибито 
до воріт Могилева. Росія ж в останній момент замінила Заліз-
няку страту довічним засланням до Сибіру..»

Г  Увесь народ… вся чернь вітала його. Академія вітала його про-
мовами та вигуками як спасителя народу від рабства польсько-
го, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи 
його: Богом даний…

Д  Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтрим-
ку могутньої держави, на чолі війська переходить на лівий бе-
рег Дніпра. Після вбивства козаками І. Брюховецького його про-
голошують гетьманом усієї України…

52. Установіть відповідність між періодами та поняттями й термінами.
1  Україна в Пер-

шій світовій війні 
(1914—1917 рр.)

2  Українська ре-
волюція (1917—
1918 рр.)

3  Україна в боротьбі 
за збереження дер-
жавної незалежнос-
ті (1918—1920 рр.)

4  Українська СРР 
в умовах нової еко-
номічної політики 
(1921—1928 рр.)

А  Політика українізації, націонал-
комунізм, автокефальна церква, 
СРСР, «шахтинська справа»

Б  Самостійники, автономізація, Універ-
сали УЦР, українізація армії, Гене-
ральний Секретаріат

В  Галицько-Буковинське генерал-губер-
наторство, Легіон УСС, Головна Русь-
ка Рада, «Союз визволення України»

Г  Масові репресії, стахановський рух, 
«розстріляне відродження», геноцид, 
форсована індустріалізація

Д  Гетьманат, Українська галицька ар-
мія, Акт Злуки, друга радянсько-
українська війна, «Київська ката-
строфа»

53. Установіть відповідність між іменами митців та назвами їхніх твор-
чих здобутків.
1  О. Гончар
2  Л. Биков
3  І. Миколай-

чук
4  Л. Костенко

А  Роман у віршах «Маруся Чурай»
Б  Кінофільм «Тіні забутих предків»
В  Кінофільм «У бій ідуть тільки старі»
Г  Трилогія «Прапороносці»
Д  Опера «Тарас Бульба»
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Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  …Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир 

з Ігорем, пішли до Дунаю
Б  ..Підняв диявол розлад серед … Ярославичів. І пішли Святослав 

і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського, 
старшого сина Ярослава

В  …Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем вели-
ким, сидить перед ханом на колінах і хлопом ординським себе 
називає

Г  ..І сів Олег у Києві, і мовив: «Хай буде се мати городам руським!»

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Укладення Андрусівського договору
Б  Турецький султан проголошує Ю. Хмельницького гетьманом 

України
В  Похід П. Дорошенка на Лівобережжя та проголошення його геть-

маном усієї України
Г  Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові

56. Установіть хронологічну послідовність подій початку ХХ ст. на за-
хідноукраїнських землях.
А  масовий селянський страйк на Галичині
Б  запровадження загального виборчого права для чоловіків 

в Австро-Угорщині
В  обрання А. Шептицького митрополитом Української греко-

католицької церкви 
Г  створення бойскаутської організації «Пласт»

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які події історії України мали місце в ХVІ ст.?
1  Створення «Пересопницького Євангелія»
2  Заснування Київського Богоявленського братства та його школи
3  Вихід у світ «Острозької Біблії»
4  Відновлення ієрархії православної церкви на українських землях
5  Ліквідація Київського удільного князівства
6  Козацьке повстання під проводом К. Косинського
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58. Які події відбувалися на західноукраїнських землях у другій по-
ловині ХІХ ст.?
1  Початок діяльності Братства тарасівців
2  Утворення Народної ради, центрального представницького орга-

ну народовців
3  Публікація брошури Ю. Бачинського «Україна уярмлена» 

(«Ukraina іrredenta»)
4  Створення молодіжної організації «Пласт»
5  Утворення Української національно-демократичної партії
6  Заснування інституту Оссолініум у Львові

59. Які чинники негативно впливали на розвиток української культури 
у 1917—1920 рр.?
1  Панування Російської православної церкви в релігійному житті 

України
2  Панування необмеженої свободи творчості
3  Прагнення всіх режимів примусити культуру обслуговувати їх 

власні політичні інтереси
4  Залучення великої маси неграмотного населення до культурної 

діяльності
5  Значні втрати української інтелігенції через фізичне знищення 

та еміграцію
6  Тривалі бойові дії, відсутність політичної стабільності, часта змі-

на влади

60. Які завдання державотворення в Україні було розв’зано на початку 
1990-х рр.?
1  Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку
2  Установлено недоторканність кордонів, регламентовано режим 

і порядок їх охорони
3  Інтегровано українську економіку в європейські та світові еко-

номічні структури
4  Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та 

правопорядку
5  Сформовано інститут громадянства, національну символіку ви-

знано державною
6  Прийнято нову Конституцію незалежної України
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 6

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. У який період кам’яного віку на території України люди приручили 
перших тварин?
А  палеоліту
Б  мезоліту
В  неоліту
Г  енеоліту

2. Якими були головні причини грецької колонізації Північного 
Причорномор’я та Криму в VІІ—VІ ст. до н. е.?
А  соціально-економічними
Б  політичними
В  культурними
Г  військово-стратегічними

3. Перші писемні згадки про венедів зустрічаються в працях:
А  давньогрецьких істориків
Б  давньоримських істориків та географів
В  візантійських істориків
Г  арабських істориків та географів

4. Який київський князь під час походу на Константинополь викорис-
тав воєнну хитрість, поставивши свої кораблі на колеса і діставшись 
міста суходолом?
А  Аскольд
Б  Олег
В  Ігор
Г  Святослав

5. У якому місті відбувалися події, зображені в уривку з «Повісті ми-
нулих літ»?

І тоді єпископ з попами візантійськими охрестили Володимира. 
Охрестився ж він у церкві Святої Софії. І стоїть вона на високому 
місці посеред города, де ото торг чинять; палата Володимирова сто-
їть окрай церкви і до сьогодні. По охрещенні ж привів він цісарицю 
на обручення. Коли ж охрестили Володимира, передали йому віру 
християнську, кажучи так: «Хай не спокусять тебе деякі з єрети-
ків. А ти віруй, так говорячи: «Вірую во єдиного Бога отця вседер-
жителя, творця неба і землі»».
А  у Константинополі
Б  у Києві
В  у Корсуні (Херсонесі)
Г  у Новгороді
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вАріАНТ 6 —  68  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

6. Закупами в Київській Русі називали:
А  вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство 

та виконували повинності на користь феодала чи держави
Б  людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, 

дарувалися, передавалися у спадщину)
В  селяни, які потрапили в залежність до феодала, відпрацьовую-

чи в його господарстві взяті в борг гроші
Г  ремісники, які жили в садибах феодалів, працювали в їхніх май-

стернях і сплачували грошову данину

7. Яке князівство вважалося спільною власністю князів династії Рю-
риковичів у період роздробленості?
А  Київське
Б  Переяславське
В  Чернігівське
Г  Волинське

8. Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40—60-
ті рр. ХІІІ ст. полягало:
А  у зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони
Б  в укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського 

ордену
В  у створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золо-

тою Ордою
Г  у розширенні території Галицько-Волинського князівства за ра-

хунок сусідніх держав

9. Що сприяло утворенню в ХV ст. Кримського ханства?
А  протистояння між Великим князівством Литовським та Московією
Б  укладення Кревської унії між Литвою та Польщею
В  розпад Золотої Орди
Г  турецька агресія в Північному Причорномор’ї

10. Ректором якого європейського університету був Ю. Котермак (Дро-
гобич)?
А  Сорбоннського
Б  Падуанського
В  Болонського
Г  Празького

11. Люблінська унія 1569 р. — це угода про…
А  династичний шлюб литовського князя та польської королеви на 

умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму
Б  припинення існування Великого князівства Литовського шляхом 

його включення до складу Польського королівства
В  спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та 

Польського королівства проти Тевтонського ордену
Г  об’єднання Польського королівства й Великого князівства Ли-

товського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  69  — вАріАНТ 6

12. На якому малюнку зображено замок князів Острозьких?

А Б

В Г

13. У якому місті розміщувався один із найбільших невільничих ринків 
причорноморського регіону, що було захоплене запорозькими коза-
ками під проводом П. Сагайдачного в 1616 р.?
А  Судак
Б  Кафа
В  Кодак
Г  Очаків

14. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покоза-
чення населення, формування нової еліти суспільства на основі ко-
зацької старшини відбулося в результаті:
А  козацьких війн кінця ХVІ ст.
Б  героїчних морських походів козаків перших двох десятиліть ХVІІ ст.
В  козацько-селянських повстань 20—30-х рр. ХVІІ ст.
Г  Національно-визвольної війни українського народу середини 

ХVІІ ст.

15. Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?
А  зруйнування Д. Чаплинським родинного хутора Б. Хмельницького
Б  втеча Б. Хмельницького з в’язниці в Чигирині
В  оволодіння Б. Хмельницьким без бою Запорозькою Січчю
Г  обрання Б. Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

16. «Коломацькі чолобитні» спричинили:
А  відновлення гетьманства на Лівобережній Україні
Б  ув’язнення П. Полуботка та його соратників
В  повернення запорожців із володінь кримського хана
Г  перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля
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17. На які стани суспільства в Українській козацькій державі поширю-
валася влада гетьмана?
А  козаків
Б  козаків і селян
В  козаків і шляхту
Г  усі стани українського суспільства

18. Який період історії Гетьманщини ві-
дображено на картосхемі?
А  1649—1657 рр.
Б  1658—1667 рр.
В  1687—1709 рр.
Г  1750—1764 рр.

19. Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою» 
з церкви Покрову Богородиці в Сули-
мівці на Київщині свідчить:
А  про вплив на іконописання світсько-

го малярства
Б  про зміну ролі жінки у суспільстві
В  про збереження візантійських традицій
Г  про поширення протестантизму на 

Схід

20. Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. 
на Півдні України (Новоросії) домінуючим було:
А  селянське землеволодіння
Б  поміщицьке землеволодіння
В  козацьке землеволодіння
Г  землеволодіння іноземних колоністів

21. Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Релігійно-етичний рух, прихильники якого закликали до мораль-

ного вдосконалення людей та об’єднання їх незалежно від релігійних 
і національних відмінностей на принципах братерства, рівності 
та взаємодопомоги.
А  масонство
Б  рух декабристів
В  рух братчиків
Г  реформаційний рух

22. Що стало передумовою національного відродження на західноукра-
їнських землях наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?
А  реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ
Б  утворення українською інтелігенцією політичних організацій
В  створення гуртка «Руська трійця»
Г  запровадження загального виборчого права
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  71  — вАріАНТ 6

23. Яка репродукція картини створена в ХІХ ст.?

А    Б    В    Г 

24. Що стало одним із наслідків Емського указу 1876 р.?
А  ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні
Б  закриття Південно-Західного відділення Російського географіч-

ного товариства
В  створення Загальної української безпартійної організації 

(ЗУБО)
Г  переклад Святого Письма українською мовою

25. Викрита російською поліцією «Чигиринська змова» стала свідчен-
ням діяльності:
А  хлопоманів
Б  громадівців
В  народників
Г  тарасівців

26. Про якого історичного діяча йдеться в уривку джерела?
Діяч українського національно-визвольного руху кінця ХІХ — пер-

шої чверті ХХ ст. Активний учасник «молодих громад» і Братства 
тарасівців. Його брошура «Самостійна Україна» стала програмою 
Революційної української партії. Був одним з організаторів та за-
сновників Української народної партії, для якої написав «Десять 
заповідей» та «Програму». Засновник самостійницької (націоналіс-
тичної) течії в українському русі.
А  М. Костомаров
Б  М. Драгоманов
В  А. Шептицький
Г  М. Міхновський

27. У якому році М. Садовський заснував у Києві перший український 
стаціонарний театр?
А  у 1900 р.
Б  у 1903 р.
В  у 1905 р.
Г  у 1907 р.

28. Що з названого було складовою Столипінської аграрної реформи?
А  припинення виплат селянами викупних платежів
Б  заохочення створення селянами хуторів і виділення відрубів
В  розширення повноважень селянської общини (громади)
Г  заборона селянам купувати поміщицькі землі
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29. У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований 
підрозділ Українських січових стрільців?
А  Австро-Угорської
Б  Німецької
В  Російської
Г  Французької

30. Яку назву мав документ доби Української революції, уривок із якого 
наведено?

1. …На час до вирішення справи про місцеве врядування Уста-
новчими зборами по справах місцевого врядування Україною вищим 
органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого при-
значає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради.

2. …Уповноваження Генерального Секретаріату поширюються 
на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Черні-
гівську…
А  Відозва Української Центральної Ради «До українського народу»
Б  І Універсал УЦР
В  «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасово-

го уряду на Україні»
Г  ІІ Універсал УЦР

31. Про яку війну писав М. Грушевський?
…війна більшовиків з Україною рішуче поставила хрест над цією 

ідеологією, розв’язала моральні вузли, які могли в чиїх-небудь очах 
зв’язувати українця з московським громадянином спеціально. Ця 
війна дала почуття права керуватися в своїх відносинах до Мос-
ковщини єдино добром українського народу, а не якимсь інтересом 
спільної революції, спільної культури, спільної вітчизни. Я, як науко-
вець та історик, вважаю таке визволення від «панського обов’язку» 
супроти Московщини надзвичайно важливим і цінним…
А  Першу радянсько-українську
Б  Другу радянсько-українську
В  Перший зимовий похід
Г  Другий зимовий похід

32. Якою цифрою на картосхемі 
позначено район дій загонів 
«батька» Махна?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

33. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих, що здійснювалася 
в 1920-ті рр., …
А  стала складовою нової економічної політики
Б  була започаткована ще за часів УЦР як державна політика
В  стала вагомим чинником утвердження комуністичної ідеології
Г  сприяла прискореній русифікації УСРР
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  73  — вАріАНТ 6

34. У 1920-ті рр. під назвами «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», 
«Авангард» існували:
А  перші колективні господарства (колгоспи)
Б  літературно-художні об’єднання
В  перші революційні театри
Г  наукові гуртки

35. До яких наслідків привело виконання постанови Політбюро ЦК 
КП(б)У, уривок з якої наведено?

…Подальше падіння заготівель першої п’ятиденки січня (2 млн 
800 тис. пудів проти 3 млн 500 тис. пудів останньої п’ятиденки 
грудня) вказує, що районні організації, місцеві працівники не уявили 
собі, а часто не хотять зрозуміти всієї важливості й потреби за-
кінчення заготівель саме в січні.

Таке становище хлібозаготівель вважаємо за ганьбу для Україн-
ської парторганізації й вимагаємо від уповноважених ЦК, всіх пар-
торганізацій і всіх членів партії негайного вжиття таких заходів, 
що забезпечили б Україні виконання цілком і безумовно рішення 
Жовтневого пленуму ЦК ВКП(б) про хліб.
А  голоду 1921—1923 рр.
Б  згортання непу 1928—1929 рр.
В  голоду 1932—1933 рр.
Г  радянізації західноукраїнських земель у 1939—1941 рр.

36. Що привело до скорочення майже удвічі кількісного складу КП(б)
У в 1939 р. порівняно з 1929 р.?
А  повна зневіра населення в комуністичній перспективі України
Б  «великий терор»
В  протест комуністів проти здійснення Голодомору
Г  «червоний терор»

37. За яким договором була встановлена лінія 
поділу, що зображена на картосхемі?
А  Пакт про ненапад між Німеччиною та 

СРСР та тємний протокол до нього
Б  Договір про ненапад між Польщею та 

СРСР
В  Договір про дружбу і кордони між Ні-

меччиною та СРСР
Г  Пакт про ненапад між Польщею та Ні-

меччиною

38. З іменем якого діяча були пов’язані наведені нижче події?
Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових 

заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було 
створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 вини-
щувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення…
А  М. Кирпонос
Б  С. Тимошенко
В  М. Ватутін
Г  К. Жуков
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39. Як уряд нацистської Німеччини відреагував на проголошення 
30 червня 1941 р. Акта про відновлення Української держави?
А  схвально, адже українці вважалися союзниками Рейху у війні 

проти СРСР
Б  нейтрально, не бажаючи йти на конфлікт з українцями в ході 

війни проти СРСР
В  негативно, заарештувавши й відправивши до концтаборів ініці-

аторів акції
Г  байдуже, оскільки були переконані, що українці нездатні розбу-

дувати державу

40. У якому році міг з’явитися зображений плакат?
А  у 1942 р.
Б  у 1943 р.
В  у 1944 р.
Г  у 1945 р.

41. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — на початку 1950-х 
рр. було розгорнуто кампанії боротьби проти «космополітизму» та 
«низькопоклонства перед Заходом»?
А  посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві
Б  відновити тотальний політико-ідеологічний контроль за суспіль-

ством
В  мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного гос-

подарства
Г  переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над ка-

піталізмом

42. Операція «Вісла» — це …
А  переселення українського населення з його етнічних територій, 

що увійшли до складу Польщі та УРСР, здійснене на підставі 
договору 1945 р.

Б  спільна польсько-радянська військова операція на території За-
хідної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке 
їх підтримувало

В  примусове виселення українського населення з його етнічних зе-
мель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене поль-
ським урядом у 1947 р.

Г  військова операція Армії Крайової проти загонів УПА на завер-
шальному етапі Другої світової війни

43. Яка зовнішньополітична подія сприяла згортанню реформи О. Ко-
сигіна?
А  революція в Угорщині
Б  будівництво Берлінської стіни
В  події «Празької весни»
Г  початок розрядки напруженості в міжнародних відносинах
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  75  — вАріАНТ 6

44. Для якого періоду історії України було характерним таке вислов-
лення? 

Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний кос-
мополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною 
культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною.
А  кінця 1930 — початку 1940-х pp.
Б  другої половини 1940 — початку 1950-х pp.
В  другої половини 1950 — початку 1960-х pp.
Г  другої половини 1960 — початку 1970-х pp.

45. Які території увійшли до 
складу УРСР після Другої 
світової війни?
А  1, 2
Б  2, 3
В  3, 4
Г  2, 4

46. У якому році сталася ця трагедія?
У ніч із 25 на 26 квітня відбувся вибух на четвертому енерго-

блоці Чорнобильської АЕС, який зруйнував його. На момент аварії 
в реакторі було 200 тонн радіоактивного урану і плутонію. Радіо-
активна хмара накрила велику територію. Вибух викликав велику 
пожежу, яка була погашена лише завдяки самовідданості пожежних, 
які своїм життям врятували світ від більшої трагедії. Налякана 
влада спочатку намагалася приховати цю жахливу трагедію.
А  1985 р.
Б  1986 р.
В  1991 р.
Г  1996 р.

47. Яка подія відбулася того самого року що і прийняття Верховною 
Радою Конституції незалежної України? 
А  вступ України до Ради Європи
Б  запровадження національної валюти — гривні
В  політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка
Г  набуття Україною статусу країни з ринковою економікою

48. Питання належності якого острова викликало напруженість 
в україно-російських відносинах у 2003 р.?
А  острова Зміїний
Б  острова Крим
В  острова Тузла
Г  острова Березань
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вАріАНТ 6 —  76  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між подіями і роками.
1  Перша згадка в писемних джерелах назви  

«Україна»
2  Любецький з’їзд (снем) князів
3  Утворення Галицького князівства
4  Хрестовий похід руських князів проти половців

А  1097 р.
Б  1111 р.
В  1144 р.
Г  1187 р.
Д  1205 р.

50. Установіть відповідність між органами влади Гетьманщини та їх 
повноваженнями.
1  Загальна 

військова 
рада

2  Гетьман
3  Старшин-

ська рада
4  Генеральний 

уряд

А  Розв’язання військових, адміністративних, 
господарських і зовнішньополітичних пи-
тань. До складу входили генеральна старши-
на й полковники

Б  Вищий орган влади із законодавчо-розпо-
рядчими функціями

В  Вища судова інстанція в Гетьманщині, до скла-
ду якої входили два генеральні судді та писар

Г  Глава держави, що мав вищу військову, ад-
міністративну й судову владу

Д  Центральний орган виконавчої влади, який 
вирішував усі поточні справи державного 
управління із зовнішньої політики

51. Установіть відповідність між прізвищами історичних діячів та фак-
тами їхньої біографії. 
1  Г. Сковорода 
2  І. Григорович-

Барський 
3  М. Березов-

ський 
4  Й. Пінзель

А  Співак італійської оперної трупи в Орієн-
баумі, член Болонської філармонічної ака-
демії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія»

Б  Працював у Львові, Монастирську, Буча-
чі; автор трьох кам’яних статуй на фасаді 
собору Св. Юра у Львові (кінна статуя Св. 
Юрія, постаті Святих Анастасія та Лева)

В  Навчався в Києво-Могилянській академії, служив у придворній 
хоровій капелі імператриці Єлизавети Петрівни, викладав у ко-
легіумах Переяслава та Харкова, автор збірки «Сад божествен-
них пісень»

Г  Брав участь у побудові собору Різдва Богородиці в Козельці, за-
будові Кирилівського монастиря в Києві, підготував проект роз-
будови Покровської церкви в Києві

Д  Навчався співу в Італії, автор багатьох хорових концертів, ро-
мансів, перший композитор у Росії, музичні твори якого вихо-
дили друком, заклав підвалини багатоголосного хору в Росії

 49

 50

 51

www.e-ranok.com.ua



Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  77  — вАріАНТ 6

52. Установіть відповідність між назвами організацій і політичними ру-
хами.
1  Руська рада
2  Народна рада
3  РУРП
4  «Земля і воля»

А  Радикальний рух
Б  Народницький рух
В  Народовський рух
Г  Старорусинський (москвофільський) рух
Д  Соціал-демократичний рух

53. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми 
характеристиками.
1  В. Кук
2  О. Гончар
3  Д. Мануїль-

ський
4  Й. Сліпий

А  Український письменник, публіцист. Писав 
антифашистські та антиклерикальні нари-
си, памфлети, п’єси. Трагічно загинув

Б  У повоєнні роки народний комісар (міністр)
В  Очолив УГКЦ після смерті А. Шептицько-

го. Зазнав репресій із боку радянської вла-
ди. Після звільнення з радянських таборів 
проживав у Ватикані. Обраний кардиналом 
і владикою УГКЦ

Г  Видатний український прозаїк. Очолював 
правління Спілки письменників України

Д  Член ОУН. Останній командир УПА

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Розгром Данилом Галицьким німецьких хрестоносців під Доро-

гочином
Б  Вигнання малолітніх синів Романа Мстиславича Данила й Ва-

силька з Галича
В  Захоплення Романом Мстиславичем Києва
Г  Правління Мстислава Удатного в Києві

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Загальної української безпртійної оргнізції
Б  Спорудження пам’ятника Б. Хмельницькому в Києві за проек-

том скульптора М. Микешина
В  Заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка
Г  Заснування товариства «Просвіта» на Галичині
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вАріАНТ 6 —  78  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

56. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950—1970-х рр.
А  Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ 

особи та його наслідки»
Б  Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
В  Утворення Української громадської групи сприяння виконанню 

Гельсінських угод
Г  Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спіл-

ки — Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які події історії України відбулися в ХІІ ст.?
1  Любецький з’їзд князів
2  Утворення Галицько-Волинської держави
3  Створення «Остромирового Євангелія»
4  Створення «Слова о полку Ігоревім»
5  Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах
6  Захоплення монголами Києва

58. Які поняття й терміни слід використовувати для характеристики по-
літики Російської та Австрійської імперій щодо українських земель?
1  Уніфікація
2  Гноблення
3  Демократизація
4  Коренізація
5  Асиміляція
6  Індустріалізація 

59. Які події відбулися на українських землях у роки Першої світової 
війни? 
1  Брусиловський прорив
2  Івангородська операція
3  Поразка російської армії під командуванням генерала Самсонова
4  Створення ГУР
5  Убивство голови Ради міністрів Австро-Угорщини графа Штюргка
6  Галицька битва

60. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керів-
ництва УРСР в добу відлиги відрізнялася від політики в період піс-
лявоєнної відбудови? 
1  Укрупнення колгоспів
2  Розширення площ посівів кукурудзи
3  Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників
4  Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції
5  Запровадження карткової системи розподілу продуктів сільсько-

го господарства
6  Освоєння цілинних земель
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Бланк відповідей А 
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 

www.e-ranok.com.ua



Варіант 7 —  80  — типоВі тестоВі ЗаВДаннЯ

Варіант 7

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. У який період розвитку первісного суспільства на українських зем-
лях з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виро-
бах, прикраси?
А  палеоліт
Б  мезоліт
А  неоліт
Г  бронзовий вік

2. На малюнку зображено:
А  язичницького ідола слов’ян
Б  антропоморфні фігурки трипільської 

культури
В  античні скульптури з грецького міста-

держави Північного Причорномор’я
Г  мисливські тотеми часів мезоліту

3. Державотворчі процеси у слов’ян Середнього Подніпров’я в VІІІ—
ІХ ст. прискорилися під впливом зовнішньої загрози:
А  варягів
Б  хозар
В  Візантійської імперії
Г  угрів

4. Вплив якої культури мав вирішальне значення для розвитку куль-
тури Київської Русі?
А  західноєвропейської
Б  арабсько-мусульманської
В  тюркських кочових народів
Г  візантійської

5. Дати 1016, 1072, 1113 р. пов’язані:
А  з розвитком законодавства
Б  з церковними реформами
В  з походами проти половців
Г  з великими народними повстаннями

6. За якого князя Русь досягла найбільшого територіального зростання?
А  Олег
Б  Святослав
В  Ярослав Мудрий
Г  Володимир Мономах

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 1

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 2

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 3

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 4

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 5

ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 6

www.e-ranok.com.ua



Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  81  — вАріАНТ 7

7. Яких «невірних» мав на увазі літописець?
Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: 

се моє, а се теж моє, брате! Стали вони діла дрібні вважати за 
великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін 
находили, Землю Руську долали…
А  хозар
Б  печенігів
В  половців
Г  монголів

8. На картосхемі заштрихована Галицько-
Волинська держава за часів правління:
А  Ярослава Осмомисла
Б  Романа Мстиславича
В  Данила Галицького
Г  Льва Даниловича

9. Після занепаду Галицько-Волинської держави за її спадщину боролися:
А  Велике князівство Литовське, Польща, Угорщина
Б  Польща, Тевтонський орден, Московське князівство
В  Велике князівство Литовське, Золота Орда, Молдавське князівство
Г  Велике князівство Литовське, Московське князівство, Угорщина

10. Який монастир зображено на ілю-
страції?
А  Троїцький Межиріцький 

монастир-фортеця
Б  Густинський монастир
В  Троїцько-Іллінський монастир
Г  Видубицький монастир

11. Церковні братства на українських землях у ХVІ ст. виникли:
А  при православних церквах
Б  при католицьких церквах
В  при греко-католицьких (уніатських) церквах
Г  при протестантських церквах

12. У якому році відбулася описана подія?
Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно 

з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезаз-
начених народів одне, нерозрізнюване, неподільне тіло, одне зібрання, 
один народ, так що віднині у цього… неподільного народу… буде на ві-
чні часи одна голова, не окремі государі, а один — король польський…
А  у 1385 р.
Б  у 1401 р.
В  у 1413 р.
Г  у 1569 р.
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13. Кого з митрополитів греко-католицької церкви називали «батьком унії»?
А  І. Потія
Б  Г. Балабана
В  М. Рогозу
Г  Й.-В. Рутського

14. Із якого приводу турецький султан звернувся до послів Речі Поспо-
литої?

Чи ви збожеволіли! Хто і коли міг мені протистояти? Мене 
бояться Персія і венеціанці, у мене просять помилування іспанці, 
німці дають все, що скажу. Увесь світ тремтить переді мною!
А  нападу козаків на Стамбул 1615 р.
Б  Хотинської битви 1621 р.
В  входження Війська Запорозького до Європейської ліги для бо-

ротьби проти Порти
Г  здобуття Кафи запорожцями на чолі з П. Сагайдачним

15. Події якого періоду Національно-
визвольної війни українського 
народу середини ХVІІ ст. відо-
бражені на картосхемі?
А  від початку війни до Зборів-

ського договору
Б  від Зборівського до Білоцер-

ківського договору
В  від Білоцерківського догово-

ру до Переяславської ради
Г  від Переяславської ради до 

смерті Б. Хмельницького

16. Як називалась військова й водночас адміністративно-територіальна 
одиниця Української козацької держави?
А  повіт
Б  полк
В  воєводство
Г  курінь

17. Уклавши Андрусівське перемир’я, Річ Посполита й Московська держава:
А  припинили спільні бойові дії проти Швеції
Б  установили спільний контроль над Запорозькою Січчю
В  закріпили поділ українських земель у кордонах 1649 р.
Г  стали членами антитурецької Священної ліги

18. Які зміни в соціальному становищі українських селян Лівобереж-
ної та Слобідської України були пов’язані з діяльністю російської 
імператриці Катерини ІІ?
А  остаточне перетворення вільних селян, козаків на кріпаків
Б  переведення частини селян у категорію військових поселенців
В  надання їм привілеїв «вільних хлібопашців»
Г  поділ селянського стану на ранги залежно від розміру земельної 

ділянки
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19. Проти кого боролися гайдамаки?
А  польських панів
Б  російських дворян
В  татарських ханів
Г  турецьких сипахів

20. Як називалася військово-адміністративна одиниця Нової Січі?
А  полк
Б  паланка
В  округ
Г  зимівник

21. Після російсько-турецької війни 1806—1812 рр. до Російської імперії 
були приєднані українські землі, що розташовувалися між річками:
А  Дніпром і Південним Бугом
Б  Південним Бугом і Дністром
В  Дністром, Прутом і Дунаєм
Г  Дніпром і Дністром

22. Початок українського національного відродження припадає:
А  на середину ХVІІІ ст.
Б  на кінець ХVІІІ ст.
В  на середину ХІХ ст.
Г  на кінець ХІХ ст.

23. У якому місті збудовано архітектур-
ну пам’ятку?
А  у Києві
Б  у Харкові
В  у Львові
Г  в Одесі

24. У травні 1848 р. у Львові з метою спрямувати український 
національно-визвольний рух у польських інтересах було створено:
А  Головну руську раду
Б  Руський собор
В  Центральну раду народову
Г  «Руську трійцю»

25. Який імператор звернувся до дворян із такими словами?
Я дізнався, панове, що між вами рознеслися чутки про мої на-

міри знищити кріпацтво. …я вважаю потрібним оголосити вам, що 
не маю намірів зробити це тепер. Але, звичайно, ви і самі розумієте, 
що існуючий порядок володарювання душами не може залишатися 
незмінним. Краще почати знищення кріпацтва зверху, ніж очіку-
вати часу, коли воно почне знищуватися знизу. Прошу вас, панове, 
обміркувати, як привести це до виконання…
А  Франц Йосиф І
Б  Олександр І
В  Олександр ІІ
Г  Фердинанд І
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26. На Правобережжі козацький устрій був остаточно скасований:
А  наприкінці ХVІІ ст.
Б  на початку ХVІІІ ст.
В  у середині ХVІІІ ст.
Г  наприкінці ХVІІІ ст.

27. Про якого історичного діяча йдеться в наведеній характеристиці?
У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він 

опублікував на сторінках журналу «Основа» статтю під заголо-
вком «Моя сповідь», у якій закликав шляхтичів-поляків, які живуть 
в Україні й хочуть бути чесними перед собою, повернутися до укра-
їнського народу, якого колись зреклися їхні предки.
А  Т. Рильського
Б  О. Красовського
В  В. Антоновича
Г  О. Потебню

28. На початку ХХ ст. аграрний устрій українських земель характери-
зувався:
А  високим рівнем товарності селянських господарств
Б  відсутністю поміщицьких господарств
В  домінуванням фермерських господарств
Г  хронічним селянським малоземеллям

29. У якому році було створено Український фронт під час Першої сві-
тової війни?
А  у 1914 р.
Б  у 1915 р.
В  у 1916 р.
Г  у 1917 р.

30. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Українські добровільні військово-міліційні з’єднання, створені 

для охорони правопорядку в роки Української революції переважно із 
заможних верств селянства. Перші підрозділи сформовані у квітні 
1917 р. у Звенигородському повіті на Київщині.
А  полк імені Б. Хмельницького
Б  українська поліція
В  червоне козацтво
Г  вільне козацтво

31. У декларації про створення якої радянської республіки зазначало-
ся: «Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як 
національну республіку, а виключно як радянську республіку на 
території України»?
А  Української Народної Республіки
Б  Української Соціалістичної Радянської Республіки
В  Української Радянської Соціалістичної Республіки
Г  Галицької Соціалістичної Радянської Республіки
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32. Хто в другій половині 1919 р. перебував на посаді Головного Ота-
мана військ УНР?
А  С. Петлюра
Б  Ю. Тютюнник
В  М. Омелянович-Павленко
Г  М. Міхновський

33. На картосхемі заштрихова-
но територію:
А  дій повстанських за-

гонів Н. Махна про-
ти адміністрації гетьма-
на П. Скоропадського 
в листопаді 1918 р.

Б  регіональної радянської 
республіки, створеної 
більшовиками в березні 
1919 р.

В  охоплену антибільшовицьким повстанням отамана Григор’єва
Г  яка залишилася під контролем Білої армії на осінь 1920 р.

34. Який документ має таке положення? 
Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх 

власних сил, має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх сво-
їх синів будувати нероздільну, самостійну Державу Українську на 
благо і щастя всього її трудового люду.
А  ІV Універсал
Б  Грамота гетьмана П. Скоропадського «До всього українського народу»
В  Акт Злуки УНР і ЗУНР
Г  Варшавський договір

35. У результаті входження УСРР до складу СРСР…
А  відбулося територіальне зростання республіки
Б  Україна втратила право на самостійну зовнішньополітичну ді-

яльність
В  відбулося падіння промислового й сільськогосподарського вироб-

ництва в республіці
Г  українська партійно-державна еліта посіла ключові посади в ор-

ганах управління союзної держави

36. Яке визначення розкриває зміст поняття «ножиці цін»?
А  економічна політика радянського уряду, зміст якої полягав 

у штучному завищенні цін на промислову продукцію та зани-
женні на сільськогосподарську

Б  характеристика мінімуму життєвих засобів, необхідних для під-
тримання життєдіяльності працівника й відновлення його робо-
чої сили

В  міра затрат праці та міра споживання в колгоспах
Г  установлення державних обсягів випуску грошових знаків та їх 

наповнення реальними цінностями
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37. Що з названого належить до проявів кризи непу?
А  повстання моряків у Кронштадті
Б  відмова селян здавати хліб державі
В  масовий голод
Г  дії загонів отаманів

38. Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури 
в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?
А  звільнення культури від ідеологічного контролю
Б  скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв
В  заохочення існування розмаїття художніх стилів і форм
Г  утвердження соціалістичного реалізму як офіційного художньо-

го методу в мистецтві

39. У якому році Західна Україна увійшла до складу УРСР?
А  у 1921 р.
Б  у 1939 р.
В  у 1941 р.
Г  у 1944 р.

40. Початком широкомасштабного визволення території УРСР від на-
цистських окупантів став контрнаступ радянських військ у ході:
А  Курської битви
Б  битви за Москву
В  Сталінградської битви
Г  Корсунь-Шевченківської битви

41. Яку тактику використовували нацисти, відступаючи з України?
Вищому керівництву військ СС і поліції в Україні… Необхідно 

добитися, щоб при відході з районів України не залишалося жодної 
людини, жодної голови худоби, жодного центнера зерна, жодної рейки, 
щоб не вціліло жодного будинку, жодної шахти, яка б не була ви-
ведена з ладу на довгі роки, щоб не залишилося жодної неотруєної 
криниці. Противник повинен мати дійсно тотально спалену та 
зруйновану країну.
А  «тотальна війна»
Б  «позиційна війна»
В  «спалена земля»
Г  «війна годує війну»

42. Яка головна мета об’єднувала всі течії руху Опору в Україні?
А  проголошення незалежності України
Б  відновлення радянської влади
В  вигнання окупантів із території України
Г  відновлення УНР

43. Яку назву отримав ідеологічний наступ на радянське суспільство 
сталінського режиму після завершення Другої світової війни?
А  «лисенківщина»
Б  «ждановщина»
В  «волобуєвщина»
Г  «шумськізм»
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44. Більшість учасників дисидентського руху в УРСР були представни-
ками:
А  української інтелігенції
Б  робітництва
В  військових
Г  колгоспного селянства

45. Яке економічне поняття є тотожним поняттю «застій», яким характе-
ризують розвиток СРСР та УРСР у 70 — на початку 80-х рр. ХХ ст.?
А  падіння
Б  стагнація
В  спад
Г  занепад

46. Коли почалося стрімке падіння економіки УРСР у роки перебудови?
А  у 1986 р.
Б  у 1988 р.
В  у 1990 р.
Г  у 1991 р.

47. Президентство Л. Кучми проходило в умовах:
А  економічного спаду
Б  економічного піднесення
В  економічного спаду, який змінився піднесенням
Г  економічного піднесення, яке змінилося економічною кризою

48. Хто був першим космонавтом незалежної України?
А  Ю. Гагарін
Б  П. Попович
В  Л. Каденюк
Г  Ю. Тітов

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між висловами та іменами князів, яким 
вони належать.
1  «Іду на Ви!»
2  «Кожен хай держить отчину свою…»
3  «Хай буде се мати городам руським!»
4  «О, лихіше лиха честь татарська»

А  Аскольд
Б  Олег
В  Святослав Ігоревич
Г  Володимир  

Всеволодович
Д  Данило Романович
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50. Установіть відповідність між назвами державних інституцій та ре-
зультатами їхньої діяльності. 
1  Перша Малоросій-

ська колегія (1722—
1727 рр.) 

2  «Правління геть-
манського уряду» 
(1734—1750 рр.) 

3  Генеральна канцеля-
рія гетьмана К. Ро-
зумовського (1750—
1764 рр.) 

4  Друга Малоросій-
ська колегія (1764—
1786 рр.) 

А  Установлено контроль за Лівобереж-
ною та Слобідською Україною; поси-
лено втручання з боку російського 
уряду у внутрішні справи Гетьман-
щини; обмежено функції полкових 
канцелярій

Б  Остаточно ліквідовано рештки авто-
номного устрою Гетьманщини; по-
вністю підпорядковано управління 
українськими землями загальноро-
сійським державним органам; збіль-
шено податки до царської казни

В  Відокремлено гетьманський скарб від державного; проведено Ге-
неральне слідство щодо законності володіння маєтками; віднов-
лено зовнішньо-політичну діяльність Гетьманщини

Г  Установлено контроль за діяльністю гетьмана та козацької стар-
шини; збільшено стягнення податків до царської казни, прові-
анту 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

51. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1  Чумацтво
2  Лихвар-

ство
3  Еміграція
4  Покоза-

чення

А  Примусовий чи добровільний від’їзд із батьків-
щини до інших країн

Б  Масовий перехід селян до козацького стану, 
спроба позбутися кріпосницької залежності

В  Торгово-візницький промисел, що існував у дру-
гій половині ХVІ — першій половині ХІХ ст.

Г  Спосіб отримання прибутку наданням позики 
під відсотки

Д  Форма селянського промислу, яка передбачала 
вилов і соління риби

52. Установіть відповідність між датами та подіями.
1  1920 р.
2  1921 р.
3  1922 р.
4  1923 р.

А  Проголошення створення Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік

Б  Запровадження непу в УСРР
В  Розгром Червоною армією військ П. Врангеля 

в Криму
Г  Проголошення Української Соціалістичної Ра-

дянської Республіки (УСРР)
Д  Запровадження політики коренізації (україні-

зації)
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53. Установіть відповідність між іменами історичних діячів і їхніми до-
сягненнями.
1  Л. Каденюк
2  Я. Клочкова
3  А. Шевченко
4  Р. Лижичко

А  Володар нагороди «Золотий м’яч» (2005 р.)
Б  Переможець «Євробачення—2004»
В  Переможець літніх Олімпійських ігор 

в Афінах (2004 р.)
Г  Перший космонавт незалежної України
Д  Чемпіон світу з шахів

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність укладення союзницьких від-
носин Б. Хмельницького з іншими державами.
А  Трансільванія (Семигороддя)
Б  Кримське ханство
В  Московія
Г  Молдавія

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  «Нова ера» в україно-польських відносинах
Б  Перші вибори до Галицького крайового сейму
В  Заснування Руської ради
Г  Заснування Народної ради

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Початок масового вивезення українців на примусові роботи до 

Німеччини
Б  Початок радянського партизанського руху
В  Початок масових розстрілів нацистами в Києві в Бабиному Яру
Г  Завершення окупації України нацистською Німеччиною та її со-

юзниками

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!
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57. Які положення характеризують існування золотоординського ярма 
на українських землях?
1  Запровадження податей і повинностей
2  Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт
3  Надання князям ярлика на княжіння
4  Ліквідація удільних князівств
5  Нав’язування ісламу православному населенню
6  Руські князі були зобов’язані брати участь у походах монголів

58. Які українські політичні партії виникли наприкінці ХІХ ст. на за-
хідноукраїнських землях?
1  Революційна українська партія
2  Русько-українська радикальна партія
3  Українська національно-демократична партія
4  Українська партія соціалістів-революціонерів
5  Українська соціал-демократична партія
6  Українська радикально-демократична партія

59. Якими були причини масового голоду в Україні в 1921—1923 рр.?
1  Повоєнна розруха
2  Посуха та неврожай
3  Антицерковна кампанія
4  Колективізація селянських господарств
5  Державна політика хлібозаготівлі
6  Масовий селянський повстанський рух

60. Які події відбулись у період післявоєнної відбудови й розвитку Укра-
їни (1945—1953 рр.)?
1  Відновлення системи університетів
2  Колективізація та індустріалізація західних областей України
3  Запровадження системи раднаргоспів
4  Репатріація колишніх військовополонених
5  Реалізація заходів четвертого п’ятирічного плану
6  Кампанія зі створення агроміст
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 8

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Що було однією з ознак неолітичної революції?
А  вихід торгівлі за межі окремих племен
Б  відокремлення ремесла від землеробства
В  відокремлення скотарства від землеробства
Г  перехід до відтворюючого господарства

2. Гунська навала в Північне Причорномор’я допомогла антам позбу-
тися залежності:
А  від сарматів
Б  від готів
В  від римлян
Г  від аварів

3. Літопис «Повість минулих літ» фактично відбиває…
А  норманську теорію походження державності Русі
Б  теорію автохтонного формування державності Русі
В  процес формування державності Русі під вирішальним впливом 

Візантії
Г  процес формування державності Русі під вирішальним впливом 

кочових народів

4. Які моря з’єднував торговельний шлях «із варягів у греки»?
А  Балтійське та Чорне
Б  Чорне та Каспійське
В  Балтійське та Каспійське
Г  Чорне та Азовське

5. На картосхемі заштриховано давньо-
руські землі:
А  що були приєднані до Київської 

держави за князювання Володи-
мира Великого (980—1015 рр.)

Б  які отримав у володіння князь Із-
яслав Ярославич за заповітом Ярос-
лава Мудрого (1054 р.)

В  що становили уділ Володимира 
Мономаха згідно з рішенням Лю-
бецького з’їзду князів (1097 р.)

Г  що були втрачені внаслідок пораз-
ки походу князя Ігоря Святослави-
ча проти половців (1185 р.)
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6. Якого періоду розвитку Русі стосується подія, описана в уривку іс-
торичного джерела?

Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом 
своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі 
узяв сю сторону, а Мстиславу — ту. І перестали усобиця й зако-
лот, і була тиша велика в землі Руській.
А  становлення
Б  розквіту
В  роздробленості
Г  занепаду

7. Що належить до причин політичної роздробленості Русі?
А  відродження і поширення язичництва
Б  встановлення вічових порядків у всіх землях Русі
В  прагнення удільних князів до незалежності від Києва
Г  встановлення влади половецьких ханів на півдні Русі

8. Як називалися срібні зливки, які відігравали функцію грошей на 
Русі?
А  гривні
Б  срібники
В  колти
Г  златники

9. На якому малюнку зображена П’ятницька церква, зведена напри-
кінці ХІІ ст. у Чернігові?

   
А    Б В  Г

10. Про якого галицького князя йдеться в уривку джерела?
Земля ж його була повна в усьому достатку, процвітала і мно-

жилась в людях, тому що вчені умільці й ремісники з усіх країн до 
нього приходили і городи населяли, котрими збагачувалася земля 
Галицька в усьому. По Дунаю він городи укріпив, купцями населив; 
тим, які торгували через море в Греках і ремесла налагоджували, 
він зі своїх маєтностей допомагав.
А  Романа Мстиславича
Б  Ярослава Осмомисла
В  Володимирка Володаревича
Г  Івана Берладника
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11. Про що свідчить наведений уривок із привілею кінця ХVІ ст. ма-
лярському цеху у Львові?

Постановляємо, що усі братства і товариства художні, коли 
вони не створені згідно з приписами і в послухові католицькій церк-
ві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства схиз-
матиків порушують цеховий лад і підривають послух римському 
костьолу…
А  про дискримінацію ремісників, що сповідували православ’я
Б  про встановлення державного контролю над цехами
В  про ліквідацію цехової системи у Львові
Г  про прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво

12. Яке твердження відповідає умовам Люблінської унії?
А  українські землі увійшли до складу Польського королівства
Б  українські землі увійшли до складу Великого князівства Литов-

ського
В  українські землі стали рівноправною частиною у складі Речі По-

сполитої
Г  українські землі перебували під спільним управлінням Польщі 

та Литви

13. Мануфактура — це…
А  виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності 

виготовляли певний товар
Б  корпоративні організації ремісників однієї чи кількох спорідне-

них спеціальностей
В  підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життє-

вих потреб продукцію
Г  підприємство, засноване на поділі ручної праці та використанні 

найманої робочої сили

14. Яку назву отримала битва, що відбулася під Охматовим у роки 
Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького?
А  Берестейська
Б  Збаразька
В  Корсунська
Г  Дрижипільська

15. Рішення, що «Військо Запорозьке з містами і з землями прийняти 
під государеву високу руку», прийняв:
А  Польський сейм 1651 р.
Б  Земський собор 1653 р.
В  турецький султан 1656 р.
Г  шведський король 1657 р.

16. Якому гетьману в церквах Російської імперії щороку упродовж двох 
століть повторювали анафему?
А  І. Скоропадському
Б  П. Полуботку
В  І. Мазепі
Г  П. Орлику
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17. У якому мистецькому стилі виконаний 
Успенський собор Почаївської лаври?
А  ренесанс
Б  рококо
В  класицизм
Г  бароко

18. Які міста в різні часи були столицями козацької держави Гетьман-
щини?
А  Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів
Б  Суботів, Гадяч, Київ, Глухів
В  Чигирин, Переяслав, Батурин, Стародуб
Г  Ніжин, Лубни, Батурин, Миргород

19. У якому році за указом російської імператриці Катерини ІІ було 
скасовано гетьманство?
А  у 1709 р.
Б  у 1727 р.
В  у 1764 р.
Г  у 1775 р.

20. Хто був останнім гетьманом Козацької держави?

А Б В Г

21. Про який період розвитку українських міст йдеться в документі?
…Всюди зникають оборонні мури і башти, що довкола оточували 

давні міста й надавали їм вигляду твердинь. Передмістя злучили-
ся з містом в одну цілість, а давні тракти й шляхи стали місь-
кими вулицями. Змінилося також життя на вулицях. Поволі зни-
кали давні міщанські типи у характерних старосвітських одягах, 
у квітистих жупанах, у високих шапках, у чоботях. На їхнє місце 
приходили чужоземні західні убрання, що змінювалися за кожним 
подувом моди.
А  перша половина ХVІІІ ст.
Б  друга половина ХVІІІ ст.
В  перша половина ХІХ ст.
Г  друга половина ХІХ ст.
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22. Складовою якого руху була діяльність декабристів на українських 
землях?
А  російського визвольного руху
Б  польського національного руху
В  українського національного руху
Г  загальноєвропейського революційного руху

23. У якому місті розстано-
ва зображена пам’ятка 
архітектури?
А  Києві
Б  Львові
В  Чернівцях
Г  Одесі

24. Із діяльністю народників на Наддніпрянській Україні в другій по-
ловині ХІХ ст. пов’язана підготовка:
А  «Холерних бунтів»
Б  «Чигиринської змови»
В  «Київської козаччини»
Г  походу «у Таврію за волею»

25. Яка організація звернулася до українського народу в 1848 р. з такою 
відозвою?

Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш 
український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, 
але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо — 
Народом!
А  Головна руська рада
Б  Кирило-Мефодіївське братство
В  «Руська трійця»
Г  Центральна рада народова

26. Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?
А  під час революції 1848—1849 рр.
Б  після створення Галицького сейму
В  під час реформ 1860—1870 рр. у Російській імперії
Г  після запровадження загального виборчого права в Австро-

Угорщині

27. Представники якої загальноросійської політичної партії вважали 
український рух «німецькою інтригою», вигаданою для ослаблення 
Російської імперії?
А  більшовики
Б  кадети
В  есери
Г  чорносотенці
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28. Яким було ставлення російської влади до українського національно-
го руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
А  посилювала репресії проти нього
Б  намагалася розколоти його на кілька підконтрольних течій
В  не звертала на нього уваги, вважаючи, що він не становить загрози
Г  підтримувала його, сподіваючись на позитивне сприйняття ро-

сійської окупації на західноукраїнських землях

29. У результаті якої події склалася позна-
чена на фрагменті картосхеми лінія 
фронту Першої світової війни?
А  Галицької битви
Б  Брусиловського прориву
В  Червневого наступу 1917 р.
Г  Укладення перемир’я з країнами Чет-

верного союзу

30. Яким було ставлення Тимчасового уряду Росії до проголошення 
І Універсалу УЦР?
А  схвалив без застережень
Б  затвердив як закон про автономію України
В  засудив як злочинний і сепаратистський
Г  проігнорував

31. Із якого приводу Ф. Швець виголосив промову?
Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної час-

тини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпров-
ська Україна — в одну Велику Україну… Віднині Український народ, 
звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати 
всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Укра-
їнської Держави на добро і щастя українського народу.
А  підписання Акта Злуки ЗУНР і УНР
Б  проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
В  прийняття ІV Універсалу Української Центральної Ради
Г  оприлюднення «федеративної грамоти» гетьманом П. Скоропад-

ським

32. Про якого діяча йдеться в уривку історичного джерела?
Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший україн-

ський уряд — Генеральний Секретаріат, він жив більше емоціями 
та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, па-
фосом, 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

 28

 29

 30

 31

 32

www.e-ranok.com.ua



вАріАНТ 8 —  98  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

33. Чим пояснюється підтримка в 1920-ті рр. Української автокефальної 
православної церкви радянською владою?
А  повагою до релігійних вірувань українців
Б  прагненням використати церкву в поширенні комуністичних ідей
В  прагненням сприяти розвитку релігійного життя як основи на-

родного життя
Г  прагненням послабити Російську православну церкву, яка воро-

же ставилась до більшовицького режиму

34. Який український письменник у 1920-х рр. висунув гасло: «Геть від 
Москви! Даєш Європу!»?
А  Лесь Курбас
Б  В. Сосюра
В  П. Тичина
Г  М. Хвильовий

35. Яку назву отримали дії повстанських загонів Армії УНР у листопаді 
1921 р. під керівництвом Ю. Тютюнника?
А  перший Зимовий похід
Б  другий Зимовий похід
В  Чортківська офензива
Г  «Визвольний похід»

36. Укажіть, що є наслідками державної політики в галузі культури 
в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.
А  звільнення культури від ідеологічного контролю
Б  скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв
В  заохочення існування розмаїття художніх стилів і форм
Г  формування нової радянської інтелігенції

37. Угода про «нормалізацію» була укладена в 1935 р.:
А  між польським і радянським урядом для нормалізації станови-

ща на кордоні
Б  між польським урядом і УНДО про припинення взаємної конф-

ронтації
В  між польським урядом і ОУН із метою припинити серію теро-

ристичних актів
Г  між польською владою та провідними українськими політични-

ми партіями Східної Галичини з метою припинення акції «па-
цифікації»

38. У якій країні Східної Європи в 1920—1930-ті рр. були розташовані 
українські вищі навчальні заклади?
А  у Польщі
Б  у Румунії
В  у Німеччині
Г  у Чехословаччині
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39. Коли частина українських історичних земель Придністров’я була 
передана до складу новоствореної Молдавської РСР?
А  1939 р.
Б  1940 р.
В  1945 р.
Г  1954 р.

40. Коли відбулася наведена в уривку джерела подія?
Волею українського народу Організація Українських Націоналіс-

тів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Україн-
ської Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих 
синів України…
А  17 вересня 1939 р.
Б  22 жовтня 1939 р.
В  22 червня 1941 р.
Г  30 червня 1941 р.

41. Який український поет у роки Другої світової війни написав наве-
дені рядки?

Я єсть народ, якого Правди сила 
Ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума косила! — 
А сила знову розцвіла…

А  М. Бажан
Б  В. Сосюра
В  М. Рильський
Г  П. Тичина

42. Який із зазначених наслідків Другої світової війни можна назвати 
позитивним для УРСР?
А  об’єднання в межах УРСР більшості етнічних українських земель
Б  початок радянізації західноукраїнських земель
В  участь солдатів-українців у складі Радянської армії у визволен-

ні країн Європи від нацизму
Г  створення могутнього військово-промислового комплексу

43. У якому році в основному завершилось формування сучасної тери-
торії України?
А  у 1939 р.
Б  у 1941 р.
В  у 1945 р.
Г  у 1954 р.

44. 25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок: 
«Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну 
валюту — і все, ми [СРСР] закінчилися». Коли було запроваджено 
національну валюту України?
А  1991 р.
Б  1992 р.
В  1994 р.
Г  1996 р.
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45. Який із наведених переліків містить характеристики періоду по-
воєнної відбудови та розвитку України?
А  «ждановщина», передача Криму до складу УРСР, засудження 

культу особи Й. Сталіна
Б  операція «Вісла», розгортання боротьби з космополітами, «ли-

сенківщина»
В  утворення Української робітничо-селянської спілки, участь Укра-

їни у початку освоєння цілинних земель, укладання радянсько-
чехословацького договору про входження Закарпаття до скла-
ду УРСР

Г  УРСР увійшла до складу ООН як член-засновник, призначення 
на посаду першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста, у Києві за-
сновано клуб творчої молоді «Сучасник»

46. Який плакат пропагує одну з хрущовських надпрограм?

А Б В Г

47. Який факт свідчить про політику русифікації УРСР?
А  переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР
Б  підпорядкування підприємств на території УРСР союзному ке-

рівництву
В  швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР
Г  охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами 

СРСР

48. Про якого історичного діяча йдеться в уривку історичного джерела?
У 1960-х рр. за написання поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлен-

ня», поеми «Хрест» (про голод 1933 р. в Україні) був виключений 
із партії, Спілки письменників України, заарештований і поміще-
ний у психіатричну лікарню. У 1976 р. очолив утворену Україн-
ську Гельсінську групу, за що в 1977 р. був засуджений на 12 років 
ув’язнення.
А  І. Світличного 
Б  В. Чорновола
В  М. Руденка 
Г  В. Стуса
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Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку 
А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1  Чернь, скань, зернь, 

емаль
2  Кирилиця, глаголиця
3  Фреска, мозаїка
4  Літопис, билина

А  Жанри давньоруської літератури
Б  Види ювелірної техніки
В  Види писемності в Київській Русі
Г  Види давньоруського живопису
Д  Архітектурні стилі

50. Установіть відповідність між назвами угод і наслідками їх укладення.
1  «Березне-

ві статті» 
(1654 р.)

2  Віленське 
перемир’я 
(1656 р.)

3  Гадяць-
кий договір 
(1658 р.)

4  «Ві-
чний мир» 
(1686 р.)

А  Остаточне закріплення територіального по-
ділу Гетьманщини, участь козацьких пол-
ків у військових походах проти Кримсько-
го ханства

Б  Загострення російсько-українських відносин, 
початок російсько-української війни

В  Розрив Гетьманщиною союзу з Московським 
царством, її перехід під протекторат Осман-
ської імперії

Г  Ускладнення українсько-російських стосун-
ків, остаточне оформлення військового сою-
зу Гетьманщини й Трансільванії проти Речі 
Посполитої

Д  Підписання Річчю Посполитою та Крим-
ським ханством договору про взаємодопо-
могу, вторгнення польського й татарського 
війська на Поділля

51. Установіть відповідність між прізвищами діячів науки початку 
ХХ ст. та їх винаходами.
1  І. Котлярев-

ський
2    М. Костомаров
3  М. Шашкевич
4    Л. Кобилиця

А  Основоположник нової української літера-
тури

Б  Засновник та ідейний лідер «Руської 
трійці»

В  Один із керівників та ідеологів Кирило-
Мефо діївського товариства

Г  Лідер селянського руху на Буковині
Д  Засновник, ідеолог, керівник
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52. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначен-
нями.
1  Сепаратизм
2  Чорносо-

тенці
3  Шовінізм
4  Русифіка-

ція

А  Одна з агресивних форм націоналізму, що 
проповідує національну винятковість, зверх-
ність однієї нації над іншими, розпалює на-
ціональну ворожнечу й нетерпимість

Б  Прагнення до відокремлення, відособлення 
від держави якої-небудь області або регіону 

В  Монополістичне об’єднання, характерною 
рисою якого є розподіл замовлень, закупівля 
сировини та реалізація продукції через єди-
ну систему збуту. Члени синдикату збері-
гають виробничу самостійність, але втра-
чають комерційну

Г  Сукупність дій та заходів царського уряду в Російській імперії, 
спрямованих на звуження й витіснення на другорядні ролі на-
ціональних мов, культури, історії з одночасним висуненням на 
провідні позиції російської мови, культури, історії

Д  Спільна назва членів крайньо правих організацій у Росії в 1905—
1917 рр., які виступали під гаслами монархізму, великодержав-
ного шовінізму та антисемітизму

53. Установіть відповідність між періодами історії України та описани-
ми подіями. 
1  Відлига (1953 — 

1964 рр.) 
2  Застій (середина 

1960 — початок 
1980-х рр.) 

3  Перебудо-
ва (1985 — 
1991 рр.) 

4  Незалежність 
(1991 р. — поча-
ток XXI ст.) 

А  …Засідання рекомендує, щоб Українська 
Радянська Соціалістична Республіка 
і Білоруська Радянська Соціалістич-
на Республіка були запрошені стати 
членами-засновниками пропонованої 
Міжнародної Організації…

Б  Понад мільйон осіб, винних у порушен-
ні антиалкогольного законодавства, 
зазнали адміністративних стягнень. 
У Закарпатті та Криму знищили ви-
ноградники унікальних сортів. Цукор 
став гостродефіцитним продуктом…

В  В оголошенні про утворення Української Гельсінської групи її за-
сновники підписалися справжніми прізвищами і навіть вказали 
свої адреси. Вони мали намір діяти виключно на легальних за-
садах…

Г  Нарешті ми сіли за стіл переговорів. Єльцин представляв на зу-
стрічі Росію, Фокін — Україну, Шушкевич – Білорусь… На зу-
стрічі було сформульовано принципи майбутньої співдружності…

Д  У рік святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією Пре-
зидія Верховної Ради СРСР прийняла Постанову «Про передачу 
Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» 
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Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні коза-

ки, з’єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побра-
ли живими разом із гетьмановим сином Степаном Потоцьким…

Б  Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність зі світ-
лою перемогою над татарами й козаками схизматиками… На-
решті…

В  Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднав-
ши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держа-
ви наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших 
начальників для пустошення

Г  Бачу зле, бо видав Хмельницький усіх нас у неволю московсько-
му цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ 
силою під мечовим каранням до того привів, що присягли всі…

55. Установіть послідовність здійснення реформ 1860—1870-х рр.
А  Уведення замість рекрутських наборів нової системи комплек-

тування армії через запровадження загальної військової пови-
нності. Реорганізація системи військового управління

Б  Посилення засобів адміністративного впливу на органи друку. 
Запровадження попередньої цензури газет і журналів

В  Створення безстанового суду, незалежного від адміністративної 
влади. Засідання судів ставали відкритими для публіки. У судо-
ву практику впроваджувалася змагальність за участю присяж-
них, прокурора й адвоката

Г  У містах створювалися міські думи й міські управи, які очолю-
вав міський голова. Виборчі права надавалися чоловікам віком 
від 25 років, які були власниками нерухомості

56. Установіть послідовність набуття Україною членства в міжнародних 
організаціях.
А  Світова організація торгівлі
Б  Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі
В  Співдружність Незалежних Держав
Г  Рада Європи
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вАріАНТ 8 —  104  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які історичні факти відповідають періоду правління княгині Ольги 
(945—964 рр.)?
1  Запровадження християнства на Русі
2  Запровадження погостів та введення уроків
3  Здійснення мирного посольства до Константинополя
4  Розгром Хозарського каганату
5  Започаткування «шлюбної дипломатії»
6  Знищення міста Іскоростень

58. Укажіть основні умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.
1  Козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб
2  Магнатам і шляхті заборонялося повертатися в свої маєтки
3  У містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони
4  Гетьман позбавлявся права дипломатичних відносин з іншими 

державами
5  Річ Посполита припиняла воєнні дії проти союзника гетьмана — 

Московського царства
6  Територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київ-

ським воєводством

59. До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921—
1938 рр.?
1  Угорщина
2  Румунія
3  Польща
4  Чехословаччина
5  Австро-Угорщина
6  Болгарія

60. Які характерні риси були притаманні демографічним процесам 
в українському суспільстві упродовж 1970—1980-х рр.?
1  Високі темпи зростання кількості жителів міст
2  Перевага темпів зростання кількості жителів села над містом
3  Перевищення смертності над народжуваністю серед сільських 

жителів
4  Зменшення кількості корінного етносу
5  Перевищення народжуваності над смертністю серед сільських 

жителів
6  Зростання кількості корінного етносу
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 9 —  106  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

вАріАНТ 9

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Початок будівництва поселень давніми мешканцями України було 
спричинено переходом:
А  до загінного полювання
Б  до осілого способу життя
В  до кочового скотарства
Г  до рибальства

2. У мистецтві яких племен був поширений «звіриний» стиль?
А  кіммерійців і таврів
Б  скіфів і сарматів
В  аварів і антів
Г  готів і гунів

3. З яким східнослов’янським племінним союзом автор «Повісті мину-
лих літ» пов’язує заснування Києва?
А  із деревлянами
Б  із сіверянами
В  із полянами
Г  із хорватами

4. Який матеріал використовувався для написання книг у Київській Русі?
А  папірус
Б  пергамент
В  воскові таблички
Г  береста

5. Якою була економічна причина роздробленості Київської Русі?
А  розвиток вотчинного землеволодіння
Б  зростання ролі боярства в суспільстві
В  зміцнення удільних князівств і земель
Г  посилення експансії кочовиків на Русь

6. Спираючись на знання про політичний устрій Київської Русі ІХ—
ХІІІ ст., визначте владний орган, що є зайвим у логічному ланцюж-
ку: князь — боярська рада — з’їзд князів — магістрат.
А  князь
Б  боярська рада
В  з’їзд князів
Г  магістрат
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  107  — вАріАНТ 9

7. У стінах якого із зображених на ілюстрації храмів Русі, згідно з лі-
тописом, була створена перша бібліотека?

А Б 

В Г 

8. Який князь у період роздробленості Русі зумів уперше об’єднати під 
своєю владою більшість земель Південно-Західної Русі?
А  Ярослав Осмомисл
Б  Роман Мстиславич
В  Ігор Святославич
Г  Володимир Глібович

9. Найдавнішими книжними пам’ятками Київської Русі, що збереглися 
до наших днів, є:
А  «Реймське Євангеліє» та «Остромирове Євангеліє»
Б  «Остромирове Євангеліє» та «Ізборник Святослава»
В  «Ізборник Святослава» та «Повість минулих літ»
Г  «Повість минулих літ» та «Києво-Печерський патерик»

10. Яке твердження характеризує внутрішню політику галицького кня-
зя Ярослава Осмомисла?
А  спорудження в Києві системи укріплень «місто Ярослава»
Б  об’єднання галицьких і волинських земель в одну державу
В  прийняття писемного зведення законів «Правда Ярослава»
Г  боротьба зі спробами бояр втручатися в державні справи

11. У чому полягала особливість польського володарювання на україн-
ських землях у ХІV—ХV ст.?
А  у поширенні норм польського права та системи судочинства
Б  у наданні руській мові статусу офіційної державної мови
В  у звільненні православного населення від утисків і обмежень
Г  у збереженні порядків, традицій, звичаїв місцевого населення

12. Які події пов’язані з діяльністю В.-К. Острозького?
А  видання «Острозької Біблії», придушення повстання С. Наливайка
Б  видання «Устави на волоки», заснування Запорозької Січі
В  видання «Пересопницького Євангелія», Молдавські походи
Г  видання «Ординації Війська Запорозького…», створення реєстро-

вого козацтва
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вАріАНТ 9 —  108  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

13. Яка причина зумовила поширення фільваркового господарства на 
українських землях у другій половині ХVІ — першій половині 
ХVІІ ст.?
А  зростання попиту на зерно в Західній Європі
Б  прагнення польської шляхти полонізувати українських селян
В  спроба створити захисну лінію проти нападів кримських татар
Г  бажання колонізувати землі Запорожжя

14. Хто з історичних постатей вважається засновником Запорозької Січі?

А Б В Г

15. Які клейноди були надані реєстровим козакам польським королем 
С. Баторієм?
А  пернач, литаври, бунчук, рушниця
Б  печатка, корогва, бунчук, булава
В  сурми, каламар, гармати, печатка
Г  литаври, корогва, гетьманська шапка, скіпетр

16. Події якого періоду Наці о-
наль но-визвольної війни 
українського народу 
середи ни ХVІІ ст. відобра-
жені на картосхемі?
А  від початку війни до Збо-

рівського договору
Б  від Зборівського до Біло-

церківського договору
В  від Білоцерківського до-

говору до Переяславської 
ради

Г  від Переяславської ради 
до смерті Б. Хмельницького

17. Коли відбулися описані події?
…За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача 

графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська 
й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана Мазепи… Здо-
бувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню…
А  1700 р.
Б  1704 р.
В  1708 р.
Г  1709 р.

 13
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КиївКиїв ПереяславПереяслав
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ГазікерменГазікермен

ЧигиринЧигиринКорсуньКорсунь

УманьУмань

ПилявціПилявціЗборівЗборів

ЛьвівЛьвів

ЗамостяЗамостя

Микитинська СічМикитинська Січ
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типоВі тестоВі ЗаВДаннЯ —  109  — Варіант 9

18. Набіги кримських татар на українські землі тривали:
А  до другої половини ХVІ ст.
Б  до першої половини ХVІІ ст.
В  до другої половини ХVІІІ ст.
Г  до першої половини ХІХ ст.

19. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що:
А  на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства
Б  до складу Російської імперії було включено Правобережну Україну
В  російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ
Г  завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

20. Який російський монарх видав цю інструкцію?
Мала Росія, Ліфляндія (Латвія) і Фінляндія (Карелія) суть про-

вінції, які правляться підтвердженими їм привілеями, порушити які 
раптовою відміною було б вельми непристойно, проте називати їх 
чужоземними і так поводитися з ними більш ніж помилка, що можна 
сказати із впевненістю. Ці провінції… потрібно найлегшим способом 
привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися, як вовк 
на ліс. Для цього вельми легкий приступ, якщо в тих провінціях бу-
дуть обрані начальниками розумні люди; коли ж у Малоросії не буде 
гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли.
А  Петро ІІІ
Б  Анна Іоанівна
В  Єлизавета Петрівна
Г  Катерина ІІ

21. І. Григорович-Барський — це архітектор, представник українського:
А  конструктивізму
Б  бароко
В  ренесансу
Г  класицизму

22. Хто є автором зображених офортів?
А  Т. Шевченко
Б  М. Пимоненко
В  С. Васильківський
Г  І. Труш

23. Коли в Києві діяла таємна полі-
тична організація «Кирило-Мефо-
діївське товариство»?
А  протягом 1806—1812 рр.
Б  протягом 1825—1826 рр.
В  протягом 1828—1829 рр.
Г  протягом 1845—1847 рр.

ГГ

А Б В Г Д
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24. Якою була основна мета діяльності культурно-просвітницького гурт-
ка «Руська трійця»?
А  проголошення незалежної Української держави
Б  пробудження національної свідомості українців
В  зрівняння в правах католиків та греко-католиків
Г  створення федерації всіх слов’янських республік

25. У яких губерніях після проведення реформ 1860—1870-х рр. селяни 
втратили частину земель, якими вони раніше користувалися?
А  Лівобережної України
Б  Півдня України
В  Правобережної України
Г  Слобідської України

26. Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького?
…ми вимушені були співати у концертах народні пісні на фран-

цузькій мові… Тим [розпорядженням] українська мова була цілком 
заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми 
«Не судилось», яка була… начорно закінчена та вичитана Косачкою 
й Кониським…
А  «Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б  Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 

1863 р.
В  Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.
Г  «Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

27. Українські парламентські громади в І та ІІ Державних думах Ро-
сійської імперії відстоювали:
А  гасло ліквідації «межі осілості» в українських губерніях
Б  вимогу створення української автокефальної церкви
В  право України на початкову школу і судочинство українською 

мовою
Г  ідею скасування Емського указу

28. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на за-
питання.

Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких 
українців Австрійській монархії, але й інструментом українського 
політичного представництва, зокрема після закінчення війни при 
новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою 
цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як 
це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр 
королівства П’ємонту…
За допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в ав-

стрійському уряді»?
А  Загальної української ради
Б  «Союзу визволення України»
В  Товариства українських поступовців
Г  Легіону українських січових стрільців
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29. Що було характерною ознакою розвитку сільського господарства 
Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?
А  високий рівень товарності селянських господарств
Б  домінування фермерських господарств
В  відсутність поміщицьких господарств
Г  хронічне селянське малоземелля

30. Що стало приводом поши-
рення влади Генерального 
Секретаріату УЦР на 
території, що позначені на 
картосхемі штрихуванням?
А  більшовицький перево-

рот у Петрограді
Б  проголошення незалеж-

ності УНР
В  підписання Брест-Лито в-

сь кого мирного договору
Г  проголошення ІІ Універ-

салу УЦР

31. Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП) в керів-
ництві Української Центральної Ради представляли:
А  В. Винниченко, С. Петлюра
Б  М. Грушевський, П. Христюк
В  М. Міхновський, О. Андрієвський
Г  Д. Дорошенко, С. Єфремов

32. Яке державне утворення запровадило зо-
бражений грошовий знак?
А  Українська Народна Республіка часів 

Української Центральної Ради
Б  Українська Держава гетьмана П. Ско-

ропадського
В  Українська Народна Республіка часів 

Директорії
Г  Українська Соціалістична Радянська Республіка

33. У якому договорі Українська Соціалістична Радянська Республіка 
вперше визнавалася як суб’єкт міжнародних відносин?
А  у Брест-Литовському договорі
Б  у Версальському договорі
В  у Сен-Жерменському договорі
Г  у Ризькому договорі

34. Про яке явище в суспільно-політичному житті України 1930-х рр. 
XX ст. писав М. Хрущов?

По Україні наче Мамай пройшов. Не було… ні секретарів обко-
мів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря 
Київського міськкому не було.
А  мобілізацію до Червоної армії
Б  розкуркулення
В  масові репресії
Г  забезпечення новобудов трудовими ресурсами
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35. У якому уривку з історичних джерел відображено деякі аспекти 
суспільного життя України в період непу (1921—1928 рр.)?
А  Триває широка роз’яснювальна робота серед широких верств не-

атеїстичного населення стосовно доцільності проведеної акції 
з ліквідації так званої «Української автокефальної православ-
ної церкви» як осередку петлюрівщини…

Б  …робітничо-селянський уряд України визнає за потрібне зосереди-
ти увагу держави на поширенні знання української мови, дотри-
муючись рівноправності мов усіх національностей, що є на те-
риторії України…

В  Завершилася робота з ліквідації неписьменності, просвітниць-
ка пропагандистська робота серед населення. Використовуючи 
друковане слово, наша більшовицька партія остаточно сформу-
вала свідомість радянської людини…

Г  Тепер, коли ми стали свідками тріумфу нашої передової агробіо-
логічної науки під проводом партії…, наші письменники оспіву-
ють справжнього героя українського народу, світоча партійної 
мічурінської школи Трохима Лисенка…

36. Яку мету переслідували більшовики, здійснюючи «культурну рево-
люцію»?
А  проведення українізації
Б  поширення ідеї світової революції
В  запровадження загальної середньої освіти
Г  насадження комуністичної ідеології в суспільстві

37. Що стало головною причиною Голодомору 1932—1933 рр.?
А  засуха та неврожай
Б  цілеспрямована політика вищого партійного керівництва
В  провал політики індустріалізації
Г  агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

38. Про що йдеться в уривку джерела?
Експропріація непродуктивних класів (буржуазії і дворянства), 

анулювання боргів, зосередження доходів від промисловості, держтор-
гівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках 
держави і т. ін. — самі по собі дають можливість такого нагрома-
дження всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістич-
ного будівництва темп розвитку…
А  про причини індустріалізації
Б  про джерела індустріалізації
В  про привід до колективізації
Г  про причини колективізації

39. Вирішальна битва між угорськими військами і загонами Карпатської 
Січі відбулась:
А  біля станції Крути
Б  на Красному полі
В  під міста Базар
Г  біля станції Мотовилівка
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40. Напередодні нападу на СРСР фюрер нацистської Німеччини А. Гіт-
лер заявив: «Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде 
сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. Передусім я споді-
ваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продоволь-
ства в Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні». 
У якому документі були конкретизовані такі заяви фюрера?
А  у плані «Барбаросса»
Б  у плані «Ост»
В  у плані «Грюн»
Г  у плані «Гінденбург»

41. Хто очолив національний уряд, створений Українськими національ-
ними зборами, що були скликані ОУН(б) у червні 1941 р. у Львові?
А  С. Бендера
Б  Є. Коновалець
В  А. Мельник
Г  Я. Стецько

42. Який період розвитку УРСР характеризує такий висновок?
…Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, 

ніж на сході УРСР. У роки 4-ї п’ятирічки тут споруджено понад 
2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств.
А  радянізація 1939—1941 рр.
Б  повоєнна відбудова
В  хрущовська «відлига»
Г  «Косигінські реформи»

43. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 — початок 1950-х pp.) 
характеризувався:
А  першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики 

з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу
Б  відбудовою економіки України як самостійного, самодостатньо-

го комплексу з використанням західної фінансової та технічної 
допомоги

В  наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та 
спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову со-
ціальної сфери

Г  поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх мо-
дернізацією на базі обладнання, як СРСР отримував як репарації

44. Виникнення в Україні руху шістдесятників було зумовлене:
А  лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя
Б  збільшенням фінансування культури та народної творчості
В  долученням до європейської та світової культурної спадщини
Г  поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен

45. Яка зміна відбулася в системі освіти УРСР у 1970-х рр.?
А  запровадження обов’язкової професійно-технічної освіти
Б  перехід до загальної середньої освіти
В  надання батькам права вибору мови навчання їхніх дітей
Г  перехід до обов’язкової восьмирічної освіти
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46. Яка група репресованих сталінським режимом громадян України 
у період «відлиги» не підлягала реабілітації?
А  партійні функціонери — жертви політичних процесів 1937—

1939 рр.
Б  в’язні, засуджені за статтею «шкідництво» Карного кодексу
В  колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни
Г  в’язні, засуджені за звинуваченнями в «українському буржуаз-

ному націоналізмі»

47. Як називається документ, витяг із якого наведено?
Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом 

влади в Україні є народ. …Право визначати і змінювати конститу-
ційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути 
узурповано державою…
А  Акт проголошення незалежності України
Б  Декларація про державний суверенітет України
В  Закон України «Про громадянство України»
Г  Конституція України

48. Членом якої міжнародної організації стала Україна в 1995 р., отри-
мавши можливість брати участь у виробленні спільної політики єв-
ропейських держав?
А  Організації Об’єднаних Націй (ООН)
Б  Ради Європи (РЄ)
В  Світової організації торгівлі (СОТ)
Г  Співдружності Незалежних Держав (СНД)

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між періодами історії України та поняття-
ми і термінами, що їх характеризують.
1  Українська революція 

(1917—1918 рр.)
2  Україна в боротьбі за 

збереження державної 
незалежності (1918—
1920 рр.)

3  Українська СРР в умо-
вах нової економіч-
ної політики (1921—
1928 рр.)

4  Радянська модерніза-
ція України (1929—
1938 рр.)

А  Автономізація, Генеральний  
Секретаріат, самостійники

Б  Розкуркулення, «закон про п’ять 
колосків», стахановський рух

В  Коренізація, Українська автоке-
фальна православна церква,  
ВАПЛІТЕ

Г  Директорія, отаманщина, Україн-
ська галицька армія

Д  Галицько-Буковинське генерал-
губернаторство, Головна україн-
ська рада, Брусиловський прорив
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50. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.
1  Намісник хана, який збирав податки з підлеглого 

населення
2  Ханська грамота, що надавала руським князям 

право на управління
3  Данина, яку сплачувало населення руських кня-

зівств хану Золотої Орди
4  Монгольське військо, а також місце, де розміщу-

валася ставка хана

А  Баскак
Б  Орда
В  Ярлик
Г  Ясак
Д  Улус

51. Установіть відповідність між роками та заходами російського уря-
ду, спрямованими на ліквідацію решток української автономії 
в XVIII ст.
1  1764 р.
2  1765 р.
3  1775 р.
4  1781 р.

А  Ліквідація полкового устрою Лівобережної 
України, утворення Київського, Чернігівського, 
Новгород-Сіверського намісництв

Б  Закріпачення селянства Слобідської та Лівобе-
режної України

В  Ліквідація полкового устрою Слобідської Украї-
ни, утворення Слобідсько-Української губернії

Г  Зруйнування Запорозької (Нової) Січі
Д  Ліквідація гетьманства, запровадження Малоро-

сійської колегії

52. Установіть відповідність між назвами організацій і цілями, які вони 
ставили перед собою.
1  «Південне товари-

ство» декабристів
2  «Кирило-Мефоді-

ївське братство»
3  «Руська трійця»
4  Головна руська 

рада

А  Ліквідація самодержавства, децентра-
лізація, запровадження громадського 
самоврядування, розбудова Росії як пар-
ламентської федеративної республіки

Б  Повалення самодержавства шляхом 
військового перевороту, скасування 
кріпацтва, проголошення Росії уні-
тарною республікою

В  Захист української мови, розширення сфери вжитку, пропаган-
да єдності українського народу, ідеї власної державності

Г  Знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод, 
створення федерації християнських слов’янських республік

Д  Розширення сфери вжитку української мови, надання українцям 
права обіймати державні посади, поділ Галичини на дві провін-
ції — польську та українську

53. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які харак-
теризують соціально-економічний розвиток України в 1990-х рр.
1  Стрімке зростання товарних цін і грошової маси 

в обігу, різке знецінення грошової одиниці
2  Капіталовкладення, фінансовий внесок в еконо-

міку та розвиток виробництва
3  Зняття жорстких правил формування цін, дозвіл 

на формування вільних ринкових цін
4  Роздержавлення економіки, передача державної 

або муніципальної власності у приватну власність

А  Гіперін-
фляція

Б  Дефіцит
В  Інвестиція
Г  Лібералі-

зація
Д  Привати-

зація
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Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зсту-

пилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він 
хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв. І ясів 
він переміг, і касогів, і прийшов до Києва…

Б  А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, при-
готував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині 
свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, 
і ледве одолів він печенігів під вечір…

В  І почав Володимир посилати забирати дітей у нарочитих му-
жів своїх і віддавати їх на навчання книжне…

Г  Помер великий князь руський… І заповів синам своїм: «Тепер же 
поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому си-
нові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай 
він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволо-
ду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смо-
ленськ…

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Полтавська битва
Б  Указ Петра І про створення Малоросійської колегії
В  Указ Петра І про заборону друкування в Україні книг, текст яких 

відрізнявся від московських і петербурзьких видань
Г  Схвалення Конституції П. Орлика

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Перенесення столиці УСРР (УРСР) із Харкова до Києва
Б  «Шахтинська справа»
В  Голодомор
Г  Утворення ОУН

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!
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57. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київ-
ського князя Святослава Ігоревича?
1  І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перу-

на дерев’яного, — а голова його була срібна, а вус — золотий, — 
і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…

2  …на другий день посилає до імператора просити миру за такою 
умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [ві-
зантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…

3  …побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: 
«Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї деся-
ту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят…

4  Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом сво-
їм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі 
узяв сю сторону, а Мстислав — ту…

5  Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зсту-
пилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він 
хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…

6  Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, гово-
рячи: «Хочу йти на вас»… І пішов до Царграда, розоряючи міс-
та. І дали йому данину… І повернувся він у Переяславець…

58. Які події з історії України мали місце в ХVІ ст.?
1  Створення «Пересопницького Євангелія»
2  Заснування Київського Богоявленського братства та його школи
3  Вихід у світ «Острозької Біблії»
4  Відновлення ієрархії Православної церкви на українських землях
5  Будівництво Хортицької фортеці Д. Вишневецьким
6  Ліквідація Київського удільного князівства

59. Якими були причини масового голоду в Україні в 1921—1923 рр.?
1  Повоєнна розруха
2  Посуха та неврожай
3  Антицерковна кампанія
4  Колективізація селянських господарств
5  Державна політика хлібозаготівлі
6  Масовий селянський повстанський рух

60. Якими були характерні риси розвитку культури України в період 
«відлиги»?
1  Запровадження обов’язкової загальної середньої освіти, стрімке 

скорочення шкіл з українською мовою навчання
2  Видання першої універсальної Української радянської енциклопедії
3  Інститут історії АН УРСР завершив видання багатотомної «Істо-

рії Української РСР»
4  Сформувався неповторний напрям вітчизняного кіномистецтва — 

українське поетичне кіно, яке представляли режисери Ю. Іллєн-
ко, І. Миколайчук, С. Параджанов та ін.

5  Розквіт таланту «лицаря українського відродження» поета В. Си-
моненка

6  Виникнення в Києві клубу творчої молоді «Сучасник», ініціато-
ром і натхненником створення якого був театральний режисер 
Л. Танюк
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 10

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Що таке «археологічна культура»?
А  група споріднених археологічних пам’яток, поширених на пев-

ній території в межах певного історичного часу
Б  шар ґрунту, у якому під час археологічних розкопок виявлено 

сліди життєдіяльності людини — знаряддя праці, посуд тощо
В  сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь 

культурних цінностей — пам’ятки архітектури, мистецтва, історії
Г  система археологічної періодизації культурно-історичного розвит-

ку, що складається з трьох віків — кам’яного, бронзового та за-
лізного

2. Чим було зумовлене винайдення первісною людиною луку та стріл?
А  початком використання металів
Б  відкриттям перших законів фізики
В  змінами природно-кліматичних умов
Г  появою кроманьйонця — людини розумної

3. Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї прав-
лячої династії?
А  Кия
Б  Аскольда
В  Рюрика
Г  Олега

4. Що було першою відомою формою залежності населення від князів-
ської влади на Русі?
А  обов’язок брати участь у княжому ополченні
Б  сплата данини під час збору полюддя
В  необхідність відправляти єдині язичницькі культи
Г  обов’язок сплачувати десяту частину прибутку

5. Що передувало події, описаній в уривку з історичного джерела?
Вийшов [князь] зі священиками цесарициними і корсунськими 

на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду… Діти 
ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бро-
дили у воді, а священики, стоячи, молитви творили…
А  будівництво Десятинної церкви
Б  похід русичів на Константинополь
В  руйнування язичницького капища
Г  розгром печенігів під стінами Києва
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6. Правління Ярославичів — це етап розвитку Київської Русі, на якому 
відбувається:
А  цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення 

удільних князів на васалів іноземних правителів
Б  економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх устале-

них внутрішніх політичних і династичних зв’язків
В  децентралізація апарату управління, зміна загальноруського за-

конодавства та церковної організації удільними, втрата держав-
ного суверенітету

Г  зміна централізованої монархії федеративною, коли державою 
колективно правила група найвпливовіших князів

7. Який храм часів Київської Русі 
прикрашають ці мозаїки? 
А  Софійський собор у Києві
Б  Михайлівський Золотоверхий 

собор у Києві
В  Свято-Преображенський собор 

у Чернігові
Г  Борисо-Глібський собор у Черні-

гові

8. Для якого князівства найбільше притаманними були тенденції 
соціально-політичного розвитку країн Західної Європи?
А  Київського
Б  Галицького
В  Переяславського
Г  Чернігівського

9. Закупами, рядовичами, холопами в Київській Русі називали:
А  форми селянських повинностей
Б  воїнів князівської дружини
В  категорії залежного населення
Г  нижчі чини церковної ієрархії

10. Що таке книжкова мініатюра?
А  картина, написана фарбами (водяними або на вапняному моло-

ці) по свіжій вогкій штукатурці
Б  однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на 

дерев’яній дошці або металевій пластині
В  зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до 

одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла
Г  кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював ру-

кописний текст та розміщувався на його полях або між рядками

11. Чим уславився Юрій Дрогобич (Котермак)?
А  організацією звитяжних воєнних походів
Б  започаткуванням полемічної літератури
В  був ініціатором укладення Берестейської унії
Г  науковою діяльністю в Болонському університеті
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12. Про що свідчила поява в українських містах, починаючи з ХІV ст., 
споруд, подібних до зображених на ілюстраціях?

  

А  про надання місту магдебурзького права
Б  про належність міста великому земельному магнату
В  про відсутність у місті цехів ремісників
Г  про наявність у місті резиденції короля та єпископа

13. На якій схемі правильно відображено основні умови Люблінської 
унії 1569 р.?

А

уряд
закони 

Польське 
королівство

Велике князівство 
Литовське 

уряд
закони

Річ Посполита

монарх, військо, сейм, сенат, зовнішня політика, казна, гроші

Б

уряд
військо
казна
закони
монарх



Польське 
королівство

Велике князівство 
Литовське



військо
казна

Річ Посполита

сейм, сенат, зовнішня політика

В

військо
казна 

Польське 
королівство

Велике князівство 
Литовське 

уряд
закони

Річ Посполита

монарх, гроші

Г

уряд
військо
казна
закони


Польське 

королівство
Велике князівство 

Литовське 

уряд
військо
казна
закониРіч Посполита

монарх, сейм, сенат, зовнішня політика, гроші
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14. Що означало «покозачення» в другій половині XVI — першій по-
ловині XVII ст.?
А  процес формування польським урядом списку-реєстру козаків, 

яких набирала на військову службу до Речі Посполитої
Б  процедура прийняття кошовим отаманом новоприбулих на Січ 

до козацького товариства та закріплення їх за певним куренем
В  форма козацького збройного виступу на захист власних інтере-

сів, що мав локальний характер і відзначався слабкою організо-
ваністю

Г  перехід селян до козацького стану, що був спробою звільнитися 
від панщини та отримати право вільно працювати на власній землі

15. Якими були хронологічні межі Національно-визвольної війни україн-
ського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького?
А  1646—1654 рр.
Б  1648—1657 рр.
В  1650—1659 рр.
Г  1652—1663 рр.

16. На якій картосхемі позначено територію Війська Запорозького (Геть-
манщини) відповідно до умов Білоцерківського договору (1651 р.)?

Біла Церква

Умань

Микитинська Січ

Київ

Чигирин

Замостя

Корсунь
Біла Церква

Умань

Микитинська Січ

Київ

Чигирин
Корсунь

Біла Церква

Умань

Микитинська Січ

Київ

Чигирин

Замостя

Корсунь
Біла Церква

Умань
Микитинська Січ

Київ

Чигирин
Корсунь

Біла Церква

Умань

Микитинська Січ

Київ

Чигирин

Замостя

КорсуньБіла Церква

Умань
Микитинська Січ

Київ

Чигирин

Корсунь

Біла Церква

Умань

Микитинська Січ

Київ

Чигирин

Замостя

Корсунь
Біла Церква

Умань
Микитинська Січ

Київ

Чигирин
Корсунь

А

В

Б

Г

17. Які військові формування були союзними гетьману І. Виговському 
в битві під Конотопом?
А  кримських татар і поляків
Б  Московського царства
В  молдавського володаря
Г  Швеції та Трансільванії
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18. У якому уривку з історичних джерел відображено одне з положень 
«Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» 
(1710 р.) П. Орлика?
А  …жалуючи підданих своїх, малоросійський народ.., при гетьмані 

в Глухові для управління і для іншого, що в прохальних пунк-
тах гетьмана Хмельницького написано.., бути колегії

Б  У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генераль-
на Рада: на Різдво, Великдень, Покрову. Між Радами Україною 
правитиме гетьман з генеральною старшиною

В  Посли, які здавна до Війська Запорозького приходять, гетьма-
ну приймати та про це царську величність повідомляти. Із ту-
рецьким султаном і польським королем без указу царської велич-
ності зносин не мати

Г  …Іван Мазепа, законний князь України, …не може бути позбав-
лений влади в цьому князівстві до його смерті… стани України 
зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами

19. Що спричинило відновлення гетьманського правління в 1727 р. на 
території Лівобережної Гетьманщини?
А  утворення Задунайської Січі
Б  загроза чергової війни з Туреччиною
В  повстання С. Палія на Правобережжі
Г  Перший поділ Речі Посполитої

20. Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої (1793 р.)?
А  утворення коронного краю Королівство Галіції та Лодомерії 

у складі Австрії
Б  розгортання Коліївщини — гайдамацького повстання на Право-

бережній Україні
В  включення Київщини, Східної Волині, Поділля, Брацлавщини 

до складу Росії
Г  придушення опришківського руху та селянських «холерних бун-

тів» у Галичині

21. Г. Сковорода, М. Березовський, І. Григорович-Барський — це діячі 
української культури:
А  першої половини ХVІІ ст.
Б  другої половини ХVІІ ст.
В  першої половини ХVІІІ ст.
Г  другої половини ХVІІІ ст.

22. Яка організація в 1848 р. звернулася до українського народу з такою 
відозвою?

Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш 
український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, 
але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо — 
Народом!
А  Головна руська рада
Б  «Кирило-Мефодіївське братство»
В  «Руська трійця»
Г  «Південне товариство» декабристів
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23. Яку назву мала сума грошей, яку селянин мав сплатити поміщику 
згідно з реформою 1861 р. за отримання у власність земельної ділянки?
А  позика
Б  сервітут
В  викупні платежі
Г  недоїмки

24. Що було однією з особливостей економічного розвитку Наддніпрян-
ської України в другій половині ХІХ ст.?
А  низькі порівняно із загальноімперськими темпи розвитку індустрії
Б  завершення процесу монополізації основних галузей промисловості
В  перетворення на основну вугільно-металургійну базу імперії
Г  незначний вплив іноземного капіталу в промислових галузях ви-

робництва

25. Як називали представників мовно-літературної та суспільно-
політичної течії другої половини ХІХ ст. на Галичині, Буковині та 
Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-
політичну єдність із російським народом і російською державою?
А  народовцями
Б  хлопоманами
В  радикалами
Г  москвофілами

26. Хто є автором картини, репродукцію якої на-
ведено?
А  М. Пимоненко
Б  С. Васильківський
В  І. Рєпін
Г  В. Тропінін

27. Про кого К. Станіславський говорив такі слова: «Я гаряче люблю 
українську музику. Якщо Чайковського ми називаємо чарівником 
російської музики, то … — цього чудового і захоплюючого красою 
своєї музики композитора — ми сміливо можемо назвати сонцем 
української музики»?
А  С. Гулака-Артемовського
Б  М. Лисенка
В  Д. Січинського
Г  М. Вербицького

28. Яка країна з початком Першої світової війни так окреслила свої 
стратегічні наміри: «Наша головна мета в цій війні полягає у довго-
тривалому ослабленні Росії і тому, на випадок нашої перемоги, ми 
приступимо до створення незалежної від Росії Української держави. 
Маючи це на увазі, ми будемо підтримувати діяльність Союзу ви-
зволення України»?
А  Польща
Б  Велика Британія
В  Австро-Угорщина
Г  Румунія
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29. Якою була мета земельної реформи, запровадженої П. Столипіним?
А  ліквідувати велике поміщицьке землеволодіння
Б  подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
В  зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
Г  скасувати кріпосницьку залежність селян та панщину

30. Яке політичне гасло відображає зміст Першого Універсалу Україн-
ської Центральної Ради (УЦР)?
А  «Вся влада Радам!»
Б  «Автономію Україні!»
В  «Геть Тимчасовий уряд!»
Г  «Хай живе самостійна Україна!»

31. Якому діячеві належать такі факти біографії?
Позитивно сприйнявши повалення царизму революцією 1917 р., 

став одним з ініціаторів створення Української Центральної Ради 
(УЦР). Став заступником голови УЦР, членом Малої ради, генераль-
ним секретарем міжнаціональних справ у Генеральному Секретарі-
аті УЦР. У червні 1917 р. очолив Українську партію соціалістів-
федералістів.
А  С. Єфремову
Б  В. Винниченку
В  М. Міхновському
Г  С. Петлюрі

32. Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійському 
майдані в Києві?
А  незалежність УНР
Б  повалення гетьманату
В  встановлення радянської влади
Г  возз’єднання УНР і ЗУНР

33. Про який договір ідеться в уривку з історичного джерела?
Безсумнівно, він був великою поразкою української дипломатії 

та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. 
Польща і більшовицька Росія поділились українськими землями, як 
в Андрусові в 1667 році…
А  Брестський договір
Б  Ризький договір
В  Варшавський договір
Г  Рапалльський договір

34. Процес конституційного оформлення СРСР завершився:
А  у 1922 р.
Б  у 1923 р.
В  у 1924 р.
Г  у 1925 р

35. Який напрям політики радянського керівництва сприяв ліквідації 
неписьменності в УСРР (УРСР)?
А  воєнний комунізм
Б  нова економічна політика
В  індустріалізація
Г  культурна революція
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36. 7 серпня 1932 р. Й. Сталін власноруч написав постанову про охорону 
соціалістичної  власності,  яка  за  крадіжку  колгоспної  чи  коопера-
тивної  власності  передбачала  розстріл  із  конфіскацією  майна  або 
позбавлення волі строком не менше ніж на 10 років із конфіскацією 
майна.  Як  сучасники  називали  цю  постанову?
А  воєнний  комунізм
Б  ліквідації  куркульства  як  класу
В  «закон  про  п’ять  колосків»
Г  нова  економічна  політика

37. Згідно  з  постановою  РНК  УСРР  занесення  на  «чорну  дошку»  за 
«злісне  саботування  хлібозаготівель»  передбачало:
А  конфіскацію  всього  продовольства  й  посівного  фонду,  припинен-

ня  постачання  товарів
Б  ліквідацію  «куркулів»  і  «підкуркульників»  і  виселення  решти 

селян  до  Сибіру
В  надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за ра-

хунок  селян-одноосібників
Г  вилучення  зерна,  господарського  реманенту  і  відправка  на  при-

мусові  роботи  на  промислові  новобудови

38. Війська якої країни окупували територію Карпатської України в бе-
резні  1939  р.?
А  Німеччини
Б  Угорщини
В  Чехословаччини
Г  Радянського  Союзу

39. Який  документ  було  проголошено  30  червня  1941  р.?
А  Акт  Відновлення  Української  Держави
Б  Маніфест  про  возз’єднання  Закарпаття  з  Українською  РСР
В  Наказ  про  створення  Українського штабу  партизанського  руху
Г  Декларацію про організацію Української головної визвольної ради

40. Про  яку  битву  Великої  Вітчизняної  війни  писав  письменник 
В.  Астаф’єв:  «Двадцять п’ять тисяч входить у воду, а виходить 
на тому березі три тисячі, максимум п’ять»?
А  оборона  Києва
Б  оборона  Одеси
В  форсування  Дніпра
Г  визволення  Криму

41. У  якому  році  Червона  армія  провела 
операцію,  наведену  на  фрагменті  карто-
схеми?
А  1939  р.
Б  1940  р.
В  1943  р.
Г  1944  р.

ГГ

А Б В Г Д

1
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3
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ГГ

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г Д

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б В Г

1
2
3
4

А Б ВА Б В

 40

ГГ
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42. Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю:
А  «консерватизм»
Б  «космополітизм»
В  «колабораціонізм»
Г  «колоніалізм»

43. Ліквідацію галузевих міністерств і створення раднаргоспів (1957 р.) 
було здійснено партійно-радянським керівництвом СРСР із метою:
А  запровадження ринкових відносин
Б  децентралізації управління промисловістю
В  поліпшення умов праці на підприємствах
Г  надання колгоспам господарської самостійності

44. Що було характерним для українського дисидентського руху середи-
ни 1950 — початку 1960-х рр.?
А  орієнтація на насильницьку боротьбу (підготовка терористичних 

актів, замахів на урядовців), перехід на нелегальне становище
Б  проведення масових мирних акцій протесту та громадянської не-

покори (демонстрації, мітинги, бойкоти дій місцевої адміністрації)
В  поєднання масових акцій протесту (демонстрації, мітинги) з ак-

ціями, спрямованими на дезорганізацію владних структур (страй-
ки, повстання)

Г  організаційне становлення (гуртки, спілки, об’єднання), праг-
нення досягти мети конституційними методами (агітаційно-
пропагандистські акції)

45. Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР/Вер-
ховній Раді України (1990—1994 рр.)?
А  «Група 239»
Б  Народна Рада
В  Українська Гельсінська група
Г  Народний рух України

46. Яка подія відбулась у другій половині 1980-х рр.?
А  запровадження системи виборів на альтернативній основі
Б  скасування статті 6 Конституції СРСР, розпуск КПРС
В  схвалення нової Конституції «розвинутого соціалізму»
Г  утворення Української Гельсінської групи

47. У якому році було прийнято Конституцію, уривок з якої наведено?
Стаття 1. Українська Радянська Соціалістична Республіка 

є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й ін-
тереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх 
національностей.

Стаття 6. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспіль-
ства, ядром його політичної системи, державних і громадських ор-
ганізацій є Комуністична партія Радянського Союзу…
А  у 1956 р.
Б  у 1961 р.
В  у 1978 р.
Г  у 1982 р.
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48. Відомий учений етнограф, поет П. Чубинський у 1862 р. написав 
вірш «Ще не вмерла Україна…», уривок якого став текстом Держав-
ного гімну України:
А  у 1991 р.
Б  у 1996 р.
В  у 2003 р.
Г  у 2004 р.

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між роками та подіями давньоруської історії.
1  1037 р.
2  1056—

1057 рр.
3  1113 р.
4  1187 р.

А  Створення «Слова о полку Ігоревім»
Б  Будівництво Десятинної церкви в Києві
В  Створення «Остромирового Євангелія»
Г  Завершення будівництва Софійського собору в Києві
Д  Укладення Нестором першої редакції «Повісті 

минулих літ»

50. Установіть відповідність між 
назвами історико-геогра фі ч-
них регіонів України та їхні-
ми територіями (друга поло-
вина XVII ст.), позначеними 
на картосхемі цифрами.
1  Запоріжжя
2  Лівобережна Україна
3  Поділля
4  Слобідська Україна

51. Установіть відповідність між століттями та подіями.
1  ХV ст.
2  ХVІ ст.
3  ХVІІ ст.
4  ХVІІІ ст.

А  Поділ Козацької держави — Гетьманщини між 
Річчю Посполитою і Московською державою

Б  Ліквідація удільного устрою українських земель
В  Поширення на українські землі імперських за-

конодавств
Г  Заснування Запорозької Січі й створення  

реє стрового козацтва
Д  Створення українських політичних партій

 48
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52. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та подіями, 
що відбулися за їх правління.
1  І. Мазепа
2  І. Скоропад-

ський
3  П. Полуботок
4  Д. Апостол

А  Повернення запорожців із татарських воло-
дінь і заснування Нової Січі

Б  Подання російському царю «Коломацьких 
чолобитних»

В  Створення Правління гетьманського уряду
Г  Приєднання запорожців на чолі з К. Гор-

дієнком до шведсько-українського союзу
Д  Утворення Першої Малоросійської колегії

53. Установіть відповідність між битвами Другої світової війни на укра-
їнських землях та їх наслідками.
1  Танкова битва 

в районі Рівне—
Луцьк—Дубно—
Броди

2  Битва за Дніпро
3  Корсунь-

Шевченківська 
операція

4  Карпато-
Ужгородська 
операція

А  Подолання радянськими військами 
«Східного валу», початок визволення 
Правобережної України

Б  Завершення визволення території Укра-
їни в межах сучасних кордонів

В  Ціною розгрому радянських механізова-
них корпусів затримано на тиждень про-
сування німецьких військ на Київ

Г  Оточення і розгром радянських військ 
Південно-Західного фронту

Д  Оточення і розгром німецьких військ, 
який порівнюють із результатами Ста-
лінградської битви

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть послідовність подій.
А  Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність 

її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими по-
могти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федера-
цією рівних і вільних народів

Б  На мою думку, Центральна Рада сплатила за порозуміння 
з Тимчасовим урядом невиправдано високу ціну

В  Відновивши своє державне право як Українська Народна Рес-
публіка, Україна для кращої оборони свого краю, для певнішого 
забезпечення свого права та охорони вільностей, культури, до-
бробуту своїх громадян проголосила себе і нині геть державою 
суверенною, самостійною і ні від кого незалежною…

Г  Коли В. Винниченко прочитав документ, вибухнув справжній 
грім радості. Під кінець присутні — делегати, публіка, кореспон-
денти — стали на коліна і хором заспівали великий «Заповіт»
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55. Установіть послідовність укладення міждержавних угод періоду 
Національно-визвольної війни українського народу під проводом 
Б. Хмельницького.
А  Польсько-московське Віленське перемир’я
Б  Польсько-український Зборівський договір
В  Українсько-московські «Березневі статті»
Г  Польсько-український Білоцерківський договір

56. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.
А  Утворення у Львові Русько-української радикальної партії — 

першої української політичної партії
Б  Виникнення в Києві, Чернігові, Одесі, Харкові громад — напів-

легальних об’єднань української інтелігенції
В  Утворення у Львові культурно-просвітницького гуртка «Руська 

трійця»
Г  Заснування в Києві «Кирило-Мефодіївського братства»

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого київсько-
го князя Ярослава Мудрого?
1  Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом сво-

їм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі 
узяв сю сторону, а Мстислав — ту. І перестала усобиця в зем-
лі Руській…

2  Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зсту-
пилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він 
хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…

3  Тепер поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршо-
му синові… Ізяславу, …нехай він вам буде замість мене… А Свя-
тославу даю Чернігів, а Всеволоду — Переяслав…

4  Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, гово-
рячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї 
десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят…

5  Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зі-
йшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митро-
полія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів 
під вечір…»

6  І повелів він поскидати кумирів — тих порубати, а других вог-
ню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста 
і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай…
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58. Які події національно-культурного життя України відбулися в дру-
гій половині XVI — першій половині XVII ст.?
1  Створення козацьких літописів Г. Граб’янки та С. Величка
2  Укладення Берестейської церковної унії
3  Видання Ш. Фіолем у Кракові перших східнослов’янських книг 

кириличним шрифтом «Часослова» та «Октоїха»
4  Відновлення в Речі Посполитій вищої православної ієрархії на 

чолі з митрополитом Й. Борецьким
5  Спорудження в Козельці І. Григоровичем-Барським собору Різд-

ва Богородиці
6  Створення в Острозі першої на українських землях слов’яно-

греко-латинської школи

59. Що є наслідками індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 
1920 — у 1930-х рр.?
1  Загальне одержавлення засобів виробництва, створення міліта-

ризованої економіки командного типу
2  Обмеження впливу іноземного капіталу у вугільній та металур-

гійній галузях промисловості
3  Стрімке зростання заробітної плати, матеріального добробуту та 

життєвого рівня населення
4  Збереження приватного сектору економіки, збільшення держав-

ної допомоги дрібним товаровиробникам
5  Потужна урбанізація, швидке формування фабрично-заводського 

робітничого класу
6  Домінування виробництва засобів виробництва, поглиблення під-

порядкованості економіки республіки союзному центру

60. Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Укра-
їні в роки Великої Вітчизняної війни (1941—1945 рр.).
1  Повна ліквідація колгоспно-радгоспної системи, зрівняльний роз-

поділ землі між селянами за трудовими нормами
2  Жорстка експлуатація населення та економічне пограбування 

(вивезення сировини, продовольства, матеріальних цінностей)
3  Тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного насе-

лення, військовополонених
4  Створення шляхом тотальної мобілізації Української національ-

ної армії, союзниці Німеччини у війні
5  Примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини міс-

цевого працездатного населення
6  Відновлення та легалізація діяльності українських політичних 

партій несоціалістичної орієнтації
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 11

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Які історичні джерела є домінуючими при вивченні Стародавньої 
історії України?
А  писемні
Б  речові
В  етнографічні
Г  усні

2. На ілюстрації зображено реконструкцію:
А  скіфського поселення Південної Таврії
Б  античного міста Північного Причор-

номор’я
В  варязької торговельної факторії 

Прибалтійського регіону
Г  слов’янського городища середнього 

Подніпров’я

3. У який період розвитку Київської Русі відбувалося правління кня-
гині Ольги?
А  становлення
Б  розквіту
В  роздробленості
Г  занепаду

4. У якому році відбулось об’єднання північних і південних руських 
земель князем Олегом?
А  у 860 р.
Б  у 882 р.
В  у 911 р.
Г  у 988 р.

5. Першим київським князем, який послав своїх синів правити різни-
ми частинами Русі, був…
А  Аскольд
Б  Ігор
В  Олег
Г  Святослав

6. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового бу-
дівництва Київської Русі в період її розквіту?
А  західноєвропейська
Б  варязька
В  хозарська
Г  візантійська
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7. Неповноправних людей на Русі, які певних причин вийшли зі свого 
соціального середовища та втратили з ним законний зв’язок, нази-
вали:
А  холопами
Б  смердами
В  челяддю
Г  ізгоями

8. На якій ілюстрації зображено дохристиянську давньоруську пам’ятку 
культури?

А Б В Г

9. Главою християнської церкви в Київській Русі був київський:
А  патріарх
Б  митрополит
В  єпископ
Г  архієрей

10. Останній морський похід руських дружин на Константинополь від-
бувся в період правління:
А  Святослава Хороброго
Б  Володимира Великого
В  Ярослава Мудрого
Г  Володимира Мономаха

11. Визначте, з якими подіями пов’язаний уривок з історичного джерела.
Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: 

«Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були 
Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігів-
ський і Мстислав Мстиславич Галицький — вони були старійшими 
князями Руської землі.
А  битвою під Дорогочином
Б  битвою на річці Калці
В  битвою під Ярославом
Г  битвою на річці Альті

12. Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ — на 
початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом:
А  призначення гетьманом
Б  бойового галасу
В  займанщини
Г  виборів
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13. Під час Грюнвальдської битви на чолі литовських військ був:
А  Ягайло
Б  Ольгерд
В  Вітовт
Г  Свидригайло

14. Що передбачала «Ординація Війська Запорозького реєстрового, що 
перебуває на службы в Речі Посполитої» 1638 р.?
А  утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від 

польської адміністрації, звільненого від державних податків та 
повинностей

Б  збільшення козацького реєстру до 10 тис. осіб, надання козакам 
права землеволодіння, власної судової влади, володіння містом 
Трахтемирів

В  зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію вибор-
ності козацької старшини, скасування козацького судочинства

Г  скасування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі По-
сполитій, повернення прав та майна православній церкві

15. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покоза-
чення селянства, формування нової еліти суспільства на основі ко-
зацької старшини відбулися в результаті:
А  козацьких воєн кінця XVI ст.
Б  морських походів козаків початку XVII ст.
В  козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.
Г  національно-визвольної війни українського народу XVII ст.

16. Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмель-
ницького:
А  до укладення «Березневих статей» із Московською державою
Б  до пошуку нових союзників у війні з Річчю Посполитою
В  до Молдавських походів козацького війська
Г  до об’єднання Слобідської України і Гетьманщини в єдину державу

17. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська За-
порозького» П. Орлика:
А  уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного 

гетьмана
Б  найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній 

старшині
В  скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської 

ради
Г  упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

18. Яким роком датується цитований документ?
Після всемилостивійшого від нас звільнення графа Розумовсько-

го з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належно-
го управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, 
в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву…
А  1722 р.
Б  1727 р.
В  1734 р.
Г  1764 р.
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19. Яке землеволодіння домінувало наприкінці ХVІІІ — на початку 
ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії)?
А  козацьке
Б  селянське
В  поміщицьке
Г  іноземних колоністів

20. У ХІХ ст. воєнними поселеннями називали…
А  місця розміщення козацьких формувань, козацькі зимівники
Б  організацію війська, за якої солдати поєднували військову служ-

бу із сільськогосподарськими роботами
В  війська, розміщені на окупованій території
Г  території, на яких відбувалися регулярні військові навчання

21. Яку з вказаних територій втратила Російська імперія в результаті 
Кримської війни (1853—1856 рр.)?
А  Брацлавщину
Б  Західне Поділля
В  Східну Київщину
Г  Південну Бессарабію

22. Хто з діячів українського національного відро-
дження зображений на ілюстрації?
А  І. Котляревський
Б  Т. Шевченко
В  М. Шашкевич
Г  П. Куліш

23. У якому регіоні український національно-визвольний рух набув най-
більшого розмаху в другій половині ХІХ ст.?
А  Закарпаття
Б  Північна Буковина
В  Східна Галичина
Г  Наддніпрянщина

24. Яку інформацію можна 
отримати з наведеної істо-
ричної карти?
А  установити регіональну 

економічну спеціалізацію 
Наддніпрянської України 
на початку XX ст.

Б  розкрити загарбницькі 
плани держав щодо укра-
їнських земель напере-
додні Першої світової ві-
йни

В  охарактеризувати регіональні особливості українського національ-
но-визвольного руху на початку XX ст.

Г  визначити відповідність адміністративно-територіального устрою 
українських земель межам розселення українців на початку XX ст.
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25. Реформи 1860—1870-х рр. привели:
А  до припливу іноземного капіталу в промисловість Донбасу і Пів-

дня України
Б  до занепаду традиційних галузей економіки українських земель
В  до розвитку промислового будівництва на Правобережжі України
Г  до фактичної ліквідації поміщицького господарства на Півдні 

України

26. Хто з діячів мав вирішальний вплив на формування «молодих гро-
мад» у Наддніпрянській Україні?
А  В. Антонович
Б  М. Драгоманов
В  П. Чубинський
Г  Б. Грінченко

27. Яким було ставлення російської влади до українського національно-
го руху в Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
А  підтримувала його патріотичні настрої
Б  не звертала уваги на його існування
В  посилювала репресії проти нього
Г  надавала додаткові можливості для його розвитку

28. Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої 
світової війни?
А  Українські січові стрільці (УСС)
Б  Українська галицька армія (УГА)
В  Перший українізований корпус
Г  Полк ім. Б. Хмельницького

29. Українська Центральна Рада як представницький і законодавчий 
орган формувалась із представників:
А  різних політичних сил
Б  лише українських політичних партій
В  лише політичних партій соціалістичного спрямування
Г  лише місцевих рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

30. У роки нової економічної політики в сфері трудових відносин:
А  застосовувався вільний найм робочої сили
Б  застосовувалися примусові трудові мобілізації
В  використовувалося прикріплення робітників до підприємств
Г  масовим було створення трудових армій і трудових таборів

31. До чого закликав наведений агітаційний плакат?
А  до реалізації планів першої п’ятирічки
Б  до запровадження нової економічної політики
В  до проведення колективізації
Г  до боротьби з «ворогами народу»

32. Яке поняття виникло у зв’язку зі здійсненням 
сталінської індустріалізації?
А  трест
Б  концесія
В  продрозкладка
Г  стахановець
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33. У який період Української революції схвалено цитовані документи?
1. Хай буде Україна вільною. …Так сказали виборні люди з усієї 

Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, 
Українську Центральну Раду, і наказали нам… творити новий лад 
вільної автономної України.

2. …На час до вирішення справи про місцеве врядування Уста-
новчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим 
органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого при-
значає Тимчасовий уряд…
А  березень—серпень 1917 р.
Б  серпень—листопад 1917 р.
В  листопад—грудень 1917 р.
Г  грудень 1917 — січень 1918 р.

34. На якій картосхемі зображено територію Української Соціалістичної 
Радянської Республіки?
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35. Що передбачало, окрім воєнних цілей, здійснення рейдів партизан-
ських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р.?
А  мобілізацію до лав Червоної армії, збирання коштів та матері-

альних цінностей для потреб фронту
Б  постачання продовольства населенню окупованих територій, ор-

ганізацію баз постачання для українського підпілля
В  встановлення контактів для спільної збройної боротьби проти на-

цистських окупантів з Українською повстанською армією (УПА) 
та Армією Крайовою (АК)

Г  репрезентацію радянської влади, нейтралізацію впливу на цій 
території ОУН та її збройних формувань
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36. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя 
українського суспільства в 1930-х рр.?
А  Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання 

у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкурку-
лення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. 
У зазначений термін актив приходив до куркуля та описував 
усе його майно

Б  Ще більш тяжкий характер мали репресії щодо селянства. Були 
створені спеціальні комісії по відшкодуванню збитків, які були 
завдані землевласникам у революційну епоху. Повернення збит-
ків було прямим силовим здирством…

В  …при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негай-
но вживати… заходів примусового характеру, вводячи в села вій-
ськові частини, …спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів 
[революційних трибуналів]

Г  …Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможе-
мо виконати за п’ять років… Розрахунки показують, що посі-
ви кукурудзи повинні орієнтовно складати 9—10 млн га і рів-
нятися приблизно половині всієї площі зернових…

37. Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., 
використовувала терористичні методи боротьби?
А  Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б  Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)
В  Організація українських націоналістів (ОУН)
Г  Українська національна партія (УНП)

38. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?
А  у 1923 р.
Б  у 1939 р.
В  у 1941 р.
Г  у 1945 р.

39. З іменем якого діяча пов’язані описані нижче події?
Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових 

заходів для оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було 
створено три лінії оборони. На допомогу армії сформовано 13 вини-
щувальних батальйонів, 19 загонів народного ополчення…
А  М. Кирпонос
Б  C. Тимошенко
В  М. Ватутін
Г  Г. Жуков

40. Що стало результатом успішного проведення в 1944 р. радянськими 
військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції?
А  створення сприятливих умов для звільнення Правобережної 

України
Б  звільнення території УРСР у її довоєнних кордонах
В  визволення Північного Причорномор’я та Криму
Г  визволення Лівобережної України
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41. Слова Й. Сталіна: «М’якотілість! Вас обманюють, спеціально допо-
відають про таке, щоб вас розжалобити і примусити використати 
резерви», адресовані першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову 
з приводу повідомлень про значні жертви під час:
А  поширення голоду на території УСРР у 1932—1933 рр.
Б  розгортання масових репресій в УРСР у 1937—1938 рр.
В  голоду в більшості областей УРСР у 1946—1947 рр.
Г  бойових дій проти загонів УПА в 1944—1946 рр.

42. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 
1950-х рр. відбулася внаслідок:
А  створення вільних економічних зон на базі республіканських під-

приємств
Б  ліквідації директивного планування та впровадження госпрозра-

хунку на підприємствах
В  впровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів)
Г  ліквідації союзних і утворення республіканських галузевих мі-

ністерств
43. У роки науково-технічної революції (НТР) в СРСР її досягнення 

впроваджувалися переважно:
А  у виробництво товарів масового споживання
Б  у розвиток выйськово-промислового комплексу
В  у розвиток сільського господарства
Г  у розбудову транспортної мережі

44. Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 
1980-х рр. підтверджується поданими нижче даними?

У республіці, на яку припадало 2,6 % території СРСР, було по-
будовано майже 40 % атомних енергоблоків, продукувалося близько 
40 % усієї радянської сталі, 34 % вугілля, 51 % чавуну. …частка 
промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29 %, 
тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50—60 % і більше.
А  посилення економічної самостійності
Б  деформованість структури економіки
В  зростання конкурентоспроможності продукції
Г  зниження матеріало- та енергомісткості виробництва

45. Одним із завдань Української Гельсінської групи було:
А  ознайомлення світової громадськості з порушенням прав людини 

в УРСР
Б  засудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн 

Східної Європи
В  відновлення в правах неправильно звинувачених, незаконно за-

суджених осіб
Г  внесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та ві-

росповідання

46. Якого періоду в історії України сто-
сується зображений плакат?
А  «відлига»
Б  «застій»
В  перебудова
Г  незалежність
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47. Як називається документ, витяг із якого наведено?
Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу Укра-

їни, прагнучи створити демократичне суспільство…, проголошує 
державний суверенітет України як верховенство, самостійність, 
повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та 
незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах…
А  Акт проголошення незалежності України
Б  Декларація про державний суверенітет України
В  Закон УРСР про економічну самостійність
Г  Конституція України

48. Широкомасштабна приватизація державного сектору української 
економіки відбулась у період президентства:
А  Л. Кравчука
Б  Л. Кучми
В  В. Ющенка
Г  В. Януковича

Завдання на встановлення відповідності
У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-

ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.
1  Створення осередків центральної 

князівської влади на місцях — 
«погостів» та «становищ»

2  Запровадження християнства як 
державної релігії

3  Укладення першої писаної збір-
ки руських законів

4  Організація боротьби з половцями

А  Князь Данило  
Галицький

Б  Князь Володимир  
Мономах

В  Княгиня Ольга
Г  Князь Ярослав Мудрий
Д  Князь Володимир  

Великий
50. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних 

інституцій Гетьманщини середини XVII—XVIII ст. та їхньою ком-
петенцією.
1  Генеральна вій-

ськова канцеля-
рія

2  Генеральна вій-
ськова рада

3  Генеральний вій-
ськовий суд

4  Генеральна скар-
бова канцелярія

А  Представницький інститут, який роз-
глядав загальні державні справи, зо-
крема: затвердження міждержавних 
договорів, складання «статей» при об-
ранні гетьмана

Б  Орган, що відав справами збору нату-
ральних і грошових податків із населен-
ня, прибутками та видатками держави, 
військовими та ранговими маєтностями

В  Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на 
території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом

Г  Військово-адміністративна установа, за посередництва якої геть-
ман управляв державою, вирішував поточні справи

Д  Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної 
старшини, а також справи про державні злочини
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51. Установіть відповідність між діячами та фактами їх біографії.
1  М. Остроградський
2  В. Каразін
3  Б. Грінченко
4  П. Чубинський

А  Композитор, етнограф, диригент, гро-
мадський діяч. Заклав основи на-
ціонального класичного музичного 
мистецтва. Влаштовував щорічні шев-
ченківські концерти

Б  Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор від-
криття Харківського університету. Винахідник парового опален-
ня, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо

В  Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учас-
ник громадівського руху. Ініціатор створення і управитель спра-
вами Південно-Західного відділення Російського географічного 
товариства. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»

Г  Письменник, етнограф, історик. Був одним із засновників Укра-
їнської радикальної партії, головою київської «Просвіти». Упо-
рядкував і видав чотиритомний «Словарь української мови»

Д  Учений-математик, педагог. Основні наукові роботи присвячені 
математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фі-
зиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об’ємом на ін-
теграл за поверхнею, названу його ім’ям

52. Установіть відповідність між подіями 1918—1920-х р. та їхніми на-
слідками.
1  Другий зимовий по-

хід Армії УНР
2  Прихід до влади 

гетьмана П. Скоро-
падського

3  Брест-Литовський до-
говір між УНР і дер-
жавами Четверного 
союзу

4  Розгром військ 
П. Врангеля

А  Націоналізація промисловості, ство-
рення сільськогосподарських арті-
лей і комун

Б  Відновлення права приватної влас-
ності, створення державного бюджету

В  Відновлення влади Української Цен-
тральної Ради в умовах окупації

Г  Припинення широкомасштабних бо-
йових дій на території України

Д  Завершення збройної боротьби за 
незалежність України

53. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1  Депортація
2  Мобілізація
3  Евакуація
4  Депопуляція

А  Вивезення населення, особливо фахівців, 
а також матеріальних цінностей із місцевос-
тей, що перебувають під загрозою нападу або 
загарбання ворогом, стихійного лиха

Б  Призов військовозобов’язаних на службу 
в діючу армію у зв’язку із запровадженням 
воєнного стану

В  Падіння показників абсолютної кількості 
населення якої-небудь країни або території 
внаслідок перевищення смертності над на-
роджуваністю

Г  Примусове переселення людей за межі місць 
їх постійного проживання
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Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки! 

54. Установіть послідовність будівництва храмів Київської Русі.

А  Б 

В  Г 

55. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в ци-
тованих документах.
А  Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися 

в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозер-
ським розпочинає видавати український місячник «Основа»

Б  Після звільнення від нас графа Розумовського… для належно-
го управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, 
у якій бути головним… графу Рум’янцеву

В  Тут же склався гурток із чотирьох душ… Поїхали Дніпром на 
могилу Тараса Шевченка… Молодь дала на могилі Тараса клят-
ву не зраджувати Україні та все життя оддати їй…

Г  …Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало обсто-
ювати перед центральним правительством… національні потре-
би українців; його органом стала газета «Зоря Галицька»

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Народного руху України за Перебудову
Б  Проголошення Декларації про державний суверенітет УРСР
В  Створення Збройних сил України
Г  Запровадження національної грошової одиниці – гривні
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Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Визначте назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються 
в працях візантійських і готських істориків.
1  Алани
2  Венеди
3  Роксолани
4  Анти
5  Склавини
6  Авари

58. Українське козацтво в 1569—1647 рр. було вагомим чинником у ре-
алізації зовнішньополітичного курсу:
1  Речі Посполитої
2  Османської імперії
3  Швеції
4  Московської держави
5  Кримського ханства
6  Австрійських Габсбургів

59. Які поняття виникли у зв’язку з проведенням селянської реформи 
1861 р.?
1  Тимчасово зобов’язані селяни
2  Панщина
3  Відрізки
4  Хутір
5  Оброк
6  Викупні платежі

60. Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 р.?
1  Визволення Донбасу
2  «Битва за Дніпро»
3  Корсунь-Шевченківська наступальна операція
4  Депортація кримських татар до Середньої Азії
5  Львівсько-Сандомирська наступальна операція
6  Утворення Українського штабу партизанського руху
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 
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вАріАНТ 12

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Повне залюднення території сучасної України відбулося в період:
А  палеоліту
Б  мезоліту
В  неоліту
Г  бронзового віку

2. Який народ завдав нищівної поразки війську перського царя Дарія І, 
яке вдерлося в Північне Причорномор’я?
А  кіммерійці
Б  скіфи
В  сармати
Г  готи

3. На ілюстрації зображено:
А  язичницького ідола слов’ян
Б  антропоморфну фігурку трипільської 

культури
В  античну скульптуру з грецького міста-

держави Північного Причорномор’я
Г  тотем мисливців часів мезоліту

4. Про що розповідається в уривку джерела?
Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, 

і пішла на Древлянську землю. І вийшли древляни насупротив. 
І коли зійшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на 
древлян, а спис пролетів між вухами коня і вдарив під ноги коневі, 
бо був Святослав зовсім малим.
А  про перший похід князя Святослава в Болгарію
Б  про помсту княгині Ольги за смерть свого чоловіка
В  про боротьбу княгині Ольги та її сина Святослава за розширен-

ня кордонів Русі
Г  про спробу княгині Ольги поширити християнство на Древлян-

ську землю

5. Про якого князя літописець писав: «Став він у знатних людей дітей 
забирати і оддавати їх на учення книжне»?
А  Святослава Ігоревича
Б  Володимира Святославича
В  Ярослава Володимировича
Г  Володимира Всеволодовича
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6. Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» 
завершилося в рік:
А  вокняжіння Володимира Мономаха в Києві
Б  першого нападу половецьких орд на Русь
В  битви руських князів із монголами на річці Калці
Г  першого з’їзду (снему) руських князів

7. У боротьбі з ким Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?
А  з німецькими хрестоносцями
Б  з монголами
В  з литовцями
Г  з поляками та угорцями

8. Вишгородська ікона Богородиці першої половини 
ХІІ ст. …
А  була створена за візантійським каноном
Б  є свідченням відходу від візантійського канону
В  була першою відомою іконою, створеною на-

родними майстрами
Г  є зразком ікон, що завозилися на Русь із За-

хідної Європи

9. Під час Грюнвальдської битви на чолі литовсько-руських військ був:
А  Ягайло
Б  Ольгерд
В  Вітовт
Г  Свидригайло

10. У якому році сталася подія, описана М. Грушевським: «Литовські 
пани завзялися не давати Києва Олельковичам, а повернути його на 
звичайну провінцію й послати туди воєводою Литвина, Мартина 
Гаштовта. Казимир вчинив їх волю, дав Семеновій сім’ї князівство 
Слуцьке на Білоруси, а Київ дав Гаштовтови»?
А  у 1387 р.
Б  у 1434 р.
В  у 1471 р.
Г  у 1482 р.

11. У другій половині XV — першій половині XVІ ст. вихідці з укра-
їнських земель здобували вищу освіту:
А  в європейський університетах
Б  в єзуїтських колегіумах
В  у навчальних закладах Візантії
Г  в Острозькій та Києво-Могилянській академіях

12. У яких українських землях фільварки наприкінці ХVІ — на початку 
ХVІІ ст. набули найбільшого поширення?
А  у Галичині, на Волині, у Північній Київщині
Б  у Східному Поділлі, Південній Київщині, на лівобережжі Дніпра
В  на Запорозькій Січі
Г  на Слобідській Україні
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13. Який з українських гетьманів був заарештований за наказом росій-
ського царя і засланий до Сибіру?
А  Д. Многогрішний
Б  П. Дорошенко
В  І. Виговський
Г  І. Брюховецький

14. Хто з козацьких ватажків був орга-
нізатором походів, зображених на 
картосхемі?
А  Д. Вишневецький
Б  П. Конашевич-Сагайдачний
В  Б. Хмельницький
Г  І. Сірко

15. Який документ містив такі положення? 
Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання 

її довелося рушити наші війська й битися з козаками, і розгромити 
їх… — тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, вся-
ких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, 
набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер унаслідок 
заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне 
щастя, мати в стані простого народу, оберненого в холопів…
А  Куруківська угода
Б  Переяславська угода
В  «Пункти заспокоєння…»
Г  «Ординація Війська Запорозького…»

16. Про що йдеться в уривку з твору С. Величка?
Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обі-

цяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі стату-
ти і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що 
озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу 
тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть 
гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король 
дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич 
спалив їх, убив гетьманову дружину разом з сином.
А  про причини Національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст.
Б  про привід до Національно-визвольної війни українського наро-

ду середини ХVІІ ст.
В  про причини і привід Національно-визвольної війни українсько-

го народу середини ХVІІ ст.
Г  про причини і рушійні сили Національно-визвольної війни укра-

їнського народу середини ХVІІ ст.
17. Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга, 

вступ козацьких полків І. Мазепи на Правобережжя, Полтавська 
битва — це події часів:
А  Кримських походів
Б  Азовських походів
В  Північної війни
Г  Семилітньої війни
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18. І. Григорович-Барський — це архітектор, представник українського:
А  конструктивізму
Б  бароко
В  ренесансу
Г  класицизму

19. За підсумками російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Кримське 
ханство:
А  зберегло залежність від Османської імперії
Б  увійшло до складу Російської імперії
В  здобуло формальну незалежність
Г  було поділене між Османською і Російською імперіями

20. Козацькі полки, сформовані в 1812 р. в Україні брали участь:
А  у битві під Ватерлоо
Б  у битві «трьох імператорів»
В  у «битві народів»
Г  у битві під Бородіним

21. Який регіон України у складі Російської імперії став осередком укра-
їнського національного відродження в першій третині ХІХ ст.?
А  Поділля
Б  Київщина
В  Запоріжжя
Г  Слобожанщина

22. М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак були засновниками:
А  Малоросійського товариства
Б  «Руської трійці»
В  «Кирило-Мефодіївського братства»
Г  «Братства тарасівців»

23. Найбільший вплив на формування національної самосвідомості 
української інтелігенції Східної Галичини в другій половині ХІХ ст. 
справила:
А  політика царського уряду на відрив Галичини від Австро-Угорщини
Б  поезія Т. Шевченка
В  концепція історії України М. Грушевського
Г  придушення революцій 1848—1849 рр. у Європі

24. Яка з подій пов’язана з діяльністю народників на українських землях?
А  Чигиринська змова
Б  Київська козаччина
В  похід у Таврію за волею
Г  Холерні бунти

25. Активний розвиток сільського господарства в 70—90-рр. ХІХ ст. 
стримувався:
А  посиленням спеціалізації сільськогосподарських регіонів
Б  процесом впровадження нової сільгосптехніки
В  частковим скороченням поміщицького землеволодіння
Г  збереженням селянської земельної общини (громади)
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26. Яка із зображених архітектурних пам’яток була збудована в ХІХ ст.?

А  Б 

В  Г 

27. У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася(-лося):
А  легалізація діяльності українських політичних партій
Б  перша спроба відкрити недільні українські школи
В  об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців
Г  реорганізація Української православної церкви

28. Засновником якого руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ ст. став 
В. Нагірний?
А  москвофільського
Б  народовського
В  радикального
Г  кооперативного

29. На які українські землі у складі Росій-
ської імперії претендувала Австро-Угор-
щина напередодні Першої світової війни?
А  1, 2
Б  2, 3
В  3, 4
Г  1, 4

30. Позначте абревіатуру української політичної партії, яка на початку 
Української революції 1917—1918 рр. виступала за негайне проголо-
шення незалежності України?
А  УПСФ
Б  УПСС
В  УПСР
Г  УСДРП
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Рівне

Львів

Чернівці

Кам'янець-
-Подільськ

Кишинів

Житомир Київ

Чернигів

Рівне

Львів

Чернівці

Кам'янець-
-Подільськ

Кишинів

Житомир Київ

Чернігів
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31. Як називалися українські козацькі збройні формування, що існува-
ли в березні 1917 — квітні 1918 р.?
А  вільне козацтво
Б  реєстрове козацтво
В  червоне козацтво
Г  запорозьке козацтво

32. З якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову: «Віднині злива-
ються в одно віками відділені одна від одної частини України — Га-
личина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна — в одну 
Велику Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім 
поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх 
синів для створення нероздільної незалежної Української Держави 
на добро і щастя українського народу»?
А  підписання Акта Злуки
Б  прийняття ІІІ Універсалу УЦР
В  прийняття ІV Універсалу УЦР
Г  схвалення Конституції УНР

33. У якому році відбулись описані в уривку джерела події?
Село піднялося за землю проти пана, що нею володіє, проти 

гетьмана як влади, що підтримує пана, проти німця як оборонця 
пана й відбирача хліба.
А  1917 р.
Б  1918 р.
В  1919 р.
Г  1920 р.

34. Що спричинило появу зображеного пропаган-
дистського плаката?
А  запровадження воєнного комунізму
Б  перехід до нової економічної політики
В  початок суцільної колективізації
Г  повалення самодержавства

35. Яка політика, на думку вчених, «…мала зміцнити новоутворену дер-
жавну структуру — Радянський Союз: наданням прав “культурно-
національної автономії”, бодай частково компенсувати республікам 
втрату політичного суверенітету»?
А  нова економічна політика
Б  воєнний комунізм
В  червоний терор
Г  коренізація

36. Політичний процес у СРСР, що започаткував широкомасштабні ре-
пресії в країні наприкінці 1920 — на початку 1930-х рр., увійшов 
в історію під назвою:
А  справа «Українського національного центру»
Б  справа «Спілки визволення України»
В  «Шахтинська справа»
Г  справа Промпартії
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37. Із якою подією пов’язується згортання політики українізації в рес-
публіці?
А  із самогубством М. Скрипника
Б  із призначенням М. Хрущова першим секретарем ЦК КП(б)У
В  зі справою Об’єднання українських націоналістів
Г  із постановою ЦК ВКП(б) і Раднаркому РСР «Про структуру по-

чаткової і середньої школи в СРСР»

38. У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських 
землях у складі:
А  Польщі
Б  Чехословаччини
В  Румунії
Г  СРСР

39. При вступі Червоної армії на територію західноукраїнських земель 
у 1939—1940 рр. збройний опір їм чинили:
А  підрозділи польської армії
Б  підрозділи румунської армії
В  боївки ОУН та УПА
Г  місцеве населення

40. Якими були наслідки анексії Радянським Союзом у 1939—1940 рр. 
частини земель, що входили в міжвоєнний період до складу Польщі 
та Румунії?
А  більшість українських територій увійшла до складу Радянсько-

го Союзу, лише Закарпаття залишилося у складі Угорщини
Б  уперше в новітній історії всі українські землі були об’єднані в од-

ній державі — УРСР
В  більшість українських територій увійшли до складу Радянсько-

го Союзу, лише Північна Буковина залишилася у складі Румунії
Г  поряд з УРСР було створено ще дві нові радянські республіки — 

Закарпатську Україну і Галицьку Соціалістичну Радянську Рес-
публіку

41. Які наслідки для України мала реалізація наказу Сталіна від 1 трав-
ня 1942 р.: «Червоній Армії — домогтися того, щоб 1942 р. став 
роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і визво-
лення радянської землі від гітлерівських негідників»?
А  оточення радянських військ у районі Києва, захоплення нацис-

тами міста
Б  повна окупація нацистськими військами території України
В  початок широкомасштабного визволення території України від 

загарбників
Г  визволення території України

42. Діяльність на території УРСР польових військкоматів у 1943—
1944 р. призвела:
А  до невиправдано великих жертв при визволенні території респуб-

ліки
Б  до швидкого відновлення економічного потенціалу республіки
В  до широкомасштабного розгортання в тилу ворога партизанського руху
Г  до кількісного перевищення Червоної армії над вермахтом
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43. У 1945—1951 рр. відбулось усталення:
А  західних кордонів УРСР
Б  адміністративно-територіального устрою УРСР
В  структури державно-партійних органів
Г  ідеологічних засад радянської моделі розвитку

44. Кому з радянських керівників належать такі слова?
Я вже старий і втомився. Хай справляються самі. Головне я зро-

бив. Відносини між нами, стиль керівництва змінився докорінно. Чи 
могло комусь уявитися, що ми можемо сказати Сталіну, що він нас 
не влаштовує, і запропонувати йому піти у відставку? Від нас би 
і мокрого місця не залишилось. Тепер все інакше. Зник страх, і роз-
мова йде нарівні. У цьому моя заслуга. А боротися я не буду.
А  М. Хрущову
Б  Л. Брежнєву
В  В. Андропову
Г  М. Горбачову

45. Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр. 
було передусім спричинено:
А  подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»
Б  інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної по-

літики «розрядки»
В  підписанням СРСР Гельсінського заключного акта
Г  уведенням радянських військ до Афганістану і бойкотом москов-

ської олімпіади

46. Чим супроводжувалася зміна політичного керівництва УРСР 
у 1972 р.?
А  хвилею арештів дисидентів
Б  зростанням цін на продукти харчування
В  прийняттям нової конституції УРСР
Г  впровадженням «Косигінської реформи»

47. Політика «гласності» у роки перебудови сприяла:
А  зростанню соціальної та національної активності українського 

суспільства
Б  запровадженню продажу товарів за картками споживача з купо-

нами
В  проведенню перших альтернативних виборів до Верховної Ради 

УРСР
Г  загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню 

цін

48. Президентство Л. Крвчука проходило в умовах:
А  економічного спаду
Б  економічного піднесення
В  економічного спаду, який змінився піднесенням
Г  економічного піднесення, яке змінилося економічною кризою
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Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками.
1  Приєднання князями 

Володимиром і Ярос-
лавом Червенських 
міст

2  Перший Балканський 
похід князя Святослава

3  Розгром князем Свя-
тославом Хозарського 
каганату

4  Похід новгородського 
князя Олега на Київ

А  Початок набігів печенігів на землі 
Русі

Б  Поширення влади київського князя 
на племена волинян і білих хорватів

В  Перенесення столиці в місто Пере-
ясловець на Дунаї

Г  Встановлення династії  
Рюриковичів

Д  Об’єднання полян, древлян і сіве-
рян під владою київського князя

50. Установіть відповідність між російсько-турецькими війнами та те-
риторіальними змінами, що відбулися за їх результатами.
1  1735—

1739 рр.
2  1768—

1774 рр.
3  1787—

1791 рр.
4  1806—

1812 рр.

А  Приєднання до Російської імперії гирла Дунаю
Б  Приєднання до Російської імперії території між 

Дніпром і Південним Бугом
В  Входження до складу Російської імперії Бессарабії
Г  Приєднання до Російської імперії території між 

Південним Бугом і Дністром
Д  Повернення до складу Російської імперії земель 

Запорожжя

51. Установіть відповідність між періодами та поняттями і термінами.
1  Україна в Пер-

шій світовій війні 
(1914—1917 рр.)

2  Українська револю-
ція (1917—1918 рр.)

3  Україна в боротьбі 
за збереження дер-
жавної незалежності 
(1918—1920 рр.)

4  Українська СРР 
в умовах нової еко-
номічної політики 
(1921—1928 рр.)

А  Політика «українізації», націонал-
комунізм, автокефальна церква, 
СРСР, «Шахтинська справа»

Б  Самостійники, автономізація, Уні-
версали УЦР, українізація армії, Ге-
неральний Секретаріат

В  Галицько-Буковинське генерал-
губернаторство, Легіон УСС, Голов-
на руська рада, «Союз визволення 
України»

Г  Масові репресії, Стаханівський рух, 
«розстріляне відродження», геноцид, 
форсована індустріалізація

Д  Гетьманат, Українська галицька ар-
мія, Акт Злуки, друга радянсько-
українська війна, «Київська ката-
строфа»
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52. Установіть відповідність між діячами та фактами їх біографії.
1  М. Остроград-

ський
2  В. Каразін
3  Б. Грінченко
4  П. Чубин-

ський

А  Композитор, етнограф, диригент, громад-
ський діяч. Заклав основи національного 
класичного музичного мистецтва. Влашто-
вував щорічні Шевченківські концерти

Б  Учений, винахідник, просвітник, громад-
ський діяч. Ініціатор відкриття Харків-
ського університету. Винахідник парового 
опалення, сушильних апаратів, технології 
видобування селітри тощо

В  Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учас-
ник громадівського руху. Ініціатор створення і управитель спра-
вами Південно-Західного відділення Російського географічного 
товариства. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»

Г  Письменник, етнограф, історик. Був одним із засновників Укра-
їнської радикальної партії. Був головою київської «Просвіти». 
Упорядкував і видав чотиритомний «Словарь української мови»

Д  Учений-математик, педагог. Основні наукові роботи присвячені 
математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фі-
зиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об’ємом на ін-
теграл за поверхнею, названу його ім’ям

53. Установіть відповідність між постатями та їх характеристиками.
1  С. Тимошенко, 

М. Кирпонос
2  О. Федоров, 

О. Сабуров
3  А. Мельник, 

С. Бендера
4  Р. Шухевич, 

О. Теліга

А  Керівники оунівського підпілля і по-
встанського руху

Б  Керівники ОУН
В  Командувачі радянськими партизанськи-

ми з’єднаннями
Г  Командувачі радянськими фронтами 

в роки Другої світової війни
Д  Керівники УРСР у роки Великої Вітчиз-

няної війни

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого за-
пису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Директорії
Б  Вступ німецько-австрійських військ до Києва
В  Розпуск Української Центральної Ради
Г  Бій під Крутами
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55. Установіть послідовність подій.
А  І став княжити Володимир у Києві один. І поставив він кумири 

на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, і Хорса, 
і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Маком. І приносили їм люди 
жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертву-
вали їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми

Б  Увійшла сама княгиня зі своїми родичами й вибраними служ-
ницями; вона йдучи поперед інших жінок, а ті в порядку йдучи 
одна за другою… Після них увійшли посли й представники кня-
зів руських… Сів імператор з імператрицею зі своїми дітьми 
й покликано було княгиню із зали й, за запрошенням імперато-
ра сівши, говорили з ним про що хотіла

В  А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, при-
готував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині 
свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, 
і ледве одолів він печенігів під вечір

Г  Помер великий князь руський… І заповів синам своїм: «Тепер же 
поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому сино-
ві Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він 
буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — 
Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ»

56. Установіть послідовність здійснення реформ 1860—1870-х рр.
А  Уведення замість рекрутських наборів нової системи комплекту-

вання армії через запровадження загальної військової повиннос-
ті. Реорганізація системи військового управління

Б  Посилення засобів адміністративного впливу на органи друку. 
Запровадження попередньої цензури газет і журналів

В  Створення безстанового суду, незалежного від адміністративної 
влади. Засідання судів ставали відкритими для публіки. У судо-
ву практику впроваджувалася змагальність за участю присяж-
них, прокурора і адвоката

Г  У містах створювалися міські думи і міські управи, які очолю-
вав міський голова. Виборчі права надавалися чоловікам віком 
від 25 років, які були власниками нерухомості

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які племінні союзи є слов’янськими?
1  Уличі
2  Угри
3  Тиверці
4  Сіверяни
5  Булгари
6  Готи
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58. Які чинники сприяли перетворенню греко-католицького духовен-
ства на рушійну силу національного руху на західноукраїнських 
землях?
1  Високий ступінь освіченості священиків порівняно з іншими вер-

ствами українського суспільства
2  Наявність власної політичної організації для організації боротьби
3  Зосередження у власності церкви більшості орних земель із за-

лежними селянами Східної Галичини
4  В умовах австрійського панування церква зберігала мову, звичаї, 

традиції українського народу
5  Тісна співпраця з Російською православною церквою
6  Розуміння священиками греко-католицької церкви основних по-

треб українського населення краю

59. Які з наведених міжнародних мирних договорів визначали подальшу 
долю українських земель?
1  Версальський
2  Сен-Жерменський
3  Нейїський
4  Тріанонський
5  Севрський
6  Ризький

60. Укажіть характерні риси економічного життя України в першій по-
ловині 1990-х рр.
1  Гіперінфляція, значний дефіцит державного бюджету
2  Швидкі темпи щорічного приросту національного прибутку
3  Бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, торгівлі
4  Уведення в обіг купонів багаторазового використання
5  Перетворення колгоспів на колективні сільськогосподарські під-

приємства
6  Завершення приватизації державного сектору економіки
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Бланк відповідей А
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 13
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. У який період первісного суспіль-
ства на українських землях вико-
ристовувалися зображені житла?
А  у період палеоліту
Б  у період мезоліту
В  у період неоліту
Г  у період бронзового віку

2. Які племена опанували Причорноморські степи внаслідок занепаду 
Великої Скіфії?
А  кіммерійців
Б  сарматів
В  слов’ян
Г  печенігів

3. У результаті Великого розселення слов’ян (VI—VIІ ст.) слов’яни:
А  оволоділи землями Балканського півострова
Б  позбулися залежності від сарматів у Причорномор’ї
В  створили між Доном і Карпатами могутню державу
Г  витіснили племена готів на узбережжя Балтійського моря

4. Літопис «Повість минулих літ» фактично відбиває:
А  норманську теорію походження державності Русі
Б  теорію автохтонного формування державності Русі
В  процес формування державності Русі під вирішальним впливом 

Візантії
Г  процес формування державності Русі під вирішальним впливом 

кочових народів

5. За якого князя Русь остаточно позбавилася загрози з боку Хозар-
ського каганату?
А  Олега
Б  Ігоря
В  Ольги
Г  Святослава

6. Який князь об’єднав зображені на картосхе-
мі князівства в одну державу?
А  Ярослав Осмомисл
Б  Роман Мстиславич
В  Мстислав Удатний
Г  Любарт Гедимінович
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7. Яка подія передувала монгольській навалі на південно-західні землі 
Русі?
А  відновлення єдності Галицько-Волинської держави від владою 

Данила і Василька Романовичів
Б  перемога Данила Галицького у битві під Ярославом над поль-

ськими й угорськими військами
В  коронація Данила Галицького у місті Дорогочин
Г  поїздка Данила Галицького до хана Золотої Орди

8. Хто з київських князів відзначився такими успіхами в боротьбі з по-
ловцями?

Я уклав з половцями …19 мирних угод, взяв у полон понад 
100 кращих їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив і вто-
пив у річках.
А  Ярослав Мудрий
Б  Володимир Мономах
В  Ігор Святославич
Г  Ярослав Осмомисл

9. Джерелом для вивчення історії якого періоду України є билини?
А  Великого розселення слов’ян
Б  Утворення Київської Русі
В  Розквіту Київської Русі
Г  Галицько-Волинської держави

10. Якою цифрою на картосхемі позначені 
землі, що увійшли до складу Великого 
князівства Литовського під час правління 
князя Ольгерда?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

11. Про яку битву йдеться в уривку джерела?
…Великий князь московський взяв град Смоленський. Король Си-

гізмунд… послав свого великого воєводу, славного і великорозумного 
гетьмана князя Костянтина Івановича Острозького… Самі себе не 
щадили і проти великої ворожої армії стали і вдарили, і багатьох 
людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших 
живими в полон взяли.
А  битва на річці Ворсклі
Б  Грюнвальдська битва
В  битва під Оршею
Г  Вількомирська битва

12. Що з названого є одним із наслідків Хотинської війни?
А  загострення відносин між українським козацтвом і владою Речі 

Посполитої
Б  припинення морських походів козаків проти Османської імперії
В  втрата Річчю Посполитою контролю над українськими землями
Г  укладення «вічного миру» між Річчю Посполитою і Московією
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13. У якому році було відновлено православну ієрархію на українських 
і білоруських землях у складі Речі Посполитої?
А  у 1620 р.
Б  у 1625 р.
В  у 1632 р.
Г  у 1638 р.

14. Коли було створено Густинський, Київський, Острозький, Львів-
ський літописи?
А  у другій половині XVI ст.
Б  у першій половині XVII ст.
В  у другій половині XVII ст.
Г  у першій половині XVIII ст.

15. Яку офіційну назву мала козацька держава, що постала в результаті 
Національно-визвольної війни?
А  Гетьманщина
Б  Військо Запорозьке
В  Військо Запорозьке низове
Г  Малоросія

16. Який документ унормовував україно-московські відносини за часів 
Національно-визвольної війни українського народу під проводом 
Б. Хмельницького?
А  Зборівський договір
Б  Білоцерківський договір
В  Універсал Б. Хмельницького
Г  «Березневі статті»

17. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
Був серед тих, хто виступав проти політики гетьмана І. Ви-

говського. Здійснивши військовий похід на Акерман, спричинив розпад 
українсько-татарського союзу та не дав можливості І. Виговському 
скористатися результатами перемоги під Конотопом.
А  про І. Сірка
Б  про П. Тетерю
В  про М. Ханенка
Г  про І. Самойловича

18. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України 
в другій половині XVII ст.?
А  початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-

утікачами з Правобережної України та запорозькими козаками
Б  активізація переселенського руху, основою якого були селяни та 

міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків поль-
ських магнатів

В  нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної Укра-
їни, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами 
доби Руїни

Г  обмеження переселенського руху з Правобережної України вла-
дою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із 
Річчю Посполитою
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19. Учасники повстанського руху на Правобережній Україні у ХVІІІ ст. 
отримали назву:
А  опришки
Б  гайдамаки
В  палії
Г  конфедерати

20. Укажіть, кому належать наведені біографічні дані.
Народився на Полтавщині, у козацькій родині. Навчався у Києво-

Могилянській академії, співав у придворній царській капелі. Працю-
вав викладачем, вчителем. Останні роки життя провів як «мандрів-
ний філософ». Є автором літературних і філософських творів.
А  Г. Сковороді
Б  Д. Бортнянському
В  Д. Тупталу
Г  Д. Левицькому

21. Укажіть історичного діяча, який у 1763 р. звернувся до царського 
уряду із проханням перетворити Києво-Могилянську академію на 
університет і відкрити університет у Батурині.
А  П. Румянцев
Б  Ф. Прокопович
В  К. Розумовський
Г  С. Яворський

22. Коли припинила своє існування Задунайська Січ?
А  під час російсько-турецької війни 1806—1812 рр.
Б  під час російсько-французької війни 1812 р.
В  під час російсько-турецької війни 1828—1829 рр.
Г  під час Кримської війни 1853—1856 рр.

23. Де в роки революції 1848—1849 рр. відбувся перший Слов’янський 
конгрес?
А  у Відні
Б  у Будапешті
В  у Львові
Г  у Празі

24. У якому регіоні України відбувався селянський рух, про який ідеть-
ся в документі, уривок з якого наведено?

…Що ж стосується підбурювання тутейших підданих, то його 
треба приписати… головним чином Лук’янові Кобилиці, який по-
ширив між ними ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів 
ліси. Для обґрунтування цього твердження Кобилиця оповідав під-
даним, що він має цісарський патент, який забезпечує населенню… 
ці свободи.
А  у Галичині
Б  на Поділлі
В  на Буковині
Г  у Закарпатті
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25. У якому місті було створено першу українську громаду?
А  у Петербурзі
Б  у Києві
В  у Харкові
Г  у Полтаві

26. Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала 
домінуючою наприкінці ХІХ ст.?
А  москвофільська
Б  старорусинська
В  радикальна
Г  народовська

27. У якому мистецько-
му стилі збудовано 
зображені на ілю-
страції пам’ятки ар-
хітектури України?
А  класицизму
Б  неореалізму
В  бароку
Г  модерну

28. Яка галузь була найбільш розвиненою в тогочасній промисловості 
Галичини?
А  деревообробна
Б  металургійна
В  нафтовидобувна
Г  текстильна

29. На картосхемі заштрихована 
територія:
А  Галицько-Буковинського 

гене рал-губернаторства в пе-
ріод 1914—1915 рр.

Б  Коронного краю «Галичина» 
1917—1918 рр.

В  Західноукраїнської Народної 
Республіки 1918—1919 рр.

Г  Галицької Соціалістичної Ра-
дянської Республіки 1920 р.

30. До кого в січні 1918 р. звертався С. Єфремов у відкритому листі 
з такими словами: «Десять днів конає українська воля… І ви, син 
великого батька, що любив — і це я знаю — наше місто (Київ), — 
ви його не захистили… Та ви не тільки покриваєте злочинства — 
ви робите нові…»?
А  до М. Скрипника
Б  до Ю. Коцюбинського
В  до М. Грушевського
Г  до В. Винниченка
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31. 9 лютого 1918 р. у Брест-Литовську де-
легація УНР підписала мирний договір 
із Німеччиною та її союзниками, який 
засвідчив завершення війни між дого-
вірними сторонами. Укажіть, що нама-
гався відобразити автор карикатури:
А  успіх дій німецького та австро-

угорського військового командуван-
ня, що привели до припинення вій-
ни на два фронти

Б  вдячність Української Центральної Ради Німеччині та Австро-
Угорщині за звільнення України від більшовиків

В  залежність Української Центральної Ради від німецьких та 
австро-угорських окупаційних військ

Г  перемогу дипломатії Української Народної Республіки, якій уда-
лося вивести країну з Першої світової війни

32. Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва 
в Україні в період непу?
А  скасування заборон на приватне підприємництво, упровадження 

оренди, економічних методів господарювання
Б  залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери 

товарно-грошових відносин, централізація управління
В  зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на 

сільськогосподарську продукцію для робітників
Г  проведення націоналізації підприємств промисловості, транспор-

ту, уведення загальної трудової повинності

33. Хто в 1921—1922 рр. був повноважним представником УСРР у Вар-
шаві?
А  О. Шумський
Б  М. Скрипник
В  П. Постишев
Г  Л. Каганович

34. Що було однією з причин переходу більшовиків до нової економічної 
політики?
А  початок Великої депресії — світової економічної кризи
Б  поширення голоду на більшій частині території України
В  перемога соціалістичних революцій у країнах Європи
Г  піднесення масового селянського повстанського руху

35. Про якого історичного діяча йдеться в наведеній характеристиці?
Віце-президент ВУАН, що став головним звинувачуваним за 

справою «Спілки визволення України».
А  про М. Грушевського
Б  про С. Єфремова
В  про Л. Ландау
Г  про М. Кравчука
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36. З якою метою партійно-ра-
дян ське керівництво СРСР 
і УСРР на початку 1930-х рр. 
розповсюджувало зображені 
плакати?
А  засвідчити єдність Кому-

ністичної партії й народу 
в здійсненні індустріалізації

Б  переконати радянське су-
спільство в перевагах соці-
алізму над капіталізмом

В  продемонструвати світові ви-
сокі темпи розвитку промисловості

Г  мобілізувати робітничий клас на трудові рекорди та подвиги

37. Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток захід-
ноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?
А  осадництво, пацифікація, русинство
Б  великий перелом, колективізація, Голодомор
В  масові репресії, автокефальна церква, культурна революція
Г  українізація, націонал-комунізм, лікнеп

38. Коли офіційною назвою Радянської України стала Українська Ра-
дянська Соціалістична Республіка?
А  у 1934 р.
Б  у 1935 р.
В  у 1937 р.
Г  у 1938 р.

39. Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл  
у 1930-ті рр. була:
А  засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ)
Б  підтримана всіма українськими партіями Польщі
В  організована за допомогою радянських спецслужб
Г  спрямована спецслужбами нацистської Німеччини

40. Бойові дії на території України в 1941 р. привели до:
А  зриву планів нацистів із «блискавичної війни» проти СРСР
Б  повної окупації УРСР нацистами та їх союзниками
В  утворення маріонеткової Української держави
Г  створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

41. Яка операція військ Червоної армії викли-
кала появу зображеного пропагандистського 
плаката?
А  Київська операція
Б  Корсунь-Шевченківська операція
В  Кримська операція
Г  Карпатсько-Ужгородська операція
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42. Який документ потрібно використовувати, характеризуючи суспільно-
політичне життя в Україні в період післявоєнної відбудови (1945 — 
початок 1950-х рр.)?
А  Розпочалася робота з ліквідації неписьменності, посилюється 

пропагандистська робота серед населення. Використовуючи дру-
коване слово, наша більшовицька партія формує свідомість ра-
дянської людини

Б  Опір набув великого поширення. Зброя, що залишилася з воєнних 
часів, стала умовою для розгортання селянської партизанської 
війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісостепо-
вій зоні суцільної колективізації

В  Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний кос-
мополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклон-
стві перед іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в бо-
ротьбі проти соціалізму

Г  Провести широку роз’яснювальну роботу серед широких верств 
населення стосовно доцільності ліквідації так званої «Україн-
ської автокефальної православної церкви» як осередку відвертої 
петлюрівщини…

43. На якому з’їзді КПРС було засуджено культ особи Сталіна?
А  на ХІХ
Б  на ХХ
В  на ХХІ
Г  на ХХІІ

44. Яким методом намагалися подолати житлову проблему в хрущов-
ський період?
А  перебудовою існуючих житлових площ
Б  масовим будівництвом дешевого державного житла
В  наданням кредитів усім бажаючим придбати житло
Г  створенням житлових кооперативів

45. Коли на території УРСР розпочалося масове будівництво атомних 
електростанцій?
А  у 1950-ті рр.
Б  у 1960-ті рр.
В  у 1970-ті рр.
Г  у 1980-ті рр.

46. Як визначала Конституція УРСР 1978 р. соціально-економічний лад, 
що існував у республіці?
А  соціалізм, що розвивається
Б  розвинутий соціалізм
В  реальний соціалізм
Г  переможний соціалізм

47. Яке явище економічного життя було притаманне розвитку економі-
ки УРСР у період перебудови?
А  хронічний дефіцит, ажіотажний попит
Б  стрімке зростання сільськогосподарського виробництва
В  гіперінфляція, грошова реформа
Г  широка приватизація державних підприємств
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48. Який український ракетоносій наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. 
активно використовувався для запуску комерційних супутників різ-
них країн світу?
А  «Зеніт»
Б  «Союз»
В  «Прогрес»
Г  «Дніпро»

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між поняттями та їх визначенннями.
1  Археологічна культура
2  Відтворююче господар-

ство
3  Неолітична революція
4  Привласнююче госпо-

дарство

А  Форма господарювання, за якої все 
необхідне для життя людина бра-
ла в природі в готовому вигляді

Б  Сукупність схожих археологічних 
пам’яток, які належать до однієї 
доби, займають певну територію 
й мають спільні ознаки

В  Заселення та освоєння вільної території всередині країни або за-
снування поселень за межами своєї етнічної території

Г  Форма господарювання, заснована на виробництві матеріальних 
благ людиною

Д  Зміни, які відбулися в житті людей у  період нового кам’яного віку

50. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1  Шляхта
2  Кріпацтво
3  Магістрат
4  Цехи

А  Самоврядна громада вільних ремісників од-
нієї чи кількох спеціальностей, що встанов-
лювала правила й умови виробництва та 
продажу товарів, а також контролювала ці 
правила

Б  Назва органу міського самоврядування, що здійснював адміні-
стративно-судові функції

В  Система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на 
особу, працю і майно залежних від нього селян

Г  Привілейований панівний стан у Польщі, Литві, на українських 
та білоруських землях у XIV—XVII ст.

Д  Громадські релігійні та культурно-просвітницькі організації мі-
щанства
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51. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхні-
ми характеристиками.
1  Південь
2  Правобереж-

жя
3  Закарпаття
4  Буковина

А  Українське населення краю потерпало від 
румунізації

Б  Переважну більшість українського населен-
ня краю становили селяни-кріпаки

В  Провідне становище в краї зберігали нащад-
ки козацької старшини

Г  Українське населення краю потерпало від 
мадяризації

Д  Переважну більшість українського населен-
ня краю становили вільні селяни

52. Установіть відповідність між історичними постатями і сферами їх-
ньої діяльності.
1  Д. Яворницький
2  М. Пимоненко
3  М. Леонтович
4  М. Кропивницький

А  Образотворче мистецтво
Б  Музика
В  Мовознавство
Г  Історична наука
Д  Театральне мистецтво

53. Установіть відповідність між датами і подіями.
1  16 липня 

1990 р.
2  3 серпня 

1990 р.
3  24 серпня 

1991 р.
4  1 грудня 

1991 р.

А  Закон про мови УРСР
Б  Закон про економічну самостійність УРСР
В  Акт проголошення незалежності України
Г  Всеукраїнський референдум на підтверджен-

ня Акта проголошення незалежності Украї-
ни. Вибори Президента України

Д  Декларація про державний суверенітет 
УРСР

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя.
А  Проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента 

України
Б  Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний сувере-

нітет України
В  Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради 

УРСР
Г  Створення Народного руху України за перебудову
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51. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхні-
ми характеристиками.
1  Південь
2  Правобереж-

жя
3  Закарпаття
4  Буковина

А  Українське населення краю потерпало від 
румунізації

Б  Переважну більшість українського населен-
ня краю становили селяни-кріпаки

В  Провідне становище в краї зберігали нащад-
ки козацької старшини

Г  Українське населення краю потерпало від 
мадяризації

Д  Переважну більшість українського населен-
ня краю становили вільні селяни

52. Установіть відповідність між історичними постатями і сферами їх-
ньої діяльності.
1  Д. Яворницький
2  М. Пимоненко
3  М. Леонтович
4  М. Кропивницький

А  Образотворче мистецтво
Б  Музика
В  Мовознавство
Г  Історична наука
Д  Театральне мистецтво

53. Установіть відповідність між датами і подіями.
1  16 липня 

1990 р.
2  3 серпня 

1990 р.
3  24 серпня 

1991 р.
4  1 грудня 

1991 р.

А  Закон про мови УРСР
Б  Закон про економічну самостійність УРСР
В  Акт проголошення незалежності України
Г  Всеукраїнський референдум на підтверджен-

ня Акта проголошення незалежності Украї-
ни. Вибори Президента України

Д  Декларація про державний суверенітет 
УРСР

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя.
А  Проведення всеукраїнського референдуму і виборів Президента 

України
Б  Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний сувере-

нітет України
В  Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради 

УРСР
Г  Створення Народного руху України за перебудову

55. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.
А  І хоча послали болгари вість цісареві, що йде русь на Царьград, 

вони прийшли і стали пустошити землю. І грабували вони по 
узбережжю Понту, багато ж і святих церков вони вогневі одда-
ли, і майна немало взяли…

Б  У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-
множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила 
татарська, і був город в облозі великій…

В  Вийшов [князь] зі своїми священиками цесарициними і кор-
сунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони 
у воду… Діти ж не відходили от берега, а інші немовлят держали. 
Дорослі бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили…

Г  У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данило-
ві вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас ві-
нець королівства…»

56. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя першої 
половини ХІХ ст.
А  Створення Товариства галицьких греко-католицьких священиків
Б  Повстання Чернігівського полку
В  Створення «Кирило-Мефодіївського товариства»
Г  Діяльність «Руської трійці»

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Що спричинило широке розселення слов’ян на території Європи під 
час Великого переселення народів?
1  Поразка слов’ян у війнах із Візантійською імперією
2  Зростання кількості населення слов’янських племен
3  Ослаблення ролі племінних вождів, знаті й дружини
4  Прагнення воєнної знаті до захоплення нових земель
5  Пошук нових ринків збуту зерна, худоби, зброї, рабів
6  Зростання потреб у нових пасовиськах і орних землях

58. Які події мали місце в УСРР у роки реалізації політики «українізації»?
1  Розпуск і ліквідація Української автокефальної православної 

церкви
2  Діяльність Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ)
3  Започатковано товариство «Геть неписьменність!»
4  Діяльність театру «Березіль»
5  Заснування літературного об’єднання «Плуг»
6  Прийняття постанови Раднаркому УРСР та ЦК КПУ «Про 

обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах 
України»
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вАріАНТ 13 —  170  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

59. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «треба найлегшим способом 
привести до того, щоб вони… перестали дивитися, як вовки на ліс. 
Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час 
і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом:
1  Запровадження намісництв замість полкового устрою та створен-

ня регулярних кавалерійських полків
2  Організації Донського та Чорноморського козачого військ замість 

ліквідованої Запорозької Січі
3  Придушення Коліївщини та гайдамацького руху
4  Остаточного закріпачення українських селян
5  Зрівняння в правах української старшини з російським дворян-

ством
6  Ліквідації Кримського ханства

60. Які чинники сприяли перетворенню греко-католицького духовен-
ства на рушійну силу національного руху на західноукраїнських 
землях?
1  Високий ступінь освіченості священиків порівняно з іншими вер-

ствами українського суспільства
2  Наявність власної політичної організації для організації боротьби
3  Зосередження у власності церкви більшості орних земель із за-

лежними селянами Східної Галичини
4  В умовах австрійського панування церква зберігала мову, звичаї, 

традиції українського народу
5  Тісна співпраця з Російською православною церквою
6  Розуміння священиками греко-католицької церкви основних по-

треб українського населення краю
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Бланк відповідей А 
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 14

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Поширення осілого способу життя на території України відбулося 
за часів:
А  палеоліту
Б  мезоліту
В  неоліту
Г  енеоліту

2. Якою цифрою на картосхемі позначе-
но столицю Боспорського царства?
А  1
Б  2
В  3
Г  4

3. Розповідь у письмових джерелах про існування на території розселен-
ня східних слов’ян у VІІІ—ІХ ст. Куявії, Славії та Артанії свідчить:
А  про процес державотворення
Б  про розвиток великих міст
В  про формування торговельного шляху
Г  про розподіл слов’янської спільноти на венедів, антів та склавинів

4. Із якою метою київський князь Володимир Великий створив на пів-
денному кордоні Русі систему земляних валів та ровів, що отримала 
назву «Змієві вали»?
А  убезпечити територію держави від зазіхань Візантії
Б  захистити Русь від нападів печенізьких орд
В  не допустити розширення кордонів Хозарського каганату
Г  перешкодити просуванню половців на Балкани

5. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?
А  у 1068 р.
Б  у 1072 р.
В  у 1086 р.
Г  у 1097 р.

6. Основним заняттям населення Київської Русі в Х—ХІ ст. було(а):
А  землеробство
Б  тваринництво
В  ремесло
Г  торгівля

 1

 2

3
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1

2

 3
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  173  — вАріАНТ 14

7. Ім’я якого галицько-волинського кня-
зя пропущене в генеалогічній схемі?
А  Володимирко
Б  Андрій
В  Данило
Г  Юрій

8. Як називалася торгово-реміснича частина міст на Русі?
А  дитинець
Б  посад
В  сторона
Г  цех

9. Про якого князя повідомляється в уривку літопису?
Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наво-

дити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий 
і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не 
сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували … Великим. 
Податі при ньому хоч були великі, але всім урівняло, і через те всі 
це переносили без тяготи.
А  Святослава Ярославича
Б  Володимира Мономаха
В  Мстислава Великого
Г  Всеволода Ярославича

10. Яке удільне князівство на українських землях у складі Великого 
князівства Литовського було ліквідовано останнім?
А  Подільське
Б  Волинське
В  Чернігівське
Г  Київське

11. Які українські землі за московсько-литовською угодою 1503 р. уві-
йшли до складу Московського князівства?
А  Полісся
Б  Київщина
В  Чернігово-Сіверщина
Г  Смоленська земля

12. Ким були надруковані в 1574 р. у Львові перші на українських зем-
лях книги «Апостол», «Буквар»?
А  І. Федоровим
Б  Ш. Фіолем
В  Й. Гутенбергом
Г  Ф. Скориною

13. Яка причина зумовила знелюднення в ХV—ХVІ ст. значних тери-
торій України й утворення Дикого Поля?
А  входження українських земель до складу Великого князівства 

Литовського
Б  татарсько-турецькі напади
В  польська експансія на українські землі
Г  розширення кордонів Московської держави

 7
Роман

? Василько

ЛевШварно Мстислав
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вАріАНТ 14 —  174  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

14. У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?
Київ був і залишається головою і головним містом Руської зем-

лі, а вся Руська земля з давніх часів, починаючи від предків наших 
королів польських, була приєднана разом з іншими частинами [Під-
ляшшям, Волинню і Брацлавщиною] до польської корони.
А  у 1385 р.
Б  у 1471 р.
В  у 1569 р.
Г  у 1596 р.

15. Яким був вплив Батозької битви на перебіг Національно-визвольної 
війни українського народу середини ХVІІ ст.?
А  знищення карального війська, відісланого в Україну урядом Речі 

Посполитої, поширення повстання на Київщину та Брацлавщину
Б  звільнення козацькими військами Поділля та Волині; відкриття 

для повстанців шляху на Західну Україну і власне польські землі
В  перша військова невдача козацького війська; обмеження терито-

рії Гетьманщини Київським воєводством
Г  відновлення козацьким військом позицій, втрачених унаслідок 

військових невдач 1651 р.; початок нового етапу розгортання 
національно-визвольної боротьби

16. «Віленське перемир’я» — це угода про припинення воєнних дій:
А  між Гетьманщиною та Річчю Посполитою
Б  між Московським царством і Річчю Посполитою
В  між Річчю Посполитою та Кримським ханством
Г  між Гетьманщиною та Османською імперією

17. Перший історичний твір, що описував події Національно-визвольної 
війни середини XVII ст., — це:
А  «Літопис Самовидця» Р. Ракушки-Романовського
Б  «Меч духовний» Л. Барановича
В  «Хроника из летописцев старинних» Ф. Софоновича
Г  Четьї-Мінеї Д. Туптала

18. Який гетьман разом із польським королем Яном Казимиром здійснив 
похід на Лівобережжя в 1663—1664 рр.?
А  П. Тетеря
Б  П. Дорошенко
В  Д. Многогрішний
Г  І. Самойлович

19. У якому стилі були збудовані 
пам’ятки архітектури, зображе-
ні на ілюстрації?
А  ренесанс
Б  бароко
В  класицизм
Г  модернізм

 14
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  175  — вАріАНТ 14

20. Із якою метою наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. нащадки 
козацької старшини відшуковували на території колишньої Геть-
манщини історичні джерела про її минуле?
А  збирали докази для повернення українських земель під польську владу
Б  розгорнути боротьбу за створення слов’янської федерації
В  шукали докази на право отримання російського дворянства
Г  обґрунтувати необхідність підготовки антиросійського повстання

21. Чим було зумовлено відкриття в першій половині ХІХ ст. Чернігів-
ського ремісничого, Одеського садівничого, Харківського землероб-
ського, Кременецького землемірного училищ?
А  конкуренцією між державними та приватними навчальними за-

кладами
Б  розвитком господарства та зростаючим попитом на кваліфікова-

ні кадри
В  вкладанням коштів у розвиток освіти українськими підприємцями-

меценатами
Г  намаганням влади зробити середню освіту доступною для всіх 

верств суспільства

22. Чого домагалася Головна руська рада (ГРР) під час революції 1848—
1849 рр. в Австрійській імперії?
А  повалення монархії та об’єднання Галичини з Наддніпрянською 

Україною
Б  побудови федерації слов’янських народів та входження Галичи-

ни до її складу
В  створення незалежної держави на теренах Галичини, Закарпат-

тя та Буковини
Г  поділу Галичини за етнічним принципом і надання її східній час-

тині автономії

23. Що спонукало уряд Російської імперії скасувати кріпацтво та стати 
на шлях глибоких соціальних реформ?
А  повстання декабристів
Б  поразка в Кримській війні
В  революції в країнах Європи
Г  заворушення в армії та на флоті

24. На який регіон України поширилося польське повстання 1830—
1831 рр.?
А  на Лівобережжя
Б  на Правобережжя
В  на Південь
Г  на Слобожанщину

25. Який наслідок мала реформа 1863—1864 рр. для розвитку освіти 
Наддніпрянської України?
А  започаткування середньої та вищої освіти для жінок
Б  скасування автономних прав університетів
В  поява нових типів навчальних закладів — гімназій
Г  запровадження у вузах належних умов для навчання україн-

ською мовою

 20

 21

 22

 23

 24

 25

www.e-ranok.com.ua



вАріАНТ 14 —  176  — Типові ТесТові ЗАвДАННЯ

26. На картосхемі заштриховано 
українські землі, які напри-
кінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. спеціалізувалися:
А  на товарному буряково-

му виробництві
Б  на товарному зерновому 

виробництві
В  на товарному виногра-

дарстві
Г  на товарному садівництві

27. Хто очолив створену в ре-
зультаті «новоерівського» компромісу кафедру всесвітньої (україн-
ської) історії у Львівському університеті?
А  І. Франко
Б  М. Грушевський
В  В. Антонович
Г  О. Барвінський

28. Хто є автором картини, зображе-
ної на ілюстрації?
А  М. Пимоненко
Б  С. Васильківський
В  І. Рєпін
Г  В. Тропінін

29. Яка країна на початку XX ст. визначила так свої зовнішньополі-
тичні пріоритети?

…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: 1) при-
єднати західні землі та з належною поступовістю викорінити тут 
мазепинський дух; 2) заволодіти протоками, які мають для нас 
виключне стратегічне значення для виходу нашого флоту з Чорного 
моря до Середземного.
А  Австро-Угорщина
Б  Росія
В  Німеччина
Г  Румунія

30. Яким було ставлення Тимчасового уряду Росії до проголошення 
І Універсалу УЦР?
А  схвалив без застережень
Б  затвердив як закон про автономію України
В  засудив як злочинний і сепаратистський
Г  проігнорував

31. Економічна політика гетьмана П. Скоропадського:
А  сприяла відновленню економіки України як складової частини 

Російської імперії
Б  відновила рівноправність економічних відносин із країнами Чет-

верного союзу
В  захищала інтереси промисловців і великих землевласників
Г  забезпечила вільний розвиток селянського господарства
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32. Із якого приводу Ф. Швець виголосив таку промову?
Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної час-

тини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпров-
ська України — в одну Велику Україну… Віднині Український народ, 
звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати 
всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Укра-
їнської Держави на добро і щастя українського народу.
А  підписання Акта Злуки
Б  прийняття ІІІ Універсалу УЦР
В  прийняття ІV Універсалу УЦР
Г  схвалення Конституції УНР

33. У який період в Україні почалося масове нищення пам’яток культури?
А  за часів УЦР
Б  за часів Директорії
В  за часів гетьманування П. Скоропадського
Г  за часів УСРР

34. У якому році В. Ленін звернувся з таким листом до українських 
селян?

Правобережна Україна цього року зібрала чудовий урожай. Ро-
бітники і селяни голодного Поволжя, які переживають тепер лихо, 
небагато чим слабше, ніж жахливе лихо 1891 р., чекають допомоги 
від українських землеробів. Допомога потрібна швидка. Допомога по-
трібна велика. Хай не лишиться жодного землероба, який не по-
ділився б своїм надлишком із поволзькими голодуючими селянами, 
яким нічим засіяти полів.
А  у 1920 р.
Б  у 1921 р.
В  у 1923 р.
Г  у 1924 р.

35. Що з названого належить до проявів кризи непу?
А  повстання моряків у Кронштадті
Б  відмова селян здавати хліб державі
В  масовий голод
Г  дії загонів отаманів

36. Який із засуджених радянською владою «ухилів» у культурі, науці 
закликав до «дерусифікації пролетаріату в Україні» і що «від ро-
сійської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати 
якнайшвидше»?
А  «волобуєвщина»
Б  «шумськізм»
В  «хвильовізм»
Г  «троцькізм»

37. У якому році на території Закарпаття існувала радянська влада?
А  у 1918 р.
Б  у 1919 р.
В  у 1920 р.
Г  у 1921 р.
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38. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:
А  входження республіки до складу СРСР без права виходу з його 

складу, функції її органів державної влади та управління
Б  перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства
В  диктатуру трудящих мас, завданням якої є здійснення переходу 

від буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення соціа-
лістичних перетворень

Г  побудову розвиненого соціалістичного суспільства та керівну роль 
комуністичної партії в суспільному і державному житті

39. Під час вступу Червоної армії на територію західноукраїнських зе-
мель у 1939—1940 рр. збройний опір їй чинили:
А  підрозділи польської армії
Б  підрозділи румунської армії
В  загони ОУН та УПА
Г  місцеве населення

40. Яка подія відбулася на початку Великої Вітчизняної війни на тери-
торії України?
А  проголошення Акта відновлення Української держави
Б  Битва за Дніпро
В  Львівсько-Сандомирська операція
Г  створення Української повстанської армії

41. На картосхемі відображено перебіг подій:
А  Корсунь-Шевченківської операції
Б  Київської оборонної операції
В  Умансько-Бодошанської операції
Г  «Битви за Дніпро»

42. У якому році УРСР стала членом ООН?
А  1944 р.
Б  1945 р.
В  1946 р.
Г  1947 р.

43. Видатними представниками радянського партизанського руху в роки 
Великої Вітчизняної війни були:
А  С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін
Б  С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров
В  А. Мельник, С. Бендера, Р. Шухевич
Г  О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич

44. Хто з історичних діячів був одним з організаторів «самвидаву»?
А  С. Параджанов
Б  П. Григоренко
В  І. Світличний
Г  П. Шелест
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Біла ЦеркваБіла Церква
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45. Які наслідки мав відображений на 
плакаті процес для соціально-еконо-
міч ного розвитку УРСР у 1954—
1964 рр.?
А  скорочення посівних площ зерно-

вих культур
Б  зростання безробіття серед сіль-

ського населення
В  підрив продуктивних сил сіль-

ського господарства
Г  випередження США у виробництві молока і м’яса

46. Про яке явище йдеться у фрагменті історичного джерела?
Найбільшим негативом 1990-х рр. було «вимивання» активної, 

продуктивної частини населення — людей молодого та середнього 
віку — за межі держави. За офіційними даними, Україна втратила 
близько 3,5 млн осіб, третина з яких — кваліфіковані фахівці.
А  соціальну диференціацію
Б  дефіцит робочої сили
В  трудову міграцію
Г  депопуляцію

47. Найбільш численну національну меншину в незалежній Україні ста-
новлять:
А  кримські татари
Б  росіяни
В  поляки
Г  євреї

48. Яку тенденцію суспільного життя 
України початку 1990-х рр. відобра-
жає карикатура?
А  відсутність політичної культури
Б  політична консолідація суспіль-

ства
В  формування багатопартійної  

системи
Г  зростання відповідальності  

різних соціальних груп

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
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А. Юн. План реєстрації но-
вих партій у цьому місяці 
перевиконано! Зайдіть у на-
ступному… Журнал «Пе-
рець». 1990 р.
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49. Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхні-
ми характеристиками.
1  Слобожанщина
2  Галичина
3  Лівобережжя
4  Закарпаття

А  Прагнучи схилити на свій бік провідні вер-
стви краю, Відень дозволив магнатам, шлях-
ті та духовенству обирати становий сейм

Б  Край був частиною Братиславського (По-
жонського) намісництва й поділявся на чо-
тири жупи (області)

В  Терпиме ставлення російської влади до польської шляхти, яка 
посідала панівне становище в краї, тривало до польського по-
встання 1830—1831 рр.

Г  Переважна більшість місцевих поміщиків походила з козацької 
старшини колишніх козацьких полків

Д  Дворяни Чернігівської та Полтавської губерній були здебільшо-
го дрібнопомісними землевласниками

50. Установіть відповідність між іменами митців та їхніми характерис-
тиками.
1  Панас Мирний
2  В. Стефаник
3  І. Карпенко-Карий
4  М. Коцюбинський

А  Автор поетичних образів України 
(«Швачка», «Весна»), драматург, тво-
рець жанру історичної віршової дра-
ми («Маруся Богуславка», «Богдан 
Хмельницький», «Остання ніч»)

Б  Новеліст, майстер відтворення найтонших душевних почуттів лю-
дини, художнього осмислення її психіки («Новина»), страждань 
і сум’яття особистості («Марія», «Камінний хрест»)

В  Драматург-новатор, майстер соціально-побутової («Бурлака»), 
соціально-психологічної («Безталанна») драми, соціальної коме-
дії («Хазяїн»), історичної трагедії («Сава Чалий»)

Г  Митець-реаліст, автор яскравих картин життя селянства («По-
вія»), широких панорам буття українського села впродовж кіль-
кох поколінь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Д  Один із творців жанру соціально-психологічної новели («На каме-
ні», «Лялечка», «Intermezzo»), майстер інтерпретації фольклорно-
етнографічного матеріалу («Тіні забутих предків»)

51. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та по-
няттями й термінами, які слід використовувати, характеризуючи їх.
1  Українська ре-

волюція (1917—
1918 рр.)

2  Україна в бо-
ротьбі за збере-
ження держав-
ної незалежності 
(1918—1920 рр.)

3  Україна в умо-
вах нової еконо-
мічної політики 
(1921—1928 рр.)

4  Радянська модер-
нізація України 
(1929—1938 рр.)

А  Гетьманат, Директорія, Акт Злуки, 
Українська галицька армія, воєнний ко-
мунізм

Б  Продподаток, українізація, автокефаль-
на церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ

В  Українізація армії, самостійники, уні-
версали Української Центральної Ради, 
Генеральний Секретаріат, Народний се-
кретаріат

Г  Форсована індустріалізація, колективі-
зація, «закон про п’ять колосків», Го-
лодомор, «розстріляне відродження»

Д  Асиміляція, осадники, пацифікація, 
інтегральний націоналізм, Карпатська 
Україна
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52. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.
1  Система монгольської зверхності над за-

войованими руськими князівствами
2  Розпад держави на окремі удільні князів-

ства, зміцнення їхньої самостійності
3  Велика спадкова земельна власність, яку 

можна продати, обміняти, поділити
4  Правління державою одразу декільком 

правителями за спільною згодою

А  Вотчинне зем-
леволодіння

Б  Золотоордин-
ське ярмо

В  Колективний 
сюзеренітет

Г  Політична роз-
дробленість

Д  Федеративна 
монархія

53. Установіть відповідність між подіями і датами.
1  Перетворення Ради Народних Комісарів УРСР на 

Раду міністрів УРСР
2  Початок освоєння цілинних земель
3  Початок економічних реформ О. Косигіна
4  Обрання М. Горбачова Генеральним секретарем 

ЦК КПРС

А  1944 р.
Б  1946 р.
В  1954 р.
Г  1965 р.
Д  1985 р.

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Розташуйте в хронологічній послідовності відомі вислови часів Ки-
ївської Русі та Галицько-Волинської держави.
А  Мертві сраму не імуть
Б  Кожен хай держить отчину свою…
В  Хай буде се мати городам руським!
Г  О, лихіша лиха честь татарська

55. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Створення Руської трійці
Б  Польське повстання та ліквідація Царства Польського
В  Збройний виступ Чернігівського полку
Г  Створення Товариства греко-католицьких священиків у місті Пе-

ремишлі

56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  «Золотий вересень»
Б  Проголошення незалежності Карпатської України
В  Початок Великої Вітчизняної війни
Г  Проголошення Акту відновлення Української Держави
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Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які чинники сприяли виникненню та розвитку міст на Русі?
1  Безперервні війни з Хозарським каганатом і Візантійською ім-

перією
2  Виникнення племінних центрів — городищ — у давніх слов’ян
3  Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства
4  Демографічний вибух і стрімке зростання кількості населення
5  Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торговельних 

шляхів
6  Безперервність традицій та досвіду міського життя з античних часів

58. Які із зазначених чинників стали причинами виникнення україн-
ського козацтва?
1  Систематичні напади татар і турків на українські землі
2  Будівництво литовськими князями, а згодом польськими коро-

лями фортець на східній межі своїх володінь
3  Посилення соціального, релігійних і національних утисків насе-

лення українських земель
4  Поширення серед населення українських земель «уходництва» 

на промисли в Дике Поле
5  Прагнення польської королівської влади створити противагу 

шляхетському свавіллю
6  Входження українських земель до складу Речі Посполитої

59. Що було характерним для культурного життя України в 1930-ті рр.?
1  Проведення політики «українізації»
2  Масове знищення культових споруд
3  Початок русифікації української школи
4  Запровадження обов’язкової середньої освіти
5  Створення творчих літературно-мистецьких об’єднань
6  Утвердження жорсткого ідеологічного контролю за діяльністю 

творчих спілок

60. Які положення розкривають ознаки демократизації суспільства 
в умовах десталінізації?
1  Започаткування політики «гласності» в суспільстві
2  Ротація керівників партійних і державних органів
3  Розширення економічних прав союзних республік
4  Масове звільнення політв’язнів із таборів ГУЛАГу
5  Запровадження в державі інституту президентства
6  Ліквідація монополії комуністичної партії на владу
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вАріАНТ 15
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Повне залюднення території України відбулось у період:
А  палеоліту
Б  мезоліту
В  неоліту
Г  бронзового віку

2. На фотографії зображені:
А  язичницькі ідоли слов’ян
Б  антропоморфні фігурки трипільської 

культури
В  античні скульптури з грецьких міст-

держав Північного Причор номор’я
Г  кам’яні стели кочових народів Північ-

ного Причорномор’я

3. Письмові джерела ІХ ст. повідомляють про існування в ті часи 
у слов’ян державних утворень. На чолі якого утворення був князь 
Аскольд?
А  Славія
Б  Артанія
В  Куявія
Г  Антське царство

4. Якого київського князя називали «тестем Європи»?
А  Олега Віщого
Б  Святослава Хороброго
В  Володимира Великого
Г  Ярослава Мудрого

5. Який слов’янський племінний союз останнім увійшов до складу Ки-
ївської Русі?
А  полян
Б  древлян
В  білих хорватів
Г  сіверян

6. Сходження князя Володимира Мономаха на великокнязівський стіл:
А  стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ
Б  відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян
В  було умовою здійснення військового походу проти половців
Г  спричинило нову міжусобну війну зі Святославичами
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7. Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького в битві 
з об’єднаними силами угорців, поляків і галицьких бояр під Ярос-
лавом?
А  відновлення єдності Галицько-Волинської держави
Б  приєднання до князівства земель між Сяном і Тисою
В  визнання васальної залежності від хана Золотої Орди
Г  укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом

8. У якому році Кримське ханство потрапило в залежність від Осман-
ської імперії?
А  у 1434 р.
Б  у 1452 р.
В  у 1475 р.
Г  у 1478 р.

9. На картосхемі позначено Галицько-
Волинську державу та князівства, за-
лежні від неї, за правління:
А  Ярослава Осмомисла
Б  Романа Мстиславича
В  Льва Даниловича
Г  Юрія ІІ Болеслава

10. Кревська унія — це угода, що передбачала:
А  об’єднання Польського королівства та Великого князівства Ли-

товського у федеративну державу — Річ Посполиту
Б  повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його 

«довічним правителем» Великого князівства Литовського
В  приєднання Великого князівства Литовського до складу Поль-

ського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою
Г  відновлення «на віки вічні» Кревського та Волинського удільних 

князівств у межах Польського королівства

11. На якій ілюстрації зображено мініатюру з «Пересопницького Євангелія»?

А    Б    В    Г 

12. Кого наприкінці ХV — на початку ХVІ ст. називали «некоронованим 
королем Русі»?
А  К. Острозького
Б  Ю. Дрогобича
В  Ф. Коріатовича
Г  Я. Длугоша
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13. Поштовхом до масового будівництва мурованих замків і фортець на 
Поділлі, Галичині та Волині в ХІV—ХV ст. стали:
А  систематичні спустошливі напади кримських татар
Б  боротьба Литви та Московії за ці землі
В  утворення шляхти як нового стану суспільства
Г  селянські повстання проти закріпачення

14. Із якою державою Велике князівство Литовське в ХІV—ХVІ ст. 
укладало унії?
А  із Московією
Б  із Лівонією
В  із Польщею
Г  із Князівством Руським

15. Яким був головний соціальний наслідок Національно-визвольної вій-
ни українського народу під проводом Б. Хмельницького?
А  ліквідація особистої залежності селян від панів (ліквідація крі-

пацтва)
Б  формування козацтва як провідної верстви
В  злиття верхівки козацтва зі шляхтою
Г  формування великого козацького землеволодіння.

16. Після яких битв Національно-визвольної війни українського народу 
під проводом Б. Хмельницького укладалися мирні договори з Річчю 
Посполитою?
А  на Жовтих Водах та під Корсунем
Б  під Корсунем та Пилявцями
В  під Пилявцями та Зборовим
Г  під Зборовим та Берестечком

17. Хто із зображених гетьманів став першим, із яким цар відмовився 
укладати договірні статті?

А    Б    В    Г 

18. Про події в якому місті йдеться в уривку джерела?
Невдовзі козаки під командуванням Івана Гонти, які охороняли 

місто, перейшли на бік повсталих… Місто було взято… Гайдамака-
ми вчинили страшний погром, перебивши майже дві тисячі шлях-
тичів, корчмарів, орендарів, уніатських ченців, учнів василіанської 
школи…
А  Біла Церква
Б  Умань
В  Черкаси
Г  Бар
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19. Спираючись на підтримку якої держави гетьман П. Дорошенко на-
магався відновити єдину Українську козацьку державу?
А  Московської держави
Б  Речі Посполитої
В  Османської імперії
Г  Швеції

20. У якому регіоні Наддніпрянщини на початку ХІХ ст. польська 
шляхта зберігала панівне становище?
А  на Лівобережжі
Б  на Слобожанщині
В  на Півдні
Г  на Правобережжі

21. Яким було ставлення українських дворян-автономістів до Наполеона 
напередодні російсько-французької війни 1812 р.?
А  закликали до підтримки російського імперського уряду у війні
Б  схвально ставилися до Наполеона, убачаючи в ньому руйнівни-

ка імперського деспотизму
В  займали позицію нейтралітету, вважаючи, що війна двох імпе-

рій не стосується України
Г  закликали до підготовки повстання, спрямованого проти імпер-

ського гноблення

22. Яка з наведених масонських лож мала найбільш виразну українську 
національну спрямованість?
А  «Друзі природи»
Б  «Понт Евксинський»
В  «Любов до істини»
Г  «Об’єднані слов’яни»

23. Хто був ініціатором створення Харківського університету в 1804 р.?
А  М. Максимович
Б  Г. Квітка-Основ’яненко
В  П. Гулак-Артемовський
Г  В. Каразін

24. Автопортрет якого видатного діяча української 
культури зображено?
А  І. Котляревського
Б  Т. Шевченка
В  М. Костомарова
Г  П. Куліша

25. Після реформ 1860—1870-х рр. суспільні відносини в Наддніпрян-
ській Україні…
А  зберігали становий характер
Б  базувалися на принципах рівноправності громадян
В  формувалися на основі царських привілеїв окремим особам
Г  розвивалися на основі класових переваг для робітництва
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26. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
Походив із старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав до Пе-

тербурга, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах 
Петербурга і Москви. Виконав понад 50 партій в операх М. Глин-
ки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери «Запорожець за Дунаєм».
А  С. Гулак-Артемовський
Б  М. Лисенко
В  М. Леонтович
Г  М. Вербицький

27. Про який документ ідеться в уривку з історичного джерела?
За рік після його оприлюднення діяло 15 українських видавництв 

і виходило майже 20 українських періодичних видань — від науко-
вих і політичних до гумористичних і дитячих. Справжнім прори-
вом стала поява газети «Хлібороб» у Лубнах та першої щоденної 
української газети «Громадська думка» в Києві.
А  «Маніфест…» імператора Олександра ІІ від 19 лютого 1861 р.
Б  Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.
В  Емський указ імператора Олександра ІІ від 18 травня 1876 р.
Г  «Маніфест…» імператора Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р.

28. Який діяч увійшов в історію насамперед як автор книги, у якій 
обґрунтував неминучість самостійної України під девізом: «Вільна, 
велика, політично самостійна Україна, одна, нероздільна від Сяну 
по Кавказ!»?
А  Ю. Бачинський
Б  М. Грушевський
В  І. Франко
Г  М. Павлик

29. У складі якої армії в роки Першої світової війни був сформований 
підрозділ Українських січових стрільців (УСС)?
А  Австро-Угорської
Б  Німецької
В  Російської
Г  Французької

30. Перебіг яких подій відображено на кар-
тосхемі?
А  витіснення в 1919 р. арміями 

Н. Махна та М. Григор’єва військ 
Антанти з Півдня України та Криму

Б  контрнаступу Червоної армії та 
розгрому військ генерала А. Дені-
кіна на Сході та Півдні України 
в 1919 р.

В  контрнаступу Червоної армії та розгрому військ генерала П. Вран-
геля на Півдні України та в Криму в 1920 р.

Г  придушення в 1921 р. антибільшовицьких селянських повстань 
Півдня України та Криму військами Південного фронту М. Фрунзе
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31. Чим було спричинено падіння Української Центральної Ради (УЦР)?
А  відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих 

страйків
Б  відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного 

договору
В  завершенням УЦР аграрної реформи та передачею землі в руки 

селян
Г  загостренням відносин УЦР із німецьким і австро-угорським ко-

мандуванням

32. Яка з указаних подій відбулась у період правління гетьмана П. Ско-
ропадського?
А  підписання Брест-Литовського мирного договору
Б  проведення З’їзду народів Росії
В  видання «Федеративної грамоти»
Г  скликання Всеукраїнських Установчих зборів

33. Чому, незважаючи на позитивні економічні зрушення, більшовики 
в другій половині 1920-х рр. почали згортання політики непу?
А  усі завдання непу були виконані
Б  ринкові відносини, що були основою непу, не відповідали біль-

шовицькій моделі соціально-економічних відносин
В  неп не забезпечив потрібного зростання рівня життя населення
Г  проведення політики непу зумовило міжнародну ізоляцію СРСР

34. Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації 
України?
А  воєнний комунізм
Б  нова економічна політика
В  індустріалізація
Г  культурна революція

35. Агітаційний плакат є джерелом для визначення:
А  причин індустріалізації
Б  джерел індустріалізації
В  масштабів індустріалізації
Г  переваг прискореної індустріалізації

36. Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури 
в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?
А  звільнення культури від ідеологічного контролю
Б  скасування цензури, дозвіл на створення приватних видав-

ництв
В  заохочення існування розмаїття художніх стилів і форм
Г  утвердження соціалістичного реалізму як офіційного художньо-

го методу в мистецтві

37. Входження Волині до складу ІІ Речі Посполитої було закріплено:
А  Сен-Жерменським мирним договором 1919 р.
Б  рішенням Ради послів країн Антанти 1920 р.
В  Ризьким мирним договором 1921 р.
Г  рішенням Ради послів країн Антанти 1923 р.
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38. Який регіон України в 1924 р. був охоплений Татарбунарським по-
встанням?
А  Східна Галичина
Б  Закарпаття
В  Південна Бессарабія
Г  Північна Буковина

39. Які терміни і поняття слід використовувати для характеристики про-
цесу радянізації на західноукраїнських землях у 1939—1941 рр.?
А  націоналізація, депортація, українізація, репресії
Б  індустріалізація, суцільна колективізація, «червоний терор»
В  «культурна революція», кооперація, евакуація, депопуляція
Г  відбудова, інкорпорація, мілітаризація, мобілізація

40. Вирішальну роль у формування Української повстанської армії 
(УПА) відіграла:
А  ОУН (Бендери)
Б  ОУН (Мельника)
В  «Поліська Січ»
Г  Українська головна визвольна рада (УГВР)

41. Коли О. Довженко зробив запис у своєму щоденнику: «Навколо 
України точиться добра половина усієї світової війни»?
А  узимку 1941 р.
Б  узимку 1942 р.
В  восени 1943 р.
Г  улітку 1944 р.

42. Укажіть, у чому полягала відмінність процесу радянізації західних 
областей України (1944—1950-ті рр.) від процесу радянської модер-
нізації України (1929—1938 рр.).
А  у здійсненні колективізації сільського господарства
Б  у відбудові народного господарства
В  в індустріалізації промисловості
Г  у здійсненні культурної революції

43. Що було характерно для творчості шістдесятників?
А  зображення реальних людей, з їх багатогранними інтересами, 

відображення загальнолюдських цінностей та ідеалів, критичне 
ставлення до негараздів у суспільстві

Б  зображення радянської дійсності в прикрашеному вигляді, під-
креслення переваг соціалістичного способу життя

В  підтримка художніми творами курсу на комуністичне будівни-
цтво, на «інтернаціоналізацію» суспільства

Г  критика і заперечення комуністичного будівництва, вихваляння 
життя на Заході

44. Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970—1980-ті рр.?
А  прискореним
Б  інтенсивним
В  екстенсивним
Г  пропорційним
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45. Екстенсивний розвиток економіки, який, на думку вчених, «…на-
прикінці 1970 — на початку 1980-х рр. в СРСР, у тому числі й в 
Україні, цілком вичерпав свої можливості», — це:
А  метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво 

з господарською самостійністю підприємств у використанні фі-
нансів і реалізації готової продукції

Б  процес докорінних якісних змін у техніці та технології виробни-
цтва, організації праці, пов’язаний із перетворенням науки на 
безпосередню продуктивну силу суспільства

В  зростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досяг-
нень науково-технічного прогресу, підвищення якості трудових 
ресурсів, форм організації виробництва

Г  спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного 
приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фі-
нанси, машини, верстати, устаткування, сировина

46. Якому діячеві належать такі факти біографії?
У 1985 р. повернувся до Львова, де відновив правозахисну ді-

яльність, видання «Українського вісника». Навесні 1990 р. обраний 
головою Львівської обласної ради народних депутатів. На перших 
виборах Президента України в 1991 р. посів друге місце, здобувши 
підтримку 23,27 % виборців. У грудні 1992 р. став головою Народ-
ного руху України.
А  Л. Лук’яненку
Б  М. Руденку
В  В. Чорноволу
Г  С. Хмарі

47. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила:
А  Закон «Про економічну самостійність Української РСР»
Б  Акт проголошення незалежності України
В  Декларацію про державний суверенітет України
Г  Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав

48. Основною статтею експорту України є продукція:
А  металургії та хімічної промисловості
Б  харчової та легкої промисловості
В  сільського господарства і добувної промисловості
Г  машинобудування та електроенергетики

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!
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49. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.
1  Бояри
2  Віче
3  Дружина
4  Князь

А  Постійне військо князя, члени якого брали 
участь в управлінні державою

Б  Старші дружинники, які брали участь в обгово-
ренні державних і господарських справ

В  Кілька правителів одного роду, які змінюють 
один одного на престолі

Г  Воєначальник племені або союзу племен 
у слов’ян, згодом — глава держави

Д  Народні збори у слов’ян, на яких вирішували-
ся важливі громадські справи

50. Установіть відповідність між історико-географічними регіонами 
і адміністративно-територіальними одиницями, що існували на по-
чаток ХХ ст.
1  Західна Укра-

їна
2  Правобережна 

Україна
3  Лівобережна 

Україна і Сло-
божанщина

4  Південна 
Україна

А  Київська, Волинська, Подільська губернії
Б  Королівство Галіції і Лодомерії, Коронний 

край Буковина, чотири жупи Угорського 
королівства

В  Катеринославська, Херсонська, Таврійська 
губернії

Г  Полтавська, Чернігівська, Харківська гу-
бернії

Д  Сірий Клин, Зелений Клин

51. Установіть відповідність між назвами державних утворень періоду 
1918—1920 рр. та подіями.
1  Українська Народна Рес-

публіка періоду УЦР
2  Українська держава геть-

мана П. Скоропадського
3  Українська Народна 

Республіка періоду Ди-
ректорії

4  Українська Соціалістич-
на Радянська Республіка

А  Ліквідація «Просвіт»
Б  Випуск першої україномовної га-

зети
В  Відкриття Педагогічної академії
Г  Надання театру під керівництвом 

М. Садовського статусу держав-
ного

Д  Заснування Національних бібліо-
теки, архіву, галереї мистецтв, 
театру

52. Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.
1  Волюнтаризм
2  Консерватизм
3  Дисидентство
4  Космополітизм

А  Теорія і практика, основою яких 
є ставлення до людини як до найви-
щої цінності, захист її права на сво-
боду, розвиток її здібностей

Б  Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети 
є суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

В  Морально-політична опозиція до існуючого державного (політич-
ного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей

Г  Теорія і практика, в основі якої лежить теза про пріоритетність 
загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації

Д  Теорія і практика, що орієнтується на збереження та підтриман-
ня традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм
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53. Установіть відповідність між періодами Національно-визвольної бо-
ротьби українського народу середини XVII ст. та їх змістом.
1  1648—1649 рр.
2  1650—1653 рр.
3  1654—1655 рр.
4  1656—1657 рр.

А  Підписання між Річчю Посполитою та Мос-
ковським царством «Трактату про вічний 
мир». Усунення І. Самойловича з гетьман-
ства, провал першого Кримського походу

Б  Надання Московським царством військової допомоги Україні. 
Успішне завершення україно-московськими військами літньо-
осінньої кампанії 1655 р. в Гетьманщині

В  Тривала й виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не 
принесла успіху жодній стороні

Г  Спільні військові дії козацького війська на чолі з наказним геть-
маном А. Ждановичем зі шведською та трансільванською армія-
ми проти Польщі

Д  Наростання визвольної боротьби. Визнання урядом Речі Поспо-
литої певної самостійності за Україною

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого запису 
в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність битв Національно-визвольної 
війни українського народу середини XVII ст.
А  Батозька битва
Б  Зборівська битва
В  Берестецька битва
Г  Пилявецька битва

55. Установіть хронологічну послідовність подій суспільно-політичного 
життя ХІХ ст.
А  Утворення просвітницького гуртка «Руська трійця»
Б  Заснування І. Франком і М. Павликом Русько-української ради-

кальної партії (РУРП)
В  Створення Кирило-Мефодіївського братства
Г  Заснування Д. Антоновичем і М. Русовим Революційної україн-

ської партії (РУП)

56. Установіть послідовність етапів дисидентського руху в Українській РСР.
А  Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
Б  Заснування М. Руденком Української громадської групи сприян-

ня виконанню Гельсінських угод
В  Початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу 

«Український вісник»
Г  Створення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської 

спілки
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Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Які поняття та терміни доречні для характеристики господарського 
життя України другої половини ХІV — ХV ст.?
1  Воєводство
2  Фільварок
3  Шляхта
4  Гуманізм
5  Панщина
6  Іконостас

58. Які держави володіли українськими землями на початку XIX ст.?
1  Австрійська імперія
2  Королівство Пруссія
3  Російська імперія
4  Річ Посполита
5  Австро-Угорська імперія
6  Османська імперія

59. Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи 
економічний розвиток українських земель у складі Російської імпе-
рії на початку XX ст.?
1  Монополія
2  Економічна криза
3  Панщина
4  Відруб
5  Суцільна колективізація
6  Зимівник

60. Які економічні заходи були здійснені в Україні в 1990-х рр.?
1  Уведення національної валюти — гривні
2  Запровадження системи держприймання
3  Створення фермерських господарств
4  Прийняття Продовольчої програми
5  Створення рад народного господарства
6  Приватизація державної власності
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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вАріАНТ 16

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 
лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, ва-
ріант 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!

1. Зображене на ілюстрації мисливське 
знаряддя було винайдено в період:
А  палеоліту
Б  мезоліту
В  неоліту
Г  бронзового віку

2. Унаслідок занепаду Великої Скіфії …
А  у причорноморських степах розселилися сармати
Б  греки заснували в Північному Причорномор’ї міста-держави
В  готи переселилися в Крим, заснувавши свою державу
Г  почалося Велике розселення слов’ян

3. Що сприяло утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової 
держави середньовіччя?
А  поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи
Б  запровадження християнства як державної релігії Русі
В  зростання могутності руських удільних князівств
Г  падіння Візантійської імперії

4. За якого князя успішно завершилася боротьба київських князів із 
нападами печенігів на Київську Русь?
А  Святослава Ігоревича
Б  Володимира Святославича
В  Ярослава Володимировича
Г  Володимира Всеволодовича

5. За якого князя Галицько-Волинське кня-
зівство втратило на користь сусідніх дер-
жав заштриховані на картосхемі землі?
А  Данила Галицького
Б  Лева Даниловича
В  Юрія І Львовича
Г  Юрія ІІ Болеслава

6. Яка битва відіграла вирішальне значення 
в ліквідації монголо-татарського ярма на 
українських землях?
А  під Ярославом
Б  під Дорогочином
В  на Синіх Водах
Г  Грюнвальдська

 1
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7. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
…Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте си-

роті… не давайте сильним погубити людину… гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се 
вам основа всього: страх божий майте вище над усе…
А  «Слово о полку Ігоревім»
Б  «Руська правда» Ярослава Мудрого
В  «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г  «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона

8. У якому столітті почалися систематичні набіги кримських татар на 
українські землі, що привело до утворення масиву вільних земель — 
Дикого Поля?
А  ХІІ ст.
Б  ХІІІ ст.
В  ХІV ст.
Г  ХV ст.

9. На середину ХV ст. панівною верствою суспільства на українських 
землях стає:
А  міщанство
Б  селянство
В  православне духовенство
Г  шляхта

10. Що таке панщина?
А  форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову 

працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника
Б  система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на 

особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків
В  форма натуральної ренти, податок грошима або продуктами, що 

стягувався землевласником із залежних від нього селян
Г  велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на 

ринок, у якому вся земля належала панові яке базувалося на 
праці залежних селян

11. Що зображено на ілюстрації?
А  традиційний український пересувний 

ляльковий театр, де ставилися п’єси 
релігійної та світської тематики

Б  ігрова лялькова скринька, що виготов-
лялася майстрами-різьбярами на замов-
лення заможних міщан для своїх дітей

В  декорація місця та обстановки дії 
шкільної драми, що ставилася учня-
ми братських шкіл на честь шанова-
них осіб

Г  макет урочистих сценок, яким прикра-
шався інтер’єр помешкання шляхти на 
християнські свята Різдво й Великдень
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  197  — вАріАНТ 16

12. Який стан українського суспільства після укладення Люблінської 
унії (1569 р.) найбільш швидко зазнав полонізації та окатоличення?
А  козацтво
Б  міщанство
В  шляхта
Г  селянство

13. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку 
з історичного джерела?

У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а по-
тім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували 
текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячува-
лися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. 
Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, 
пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралі-
зовані сценки народно-побутової тематики.
А  комедії
Б  містерії
В  прелюдії
Г  інтермедії

14. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з іс-
торичного джерела?

Нововведенням, яке невдовзі тріумфально увійшло в практику 
української освіти, стало вивчення трьох мов — грецької, латин-
ської та церковнослов’янської. Створення школи слов’яно-греко-
латинського типу було справжньою революцією в освітній право-
славній традиції, уперше поєднавши на порубіжні греко-слов’янського 
культурного ареалу та католицької Європи візантійський Схід із 
латинським Заходом.
А  Острозької академії
Б  Львівського університету
В  Львівської братської школи
Г  Лаврської школи

15. Хто очолив українське козацьке військо на останньому етапі битви 
під Берестечком 1651 р.?
А  М. Кривоніс
Б  І. Богун
В  Б. Хмельницький
Г  Т. Хмельницький

16. Які гетьмани були при владі 
на Правобережжі та Лівобе-
режжі під час подій, зобра-
жених на картосхемі?
А  П. Тетеря і І. Брюхо-

вецький
Б  П. Дорошенко і І. Само-

йлович
В  М. Ханенко і Д. Многогрішний
Г  Ю. Хмельницький і І. Виговський
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17. «Смуга осілості», до якої входили українські землі, була запрова-
джена російським урядом для обмеження розселення:
А  поляків
Б  українців
В  євреїв
Г  татар

18. Хто з видатних іконописців є автором зобра-
женої ікони?
А  Й. Кондзелевич
Б  І. Руткович
В  О. Горошкович
Г  М. Петрахнович

19. За підсумками російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Кримське 
ханством:
А  зберегло залежність від Османської імперії
Б  увійшло до складу Російської імперії
В  стало формально незалежним
Г  було поділене між Османською та Російською імперіями

20. На підставі «Жалуваної грамоти про вольності дворянства» україн-
ські дворяни …
А  були зобов’язані нести обов’язкову державну службу
Б  звільнялися від обов’язкової державної служби
В  були позбавлені права нести військову службу в регулярній ро-

сійській армії
Г  отримали право обирати генерал-губернатора

21. Унаслідок проведення в 1770—1780-х рр. реформ Марії Терезії та 
Йосифа ІІ в Австрійській імперії …
А  змінилося правове становище українського селянства та греко-

католицької церкви
Б  Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край — Королівство Га-

ліції і Лодомерії
В  українці здобули перший досвід діяльності в австрійському пар-

ламенті
Г  посилився вплив українських політичних партій, лояльних до 

Габсбургів

22. Про який документ ідеться в спогадах М. Старицького?
…Ми вимушені були співати у концертах народні пісні на фран-

цузькій мові… Тим [розпорядженням] українська мова була цілком 
заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми 
«Не судилось», яка була… начорно закінчена та вичитана Косачкою 
й Кониським…
А  «Маніфест…» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.
Б  Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 

1863 р.
В  Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.
Г  «Маніфест…» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
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23. Що було особливістю розвитку сільського господарства в Наддні-
прянській Україні в першій половині XIX ст.?
А  ліквідація малоземелля в селянства
Б  впровадження сільськогосподарської кооперації
В  зменшення експлуатації селянства
Г  розвиток товарного землеробства

24. У якому стилі збудовано зображену 
архітектурну пам’ятку?
А  бароко
Б  романтизм
В  класицизм
Г  модерн

25. Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із про-
грами якої наведено?

Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні по-
треби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обі наші 
старші партії — народовська і москвофільська, — при своїх основах 
і цілях, не в стані заспокоїти тих потреб — ми, русько-українські 
радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р. 
виступаємо отсе яко нова партія під назвою Руско-Українська ра-
дикальна партія…
А  М. Ганкевич, С. Вітик, М. Драгоманов
Б  І. Франко, М. Павлик, С. Данилович
В  І. Могильницький, І. Лаврівський, М. Левицький
Г  А. Шептицький, Ю. Романчук, О. Барвінський

26. Яка зміна в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України 
відбулася під впливом реформ 1860—1870-х рр. у Російській імперії?
А  формування ринку вільнонайманої праці
Б  подолання селянського малоземелля та безземелля
В  витіснення іноземного капіталу національним
Г  зникнення традиційного класу феодального суспільства дворянства

27. Якому регіону України дає таку оцінку М. Грушевський?
В останнє десятиріччя ХІХ ст., незважаючи на власні досить 

важкі умови національного і економічного існування, стає центром 
українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль куль-
турного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби на-
ціонального культурного та політико-громадського відродження 
українського народу.
А  Північній Буковині
Б  Східній Галичині
В  Правобережній Україні
Г  Лівобережній Україні

28. Чим уславилися наприкінці XIX — на початку XX ст. родини під-
приємців Симиренків, Терещенків, Ханенків?
А  меценатською діяльністю
Б  правозахисною діяльністю
В  педагогічною діяльністю
Г  революційною діяльністю
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29. Яка українська організація була заснована в роки Першої світової 
вій ни на території Австро-Угорщини емігрантами з Наддніпрянщини?
А  Головна українська рада (ГУР)
Б  Загальна українська рада (ЗУР)
В  Союз визволення України (СВУ)
Г  Товариство українських поступовців (ТУП)

30. Яка подія за межами України привела до збройної боротьби за владу 
в Києві в листопаді 1917 р.?
А  Корніловський заколот
Б  розпуск Всеросійських установчих зборів
В  укладення перемир’я на фронті Першої світової війни
Г  більшовицький переворот у Петрограді

31. Яка подія сприяла проголошенню декларації Директорії УНР?
Уповноважена силою і волею трудящих клас України верховна 

влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами 
довершила перший акт соціального та національно-політичного ви-
зволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції 
є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального 
відношення сил у державі, соціальних і політичних форм.
А  початок антигетьманського повстання
Б  повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва
В  відкриття роботи Трудового конгресу
Г  оголошення Директорєю УНР війни радянській Росії

32. Які західноукраїнські землі в результаті подій 1918—1919 рр. уві-
йшли до складу Чехословаччини?
А  Східна Галичина
Б  Закарпаття
В  Північна Буковина
Г  Західне Поділля

33. Яка галузь господарства УСРР у 1920-ті рр. найшвидше відновила 
свій потенціал після тривалого періоду бойових дій?
А  сільське господарство
Б  добувна промисловість
В  важка промисловість
Г  легка промисловість

34. У яких навчальних закладах УСРР можна було здобути вищу освіту 
в 1922—1929 рр.?
А  гімназіях та училищах
Б  технікумах та інститутах
В  університетах й академіях
Г  ліцеях та коледжах

35. Що із зазначеного належить до наслідків перемоги Й. Сталіна у вну-
трішньопартійній боротьбі?
А  утвердження внутрішньої партійної демократії
Б  критика з боку керівництва ленінського курсу
В  розкол партії на більшовиків і меншовиків
Г  установлення в партії та країні культу особи
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36. У якій країні на українських землях у 1920—1930-ті рр. масово 
розселялися осадники?
А  в Угорщині
Б  у Чехословаччині
В  у Польщі
Г  у Румунії

37. Зображений плакат присвячено 
події, що відбулася в роки:
А  воєнного комунізму
Б  нової економічної політики
В  радянської модернізації
Г  післявоєнної відбудови

38. На що вказував Р. Конквест у книзі «Великий терор»?
Терор був настільки загальним і настільки «скорострільним», 

що законні органи влади розпалися. В українському ЦК більше не 
було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що 
призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи на-
віть на дні й потім зникали. Безпрецедентний удар по політичному 
керівництву означав повну руйнацію української партії. …Навіть 
формальна партійна і радянська робота завмерла.
А  на організаторів і виконавців терору
Б  на передумови та привід терору
В  на причини та сутність терору
Г  на масштаби та наслідки терору

39. Коли було прийнято рішення, про яке йдеться в уривку?
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, за-

слухавши заяву Повноважної Комісії Народних зборів Західної Укра-
їни постановляє:

1. Задовольнити прохання Народних Зборів Західної України 
і включити Західну Україну до складу Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік з возз’єднанням її з Українською Радянською Со-
ціалістичною Республікою…
А  у серпні 1939 р.
Б  у листопаді 1939 р.
В  у червні 1940 р.
Г  у січні 1941 р.

40. Якої тактики дотримувалась УПА в боротьбі з нацистськими за-
гарбниками?
А  намагалась взяти під контроль якомога більшу територію Укра-

їни, не допустити використання ворогом ресурсів окупованої те-
риторії

Б  вела широкомасштабні координовані операції по всій території 
України проти гарнізонів, підрозділів ворога, його комунікацій

В  здійснювала глибокі рейди у східні райони України, знищуючи 
гарнізони ворога, об’єкти промисловості та комунікації

Г  створила ще один фронт боротьби з окупантами для визволення 
України спільно з Червоною армією
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41. Яка країна — союзник Німеччини отримала в управління частину 
окупованої території УРСР, що дістала назву «Трансністрія»?
А  Румунія
Б  Угорщина
В  Словаччина
Г  Польща

42. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ рес-
публіки до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що 
свідчать:
А  про відновлення зовнішньополітичної діяльності України
Б  про приєднання України до Антигітлерівської коаліції
В  про початок післявоєнної відбудови України
Г  про вихід України з Другої світової війни

43. У 1953—1954 рр. у таборах ГУЛАГу прокотилася хвиля повстань 
в’язнів, переважну більшість яких очолили:
А  особи, засуджені за участь в ОУН-УПА
Б  особи, репресовані під час політичних процесів 1930-х рр.
В  особи, засуджені за колабораціонізм
Г  особи, засуджені трибуналами за злочини проти людства

44. На чию адресу лунає звинувачення в наведеному уривку історичного 
джерела?

Ця так звана «праця» має явно виражений антирадянський ха-
рактер… У ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, 
робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і росій-
ським народом. Із цією метою автор вдається до спотворення по-
ложень ленінської національної політики, змісту творів класиків 
марксизму-ленінізму з національного питання.
А  В. Стуса
Б  І. Дзюби
В  В. Чорновола
Г  Л. Лук’яненка

45. Із якою метою партійно-державне керівництво здійснювало наведені 
заходи?

У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» 
весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було 
влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, 
де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибуна-
ми, потішаючи тих, котрі знали — зобов’язані були знати! — весь 
трагізм ситуації, що склалася…
А  продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної пар-

тії Радянського Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації 
на Чорнобильській АЕС

Б  засвідчити непохитність радянської традиції святкування між-
народного дня солідарності трудящих за будь-яких обставин

В  приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобиль-
ської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи

Г  переконатися у всенародній підтримці політики перебудови та 
прискорення, незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС
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46. Що стало приводом для усунення П. Шелеста з посади першого се-
кретаря ЦК КПУ?
А  книга «Україно, наша Радянська»
Б  підтримка М. Хрущова на Жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р.
В  «Празька весна»
Г  судовий процес над УРСС

47. Політика гласності у роки перебудови сприяла:
А  зростанню соціальної та національної активності українського 

суспільства
Б  запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами
В  проведенню перших виборів до Верховної Ради УРСР
Г  загостренню соціально-економічної кризи, стрімкому зростанню 

цін

48. Яка подія відбулася того самого року, що вступ України до Ради 
Європи?
А  прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України
Б  запровадження національної валюти — гривні
В  політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка
Г  отримання Україною статусу повноправного члена ОБСЄ

Завдання на встановлення відповідності

У завданнях 49—53 до кожного з чотирьох рядків інформа-
ції, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу 
думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних ряд-
ків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в блан-
ку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між характеристиками українських куль-
турних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами.
1  Актриса, виконувала роль Наталки Пол-

тавки в першому українському професійно-
му театрі; працювала в українських трупах 
М. Старицького, М. Садовського, М. Сакса-
ганського, І. Карпенка-Карого

2  Драматург, актор, режисер, автор п’єс 
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай 
серцю волю, заведе в неволю»

3  Актор, режисер, театральний діяч, вико-
навець комедійних і драматичних ролей 
у п’єсах І. Котляревського «Наталка Пол-
тавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», 
М. Старицького «За двома зайцями»

4  Композитор, автор класичних обробок укра-
їнських народних пісень «Щедрик-ведрик», 
«Дударик», церковних хорів

А  С. Крушель-
ницька

Б  М. Леонтович
В  П. Саксаган-

ський
Г  М. Кропив-

ницький
Д  М. Занько-

вецька
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50. Установіть відповідність між архітектурними пам’ятками та архі-
тектурними стилями, в яких вони виконані.

1  2 

3  4 

А  Модерн
Б  Візантійський
В  Бароко
Г  Класицизм
Д  Готичний

51. Установіть відповідність між подіями і наслідками.
1  Економічна 

криза 1900—
1903 рр.

2  Революція 
1905—1907 рр.

3  Столипінські 
реформи 1906—
1916 рр.

4  Перша світо-
ва війна 1914—
1918 рр.

А  Повалення царизму, розпад Російської ім-
перії, Українська революція

Б  Посилення концентрації виробництва, 
зростання питомої ваги України в еконо-
мічному розвитку Російської імперії

В  Руйнування селянської общини, пере-
творення українських земель на одного 
з основних експортерів хліба в Європу

Г  Скасування Емського указу, легалізація 
діяльності українських політичних партій, 
створення українських думських громад

Д  Скасування панщини і особистої залеж-
ності селян, надання селянам громадян-
ських прав

52. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.
1  Ультиматум
2  Терор
3  Універсал
4  Декрет

А  Рішення революційного виконавчого органу 
влади, яке має силу закону

Б  Форма звернення до народу, декларативний 
документ вищих органів влади

В  Форма звернення з категоричними вимогами
Г  Залякування, фізичне знищення політичних 

противників або ні в чому не винних громадян
Д  Безоплатне вилучення майна, цінностей
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53. Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та їх біо-
графічними даними.
1  Р. Шухевич
2  Я. Галан
3  Д. Мануїль-

ський
4  Й. Сліпий

А  Український письменник, публіцист. Писав 
антифашистські та антиклерикальні нариси, 
памфлети, п’єси. Трагічно загинув

Б  Радянський державно-політичний діяч. 
У повоєнні роки міністр закордонних справ 
УРСР

В  Очолив УГКЦ після смерті А. Шептицького. Зазнав репресій від 
радянської влади. Після звільнення з радянських таборів прожи-
вав у Ватикані. Обраний кардиналом і владикою УГКЦ

Г  Видатний український прозаїк. Очолював правління Спілки пись-
менників України

Д  Член УВО і ОУН. Командувач УПА. Загинув у сутичці з радян-
ським каральним загоном

Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 54—56 розташуйте події в хронологічній по-
слідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань 
у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — дру-
га, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Усі інші види Вашого за-
пису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

54. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.
А  Військо склавинів, перейшовши ріку Істр, почало творити жах-

ливе зло… Вбиваючи і забираючи в рабство всіх дорослих людей… 
і грабуючи майно…

Б  І коли приблизився Ігор до полків своїх, то поїхали [половці] 
навпоперек, і тут схопили його… І схоплений Ігор бачив брата 
свого Всеволода… і просив він душі смерті, щоби не бачити його 
загибелі…

В  …І оддав Данило Київ у руки Дмитрові, [щоб] удержати [город] 
проти іноплемінних народів, безбожних татар.

Г  Рушив…[Він] на Дунай на Болгар, і в битві переміг… болгар. 
І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Пе-
реяславці, беручи данину з греків…

55. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини 
XVII ст.
А  Обрання митрополитом православної церкви П. Могили
Б  Повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні
В  Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу
Г  Утворення Української козацької держави — Війська Запорозь-

кого
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56. Установіть хронологічну послідовність подій.
А  Ліквідація української автокефальної православної церкви
Б  Голодомор в Україні
В  Проголошення курсу на «ліквідацію куркульства як класу»
Г  Початок здійснення планів першої п’ятирічки

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору

Завдання 57—60 мають по шість варіантів відповідей, серед 
яких лише три правильні. Виберіть букви, що позначають правильні, 
на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструк-
цією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна про-
грама реєструватиме їх як помилки!

57. Що може бути аргументом на користь думки істориків про існування 
Литовсько-Руської держави в другій половині ХІV ст.?
1  Переважання православних у населенні ВКЛ
2  Величезна протяжність кордонів
3  Вироблення правової системи на основі «Руської правди»
4  Збереження удільних князівств
5  Легітимна зміна правлячої династії Рюриковичів на Гедиміновичів
6  Боротьба з кочовиками і тевтонськими рицарями

58. Визначте основні положення «Ординації Війська Запорозького…».
1  Скасування козацького реєстру
2  Скасування козацького судочинства та виборів гетьмана, козаць-

кої старшини
3  Визначення козацького реєстру в кількості 6 тис. козаків
4  Міщанам і селянам заборонялося переходити до козацького стану
5  Тільки реєстровим козакам дозволялося здійснювати походи про-

ти турків і татар
6  Реєстрові полки мали по черзі нести службу з охорони польсько-

го короля і коронного гетьмана

59. Укажіть особливості розвитку сільського господарства в Наддніпрян-
ській Україні в 1860—1890-ті рр.
1  Започаткування сільськогосподарської кооперації
2  Початок трудової міграції населення
3  Застосування сільськогосподарської техніки
4  Ліквідація малоземелля у селянства
5  Натуральний характер поміщицького господарства
6  Основний постачальник хліба на ринок — селянські господарства

60. Які терміни і поняття слід використовувати для характеристики 
подій на території України в 1943 р.?
1  План «Барбаросса»
2  «Східний вал»
3  Партизанський рейд
4  Похідні групи
5  Плацдарм
6  Повна окупація
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Місце для виправлення помилкової відповіді
Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його  
номер та нову відповідь у білих прямокутниках зліва.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Приклад написання цифр у бланку

№ № № №

№

№ №

Завдання 1—48 Завдання 49—53 Завдання 54—56 Завдання 57—60

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:  

49 50 51 52 53 

54 55 56 
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варіант 1 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1. A. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. Г. 6. Б. 7. Б. 8. В. 
9. Г. 10. Б. 11. В. 12. А. 13. В. 14. Б. 15. Г. 
16. В. 17. Г. 18. В. 19. В. 20. Б. 21. А. 22. А. 
23. Г. 24. А. 25. В. 26. А. 27. Г. 28. Б. 29. В. 
30. Б. 31. В. 32. В. 33. В. 34. Б. 35. Б. 36. Б. 
37. Б. 38. В. 39. Б. 40. Г. 41. В. 42. В. 43. Г. 
44. В. 45. А. 46. А. 47. В. 48. В. 49. 1А 2Д 
3Б 4В. 50. 1Г 2А 3Д 4Б. 51. 1Д 2Б 3Г 4В. 
52. 1Б 2Г 3А 4В. 53. 1Д 2А 3Г 4Б. 54. 1А 
2Б 3Г 4В. 55. 1Б 2Г 3В 4А. 56. 1Б 2Г 3А 4В. 
57. 1, 4, 6. 58. 1, 2, 6. 59. 2, 3, 4. 60. 3, 5, 6.

варіант 2 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. А. 2. Г. 3. Б. 4. Б. 5. А. 6. Б. 7. В. 8. В. 9. А. 
10. Б. 11. Г. 12. Б. 13. Б. 14. Б. 15. Г. 16. В. 
17. А. 18. Г. 19. Б. 20. В. 21. В. 22. В. 23. А. 
24. А. 25. Б. 26. Б. 27. Б. 28. В. 29. В. 30. Б. 
31. Б. 32. Б. 33. В. 34. В. 35. В. 36. В. 37. Г. 
38. А. 39. Г. 40. В. 41. Б. 42. Г. 43. Б. 44. А. 
45. Б. 46. Г. 47. А. 48. В. 49. 1Б 2В 3А 4Г. 
50. 1В 2В 3А 4Г. 51. 1Д 2В 3А 4Г. 52. 1Д 2А 3Г 
4В. 53. 1В 2А 3Б 4Г. 54. 1А 2Г 3В 4Б. 55. 1Б 
2Г 3В 4А. 56. 1Б 2А 3Г 4В. 57. 1, 4, 6. 58. 1, 
4, 5. 59. 1, 2, 4. 60. 1, 5, 6.

варіант 3 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1. Г. 2. Б. 3. В. 4. А. 5. Б. 6. Г. 7. Г. 8. А. 9. Б. 
10. В. 11. А. 12. А. 13. А. 14. А. 15. В. 16. В. 
17. Б. 18. В. 19. В. 20. Б. 21. Г. 22. В. 23. В. 
24. Б. 25. В. 26. В. 27. Г. 28. Б. 29. Б. 30. А. 
31. В. 32. Г. 33. А. 34. В. 35. Б. 36. В. 37. Б. 
38. Б. 39. А. 40. В. 41. В. 42. Г. 43. А. 44. В. 
45. А. 46. В. 47. В. 48. А. 49. 1Б 2Д 3А 4В. 
50. 1А 2В 3Д 4Б. 51. 1Б 2Д 3Г 4А. 52. 1Б 2Г 3Д 
4А. 53. 1А 2В 3Б 4Г. 54. 1Б 2Г 3В 4А. 55. 1В 
2А 3Г 4Б. 56. 1В 2Б 3А 4Г. 57. 2, 5, 6. 58. 2, 
3, 6. 59. 2, 4, 6. 60. 2, 3, 4.

варіант 4 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1. В. 2. В. 3. В. 4. Б. 5. Г. 6. Б. 7. В. 8. А. 9. А. 
10. Б. 11. А. 12. А. 13. А. 14. А. 15. В. 16. Б. 
17. Б. 18. Г. 19. А. 20. Г. 21. А. 22. В. 23. В. 
24. А. 25. Г. 26. Б. 27. Б. 28. А. 29. В. 30. Г. 
31. А. 32. Б. 33. А. 34. В. 35. Б. 36. В. 37. В. 
38. В. 39. А. 40. А 41. Б. 42. Б. 43. А. 44. Б. 
45. Б. 46. Б. 47. Б. 48. Г. 49. 1Б 2Д 3Г 4А. 
50. 1Г 2Д 3Б 4А. 51. 1В 2Д 3Б 4Г. 52. 1Б 2Г 3Д 
4В. 53. 1А 2В 3Г 4Б. 54. 1Б 2В 3А 4Г. 55. 1А 
2В 3Б 4Г. 56. 1Г 2В 3Б 4А. 57. 2, 3, 4. 58. 1, 
4, 6. 59. 1, 4, 6. 60. 2, 4, 5.

варіант 5 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1. Г. 2. А. 3. В. 4. В. 5. Б. 6. А. 7. Г. 8. В. 9. А. 
10. В. 11. А. 12. А. 13. Б. 14. А. 15. Б. 16. А. 
17. Б. 18. Г. 19. Б. 20. В. 21. Г. 22. В. 23. В. 
24. Г. 25. Г. 26. В. 27. А. 28. А. 29. Г. 30. Б. 
31. Г. 32. А. 33. Б. 34. Б. 35. Б. 36. Г. 37. Г. 
38. А. 39. Б. 40. Г. 41. А. 42. Б. 43. Б. 44. Г. 
45. А. 46. Б. 47. В. 48. Б. 49. 1В 2В 3Д 4Г. 
50. 1Б 2Г 3А 4В. 51. 1Г 2В 3Б 4А. 52. 1В 2Б 3Д 
4А. 53. 1Г 2А 3Б 4В. 54. 1А 2В 3Б 4Г. 55. 1Б 
2А 3В 4Г. 56. 1Б 2А 3Г 4В. 57. 1, 3, 6. 58. 2, 
3, 5. 59. 3, 5, 6. 60. 2, 4, 5.

варіант 6 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1. Б. 2. А. 3. Б. 4. А. 5. Б. 6. В. 7. В. 8. А. 
9. В. 10. В. 11. В. 12. А. 13. Г. 14. Б. 15. Г. 
16. В. 17. В. 18. Г. 19. Б. 20. А. 21. Б. 22. А. 
23. А. 24. В. 25. Б. 26. В. 27. Г. 28. Г. 29. Б. 
30. А. 31. В. 32. А. 33. Г. 34. В. 35. Б. 36. В. 
37. Б. 38. А. 39. А. 40. В. 41. В. 42. Б. 43. Г. 
44. В. 45. В. 46. Б. 47. Б. 48. В. 49. 1Б 2Г 3А 
4Д. 50. 1Д 2А 3Б 4В. 51. 1Г 2А 3В 4Б. 52. 1Г 
2В 3А 4Б. 53. 1В 2Б 3Г 4А. 54. 1Г 2Б 3А 4В. 
55. 1Г 2А 3Б 4В. 56. 1А 2Г 3Б 4В. 57. 2, 4, 5. 
58. 1, 2, 5. 59. 1, 4, 6. 60. 2, 4, 6.

варіант 7 �  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

1. А. 2. А. 3. Б. 4. Г. 5. А. 6. В. 7. В. 8. Г. 
9. А. 10. А. 11. А. 12. Г. 13. А. 14. А. 15. А. 
16. Б. 17. Б. 18. А. 19. А. 20. Б. 21. В. 22. В. 
23. Б. 24. Б. 25. В. 26. Б. 27. В. 28. Г. 29. Г. 
30. Г. 31. А. 32. А. 33. В. 34. В. 35. Б. 36. А. 
37. Б. 38. Г. 39. А. 40. А. 41. В. 42. В. 43. Б. 
44. А. 45. Б. 46. В. 47. В. 48. В. 49. 1В 2Г 3Б 
4Д. 50. 1В 2Б 3А 4Д. 51. 1В 2Б 3А 4Д. 52. 1Г 
2В 3А 4Б. 53. 1Б 2Г 3В 4А. 54. 1Б 2В 3Г 4А. 
55. 1Г 2А 3В 4Б. 56. 1Б 2В 3А 4Г. 57. 1, 3, 6. 
58. 2, 3, 5. 59. 1, 2, 5. 60. 2, 4, 5.

варіант 8  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

1. Г. 2. Б. 3. А. 4. А. 5. В. 6. Б. 7. В. 8. А. 
9. Б. 10. А. 11. А. 12. А. 13. Г. 14. Г. 15. Б. 
16. В. 17. Г. 18. А. 19. В. 20. В. 21. В. 22. А. 
23. А. 24. Б. 25. А. 26. А. 27. Г. 28. А. 29. А. 
30. В. 31. А. 32. Б. 33. Г. 34. Г. 35. Б. 36. Г. 
37. Г. 38. Б. 39. Б. 40. Г. 41. Г. 42. А. 43. Б. 
44. Б. 45. Б. 46. А. 47. В. 48. Г. 49. 1Б 2В 
3Г 4А. 50. 1Д 2Г 3В 4А. 51. 52. 1Б 2Д 3А 4Г. 
53. 1А 2Б 3Г 4В. 54. 1В 2Б 3Г 4А. 55. 1Г 2В 
3А 4Б. 56. 1В 2Б 3Г 4А. 57. 2, 3, 6. 58. 1, 4, 
6. 59. 2, 3, 4. 60. 1, 3, 4.

Відповіді
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Типові ТесТові ЗАвДАННЯ —  209  — віДповіДі

варіант 9��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

1. Б . 2. Б . 3. В . 4. Б . 5. А . 6. Г . 7. А. 8. Б . 9. Б . 
10. Г . 11. А . 12. А . 13. А . 14. А . 15. Б . 16. А . 
17. В . 18. В . 19. А . 20. Г . 21. Б . 22. А. 23. Г . 
24. Б . 25. А . 26. В . 27. В . 28. А . 29. Г . 30. А . 
31. А . 32. Б . 33. Г . 34. В . 35. Б . 36. Г . 37. Б . 
38. Б . 39. Б . 40. Б . 41. Г . 42. Б . 43. А . 44. А . 
45. В . 46. Г . 47. Г . 48. Б . 49. 1А, . 2Г, . 3В, . 4Б . 
50. 1А, . 2В, . 3Г, . 4Б . 51. 1Д, . 2В, . 3Г, . 4А . 52. 1Б, .
2Г, . 3В, . 4Д . 53. 1А, . 2В, . 3Г, . 4Д . 54. 1А, . 2В, . 3Б, .
4Г . 55. 1А, .2Г, .3В, .4Б . 56. 1Б, .2Г, .3В, .4А . 57. 2, .
5, . 6 . 58. 1, . 3, . 5 . 59. 1, . 2, . 5 . 60. 2, . 5, . 6 .

варіант 10��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119

1. А . 2. В . 3. В . 4. Б . 5. В . 6. В . 7. А . 8. Б . 9. В . 
10. Г . 11. Г . 12. А . 13. Г . 14. Г . 15. Б . 16. Г . 
17. А . 18. Б . 19. Б . 20. В . 21. Г . 22. А . 23. В . 
24. В . 25. Г . 26. А . 27. Б . 28. В . 29. В . 30. Б . 
31. А . 32. Г . 33. Б . 34. В . 35. Г . 36. В . 37. А . 
38. Б . 39. А . 40. В . 41. Б . 42. В . 43. Б . 44. Г . 
45. Б . 46. А . 47. В . 48. В . 49. 1Г, . 2В, . 3Д, . 4А . 
50. 1Д, . 2В, . 3А, . 4Г . 51. 1Б, . 2Г, . 3А, . 4В . 52. 1Г, .
2Д, . 3В, . 4А . 53. 1В, . 2А, . 3Д, . 4Б . 54. 1Г, . 2Б, .
3А, . 4В . 55. 1Б, . 2Г, . 3В, . 4А . 56. 1В, . 2Г, . 3Б, . 4А . 
57. 1, . 3, . 5 . 58. 2, . 4, . 6 . 59. 1, . 5, . 6 . 60. 2, . 3, . 5. 

варіант 11��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

1. Б . 2. Б . 3. А . 4. Б . 5. Г . 6. В . 7. Г . 8. Б . 9. Б . 
10. В . 11. Б . 12. В . 13. В . 14. В . 15. Г . 16. Б . 
17. Б . 18. Г . 19. В . 20. Б . 21. Г . 22. Б . 23. В . 
24. Г . 25. А . 26. Б . 27. В . 28. А . 29. А . 30. А . 
31. А . 32. Г . . 33. А . 34. В . 35. Г . 36. А . 37. В . 
38. Б . 39. А . 40. А . 41. В . 42. В . 43. Б . 44. Б . 
45. А . 46. В . 47. Б . 48. Б . 49. 1В, . 2Д, . 3Г, . 4Б . 
50. 1Г, . 2А, . 3Д, . 4Б . 51. 1Д, . 2Б, . 3Г, . 4В . 52. 1Д, .
2Б, . 3В, . 4Г . 53. 1Г, . 2Б, . 3А, . 4В . 54. 1А, . 2Б, . 3В, .
4Г . 55. 1Б, .2Г, .3А, .4В . 56. 1А, .2Б, .3В, .4Г . 57. 2, .
4, . 5 . 58. 1, . 4, . 6 . 59. 1, . 3, . 6 . 60. 3, . 4, . 5 .

варіант 12��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

1. Б . 2. Б . 3. А . 4. Б . 5. Б . 6. А . 7. Б . 8. А . 
9. В . 10. В . 11. А . 12. А . 13. Б . 14. Г . 15. В . 
16. В . 18. Б . 19. В . 20. В . 21. Г . 22. В . 23. Б . 
24. А . 25. Г . 26. Г . 27. А . 28. Г . 29. Б . 30. Б . 
31. А . 32. А . 33. Б . 34. Б . 35. Г . 36. В . 37. А . 
38. В . 39. А . 40. А . 41. Б . 42. А . 43. А . 44. А . 
45. В . 46. А . 47. А . 48. А . 49. 1Б, . 2В, . 3А, . 4Г . 
50. 1Д, . 2Б, . 3Г, . 4В . 51. 1В, . 2Б, . 3Д, . 4А . 52. 1Д, .
2Б, . 3Г, . 4В . 53. 1Г, . 2В, . 3Б, . 4А . 54. 1Г, . 2Б, . 3В, .
4А . 55. 1Б, . 2А, . 3В, . 4Г . 56. 1Б, . 2В, . 3Г, . 4А . 
57. 1, . 3, . 4 . 58. 1, . 4, . 6 . 59. 2, . 4, . 6 . 60. 1, . 4, . 5 .

варіант 13��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159

1. А . 2. Б . 3. А . 4. А . 5. Г . 6. Б . 7. А . 8. Б . 9. Г . 
10. Г . 11. В . 12. А . 13. А . 14. Б . 15. Б . 16. Г . 
17. А . 18. В . 19. Б . 20. А . 21. В . 22. В . 23. Г . 
24. В . 25. А . 26. Г . 27. А . 28. В . 29. А . 30. Б . 
31. В . 32. А . 33. А . 34. Г . 35. Б . 36. Г . 37. А . 
38. В . 39. А . 40. А . 41. Г . 42. В . 43. Б . 44. Б . 
45. В . 46. Б . 47. А . 48. А . 49. 1Б, . 2Г, . 3Д, . 4А . 
50. 1Г, . 2В, . 3Б, . 4А . 51. 1Д, . 2Б, . 3Г, . 4А . 52. 1Г, .
2А, . 3Б, . 4Д . 53. 1Д, . 2Б, . 3В, . 4Г . 54. 1Г, . 2В, . 3Б, .
4А . 55. 1А, . 2В, . 3Б, . 4Г . 56. 1А, . 2Б, . 3Г, . 4В . 
57. 2, . 4, . 6 . 58. 1, . 2, . 4 . 59. 1, . 4, . 5 . 60. 1, . 4, . 6.  

варіант 14��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

1. В . 2. Б . 3. А . 4. Б . 5. Г . 6. А . 7. В . 8. Б . 9. В . 
10. Г . 11. В . 12. В . 13. Б . 14. В . 15. Г . 16. Б . 
17. А . 18. А . 19. Б . 20. В . 21. Б . 22. Г . 23. Б . 
24. Б . 25. А . 26. А . 27. Б . 28. А . 29. Б . 30. В . 
31. В . 32. А . 33. Г . 34. Б . 35. Б . 36. В . 37. Б . 
38. Б . 39. А . 40. А . 41. А . 42. Б . 43. Б . 44. В . 
45. В . 46. В . 47. Б . 48. В . 49. 1Г, . 2А, . 3Д, . 4Б . 
50. 1Г, . 2Б, . 3В, . 4Д . 51. 1В, . 2А, . 3Б, . 4Г . 52. 1Б, .
2Д, . 3А, . 4В . 53. 1Б, . 2В, . 3Г, . 4Д . 54. 1В, . 2А, . 2Б, .
4Г . 55. 1Г, .2В, .3Б, .4А . 56. 1Б, .2А, .3В, .4Г . 57. 2, .
3, . 5 . 58. 1, . 3, . 4 . 59. 2, . 3, . 6 . 60. 2, . 3, . 4. 

варіант 15��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183

1. Б . 2. Г . 3. В . 4. Г . 5. В . 6. Б . 7. А . 8. Г . 9. Б . 
10. В . 11. Б . 12. А . 13. А . 14. В . 15. А . 16. Г . 
17. В . 18. Б . 19. В . 20. Г . 21. Б . 22. В . 23. Г . 
24. Б . 25. А . 26. А . 27. Г . 28. А . 29. А . 30. В . 
31. Г . 32. В . 33. Б . 34. В . 35. Б . 36. Г . 37. В . 
38. В . 39. А . 40. А . 41. В . 42. Б . 43. А . 44. В . 
45. Г . 46. В . 47. Б . 48. А . 49. 1Б, . 2Д, . 3А, . 4Г . 
50. 1Б, . 2А, . 3Г, . 4В . 51. 1В, . 2Д, . 3Г, . 4А . 52. 1Б, .
2Д, . 3В, . 4Г . 53. 1Д, . 2В, . 3Б, . 4Г . 54. 1Г, . 2Б, . 3В, .
4А . 55. 1А, . 2Б, . 3Б, . 4Г . 56. 1Г, . 2А, . 3В, . 4Б . 
57. 2, . 3, . 5 . 58. 1, . 3, . 6 . 59. 1, . 2, . 4 . 60. 1, . 3, . 6 .

варіант 16��  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

1. Б . 2. А . 3. Б . 4. В . 5. В . 6. В . 7. В . 8. Г . 9. Г . 
10. А . 11. А . 12. В . 13. Г . 14. А . 15. Б . 16. Б . 
17. В . 18. Г . 19. В . 20. Б . 21. А . 22. В . 23. Г . 
24. Г . 25. Б . 26. А . 27. Б . 28. А . 29. В . 30. Г . 
31. Б . 32. Б . 33. А . 34. Б . 35. Г . 36. В . 37. В . 
38. Г . 39. Б . 40. А . 41. А . 42. А . 43. А . 44. Б . 
45. В . 46. А . 47. А . 48. В . 49. 1Д, . 2Г, . 3В, . 4Б . 
50. 1В, . 2Г, . 3А, . 4Б . 51. 1Б, . 2Г, . 3В, . 4А . 52. 1В, .
2Г, . 3Б, . 4А . 53. 1Д, . 2А, . 3Б, . 4В . 54. 1А, . 2Г, .
3В, . 4Б . 55. 1В, . 2А, . 3Б, . 4Г . 56. 1Г, . 2В, . 3А, . 4Б . 
57. 1, . 3, . 4 . 58. 2, . 3, . 6 . 59. 1, . 2, . 3 . 60. 2, . 3, . 5 . .
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