
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 
Характеристика екзаменаційної роботи 
Екзаменаційна робота з історії України містить 60 завдань.  
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, 

– 94.  
На виконання екзаменаційної роботи відведено 150 хвилин. 
Робота складається з двох частин: 
• Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм. 

Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А. 
• Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» 

містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в 
бланку відповідей А. 

 
Типи завдань екзаменаційної роботи  
та схеми нарахування балів за виконання завдань 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 
Завдання з вибором однієї правильної 
відповіді (№ 1–23, 31–53). Завдання складається 
з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких 
лише один правильний. Завдання вважається 
виконаним, якщо вступник оцінювання вибрав і 
позначив відповідь у бланку відповідей А. 

0 або 1 бал: 
1 бал, якщо вказано правильну 
відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну 
відповідь, або вказано більше однієї відповіді, 
або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на встановлення 
відповідності(«логічні пари») (№ 24–26, 54–56). 
Завдання складається з основи та двох 
стовпчиків інформації, позначених цифрами 
(ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання 
завдання передбачає встановлення відповідності 
(утворення «логічних пар») між інформацією, 
позначеною цифрами та буквами.  
Завдання вважається виконаним, якщо вступник 
зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 
1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці 
бланка відповідей А. 

0, 1, 2, 3 або 4 бали: 
1 бал – за кожну правильно встановлену 
відповідність («логічну пару»); 0 балів за 
будь-яку «логічну пару», якщо зроблено 
більше однієї позначки в рядку; 0 балів за 
завдання, якщо не вказано жодної правильної 
відповідності («логічної пари»), або відповіді 
на завдання не надано. 

Завдання на встановлення правильної 
послідовності (№ 27, 28 і 57, 58). Завдання 
складається з основи та переліку подій (явищ, 
фактів, процесів тощо), позначених буквами, які 
потрібно розташувати в правильній 
послідовності, де перша подія має відповідати 
цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, 
четверта – цифрі 4.  
Завдання вважається виконаним, якщо вступник 
зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 
1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці 
бланка відповідей А. 

0, 1, 2 або 3 бали: 
3 бали, якщо правильно вказано послідовність 
усіх подій/дій; 2 бали, якщо правильно 
вказано першу й останню події/дії; 1 бал, 
якщо правильно вказано або першу, або 
останню подію/дію; 0 балів за будь-яку 
правильно вказану подію/дію, якщо зроблено 
більше однієї позначки в рядку; 0 балів за 
завдання, якщо неправильно вказано першу й 
останню події/дії, або відповіді на завдання не 
надано. 

Завдання з вибором трьох правильних 
відповідей із семи запропонованих варіантів 
відповіді (№ 29, 30 і 59, 60). Завдання 
складається з основи та семи варіантів відповіді, 

0, 1, 2 або 3 бали: 
1 бал – за кожен правильно вказаний варіант 
відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, 
якщо не вказано жодного правильного 



позначених цифрами, серед яких лише три 
правильні. Завдання вважається виконаним, 
якщо вступник вибрав і записав три відповіді 
(цифри) у бланку відповідей А. 

варіанта відповіді (цифри), або один варіант 
відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді 
на завдання не надано. 
Порядок написання цифр значення не має. 

 



ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

ВАРІАНТ №1 
Частина І. ХХ – поч. ХХІ ст. 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

1. На діаграмі зображено обсяги виробництва певної продукції на Наддніпрянській Україні в обсягах 
загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження підтверджується даними 
діаграми? 
А У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової промисловості та більше 
половини продукції машинобудування імперії. 
Б Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві, видобутку корисних копалин і 
металообробці. 
В У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної, металообробної та цукрової 
промисловості імперії. 
Г Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві, виробляючи 
менше половини продукції машинобудування та металообробки. 

 
 
2. Позначте гасла, під якими розгортався український національно-визвольний рух в Галичині на 
початку ХХ ст. 
А «скасування кріпацтва», «доступ українців до державних посад» «територіально-національний 
поділ Галичини» 
Б «приєднання Буковини до Галичини», «зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької 
церков», «запровадження в школах української мови навчання» 
В «відкриття Львівського університету», «надання українському правопису статусу офіційного», 
«усунення поляків з урядових посад у Східній Галичині» 
Г «загальне виборче право», «національна автономія Східної Галичини», «створення українського 
університету» 
 
3. Проти якої країни на початку XX ст. спрямовано такий зовнішньополітичний пріоритет 
«…твердо приймаються такі завдання на найближчі роки: приєднати західні землі та належною 
поступовістю викорінити тут мазепинський дух»? 
А Росії 
Б Румунії 
В Німеччини 
Г Австро-Угорщини 
 
4. Про яку інституцію В. Винниченко писав: «…[його скликання] стало першим кроком відродження 
нації на шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він 



став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому 
втіленні її в життя»? 
А Всеукраїнський з’їзд Рад 
Б Трудовий конгрес України 
В Всеукраїнський з’їзд хліборобів 
Г Український національний конгрес 
 
5. 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 Установчими Зборами по справах місцевого 
врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого 
призначає Тимчасовий уряд…». 
А березень – серпень 1917 р. 
Б серпень – листопад 1917 р. 
В листопад – грудень 1917 р. 
Г грудень 1917 р. – січень 1918 р. 
 
6. Хто був лідером самостійників на початку Української революції? 

А  Б  В  Г  
 
7. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? 
А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки 
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі». 
Б «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…, ми рішуче ставимось проти самовільного 
здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання». 
В «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це 
право, накадаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії 
щодо Народної Української Республіки». 
Г «На час до вирішення справи… Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною 
вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає …уряд по 
пропозиціям Центральної Ради». 
 
8. Урочисте проголошення Директорією Універсалу про об’єднання Української Народної 
Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу 
відбулося 
А 7 листопада 1917 р. 
Б 9 січня 1918 р. 
В 13 листопада 1918 р. 
Г 22 січня 1919 р. 
 
9. Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського 
господарства республіки впродовж 1921-1928 рр.? 
А Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств. 
Б Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою. 
В Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств. 
Г Об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи. 
 



10. Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало 
зображений плакат? 
А Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи. 
Б Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників. 
В Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства. 
Г Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу». 

 
 
11. Якою цифрою на карті позначено територію, де найвпливовішою 
українською політичною силою в 30-х рр. ХХ ст. було Українське 
національно-демократичне об’єднання (УНДО)? 
А 1 
Б 2 
В 3 
Г 4  
 
 
12. Коли було підписано цитований нижче документ? 
«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… 
уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування 
сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…» 
А 23 серпня 1939 р. 
Б 1 вересня 1939 р. 
В 17 вересня 1939 р. 
Г 22 червня 1941 р. 
 
13. У результаті проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної 
операції 
А створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України. 
Б звільнено територію УРСР у її довоєнних кордонах. 
В визволено Північне Причорномор’я та Крим. 
Г визволено Лівобережну Україну. 
 
14. Карикатура Кукриниксів відображає 
А використання окупаційною адміністрацією природних ресурсів 
України 
Б переселення остербайтерів на роботи до Німеччини  
В піклування про добробут місцевого населення 
Г побудову сучасних автомобільних доріг 
 
15. «Операція «Вісла» – це 
А воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на 
завершальному етапі Другої світової війни. 



Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних 
воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р. 
В переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі, до 
УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р. 
Г спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної України проти 
загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх. 
 
16. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався  
А відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням 
західної фінансової та технічної допомоги. 
Б наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини 
капіталовкладень у відбудову соціальної сфери. 
В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та 
ресурси Радянського Союзу. 
Г поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі обладнання, 
що СРСР отримував як репарації. 
 
17. Яке з поданих нижче тверджень є правильним? 
А ХХ з’їзд КПРС започаткував процес реабілітації необґрунтовано репресованих осіб, але через опір 
сталіністів він не відзначався масштабністю й системністю проведення. 
Б В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації 
не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р. 
В 1954 р. став першим роком десталінізації – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила рішення про 
повернення на батьківщину незаконно депортованих кримських татар. 
Г Упродовж другої половини 1950-х рр. в Україні влада водночас із реабілітацією жертв політичних 
репресій продовжувала боротьбу з «безрідним космополітизмом». 
 
18. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення? 
«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному 
інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики 
розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного 
реактора». 
А 1950-х рр. 
Б 1960-х рр. 
В 1970-х рр. 
Г 1980-х рр. 
 
19. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує 
А членство в Українській Гельсінській групі. 
Б участь у масовій акції підтримки «Празької весни». 
В належність до «шістдесятників» в українській культурі. 
Г перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду». 
 
20. В економічній сфері у період «перебудови» партійно-державне керівництво УРСР здійснило 
А ліквідацію галузевої системи управління народним господарством. 
Б освоєння цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу. 
В обмеження господарської самостійності промислових підприємств. 
Г запровадження орендних і кооперативних форм господарювання. 
 
21. Яка подія дала поштовх процесу міжнародного визнання України як незалежної держави? 
А прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) 
Б схвалення Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) 
В проведення Всеукраїнського референдуму (1 грудня 1991 р.) 
Г утворення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.) 
 
22. Укажіть правовий документ, яким керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію 
1996 року, і який зазначено в її Преамбулі 
А Конституційний договір між Президентом і Верховною Радою України 1995 р. 
Б Акт проголошення незалежності України 1991 р. 



В Декларація про державний суверенітет України 1990 р. 
Г Конституція Української Народної Республіки 1918 р. 
 
23. На якій особливості становлення підприємництва в незалежній Україні акцентує увагу 
карикатура? 
А надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів  
Б стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу 
В недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу 
Г значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу 

 
 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 
 
24. Установіть відповідність між назвами античних міст-
колоній Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцем 
розташування. 
1 Ольвія 
2 Пантікапей 
3 Херсонес 
4 Тіра 
 
25. Установіть відповідність між подіями 1918–1920-х років 
та їхніми наслідками. 
1 Другий зимовий похід Армії УНР. 
2 Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського. 
3 Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу. 
4 Розгром військ П. Врангеля в Криму. 
 
А Націоналізація промисловості, створення сільськогосподарських артілей і комун. 
Б Відновлення права приватної власності, створення державного бюджету. 
В Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації. 
Г Припинення широкомасштабних бойових дій на території України. 
Д Завершення збройної боротьби за незалежність України. 
 
26. Установіть відповідність між подіями та діячами, з якими вони пов’язані 
1 акція “пацифікації” українського населення 
2 проголошення незалежності Карпатської України 
3 судовий процес над “Спілкою визволення України” 
4 створення Організації українських націоналістів. 
 
А С. Єфремов 
Б Ю. Пілсудський 
В Д. Донцов 
Г А. Волошин 



Д Є. Коновалець. 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 
27. Установіть послідовність укладення міжнародних договорів (угод). 
А Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польської Республіки. 
Б Московський договір між СРСР і Німеччиною про ненапад («пакт Молотова – Ріббентропа»). 
В Ризький мирний договір між РСФРР, УСРР і Польською Республікою. 
Г Брест-Литовський мирний договір між УНР і Німеччиною та її союзниками. 
 
28. Установіть послідовність ухвалення цитованих документів. 
А «…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932–1933 
років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 
1932–1933 років в Україні є геноцидом Українського народу». 
Б «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом 
в СРСР… продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні… Верховна Рада 
Української РСР урочисто проголошує незалежність України…» 
В «…Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. …Україна є 
унітарною державою. …Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…» 
Г «Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РСФСР), Україна, як держави-засновники Союзу 
РСР, що підписали Союзний договір 1922 року… констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт 
міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування…» 
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 
29. Позначте положення, які розкривають основний зміст політики українізації (коренізації) 
1 усунення представників інших національностей із посад і заміна їх українцями 
2 підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності 
3 проголошення української мови державною 
4 розширення мережі навчальних і культурних закладів і друкування засобів масової інформації 
мовою корінного населення 
5 витіснення мов національних меншин з освіти та культури республіки 
6 створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях компактного проживання 
неукраїнського населення 
7 надання переваг українцям під час влаштування на роботу, а також у здобутті освіти 
 
30. Які події суспільно-політичного життя УРСР відбулися в період повоєнної відбудови (1946 – 
початок 1950-х ст.)? 
1 «саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ) 
2 придушення організованого збройного опору Української повстанської армії (УПА) 
3 створення Української робітничо-селянської спілки (УРСС) 
4 перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва 
5 утворення Закарпатської області в складі УРСР 
6 проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР 
7 депортація кримських татар, греків, вірмен і болгар з Криму 
 

Частина 2. «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

31. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає 
А походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру. 
Б архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу. 
В історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень. 
Г речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію людства. 
 



32. На якому етапі розвитку 
первісного суспільства на 
українських землях уперше 
з’являються наскельні малюнки, 
різьблені орнаменти на виробах, 
прикраси? 
А палеоліту 
Б мезоліту 
В неоліту 
Г енеоліту 
 
33. Яке з поданих нижче тверджень є правильним? 
А У 862 р. Олег, підступно вбивши князя Аскольда, захоплює владу в Києві та стає повновладним 
князем, правлячи державою від імені Ігоря.  
Б Після смерті Рюрика у 912 р. великим київським князем став його син – Ігор, якому вперше вдалося 
укласти мирну угоду з печенігами.  
В Приборкавши повстання деревлян, княгиня Ольга регламентувала стягнення данини, встановивши 
її розміри та пункти збору. 
Г Упродовж 971–972 рр. князь Святослав здійснює переможний похід проти Волзької Булгарії. 
 
34. Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам 
(хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»? 
А Ярославу Осмомислу 
Б Роману Мстиславовичу 
В Данилу Галицькому 
Г Юрію I Львовичу 
 
35. На фото зображено 
А ікону Успіння Богородиці маляра О. Горошковича 
Б Дорогобузьку ікону Богородиці 
В Вишгородську ікону Богородиці 
Г Холмську ікону Богородиці 
 
36. Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем: 
«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] 
розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську 
землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами…»? 
А половців 
Б поляків 
В литовців 
Г печенігів 
 
37. На фото зображено Покровську церкву с. Сутківці на Поділлі та Троїцьку церкву с. Зимне на 
Волині (XV ст.). Що зумовило будівництво цих і подібних церков на українських землях? 
А періодичні козацько-селянські повстання 
Б наслідування візантійської архітектурної традиції 
В постійна небезпека спустошливих татарських набігів 
Г запозичення мусульманських канонів будівництва храмів 



 
 
38. Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем? 
А здобуття запорозькими козаками турецької фортеці Кафи 
Б зведення на о. Мала Хортиця першої відомої Січі-фортеці 
В керівництво українськими козаками під час Хотинської війни 
Г зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак 

 
 
39. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Прибув… до Києва святійший 
патріарх єрусалимський Феофан… і був прийнятий з великою честю духовними та світськими 
людьми. Того ж року… висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов 
Борецький… і з ним єпископів на різні місця…» 
Описана подія відбулась за сприяння 
А В.-К. Острозького. 
Б Д. Вишневецького. 
В П. Сагайдачного. 
Г П. Могили. 
 
40. Хто з козацьких гетьманів проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий 
чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської 
неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював – тепер буду воювати за нашу 
православну віру! …За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на 
Україні, Поділлі і Волині… тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм – по Львів, 
по Холм і Галич»? 
А П. Конашевич-Сагайдачний 
Б Б. Хмельницький 
В С. Наливайко 
Г І. Сірко 
 
41. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.? 
А початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної 
України та запорозькими козаками 



Б активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які 
рятувалися від утисків польської шляхти 
В нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України пов’язана зі складними 
суспільно-політичними обставинами доби Руїни 
Г обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку 
з ускладненням відносин із Річчю Посполитою 
 
42. Період Руїни характеризувався 
А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-визвольною 
війною українського народу під проводом Б. Хмельницького. 
Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок 
переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля. 
В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її 
внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав. 
Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною 
інтеграцією українських земель у Російську імперію. 
 
43. У якому історичному документі закріплено такі положення: «…Отож ми, генеральна старшина, 
кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом… 
щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про …всілякі 
справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати… У гетьманській резиденції тричі на рік має 
збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме 
гетьман з генеральною старшиною»? 
А «Березневі статті» Б. Хмельницького 
Б «Решетилівські статті» І. Скоропадського 
В «Рішительні пункти» Д. Апостола 
Г «Конституція» П. Орлика 
 
44. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? 
«На початку 1765 р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії людей, 
худоби, землі, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були узагальнені 
майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії». 
А К. Розумовського 
Б С. Вельямінова 
В В. Голіцина 
Г П. Рум’янцева 
 
45. За стильовими ознаками можна встановити, що 
зображена пам’ятка культури України є зразком 
архітектури 
А конструктивізму. 
Б класицизму. 
В модерну. 
Г бароко. 
 
46. Знищення Задунайської Січі спричинено  
А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни 1768–
1774 рр. 
Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806–1812 рр. на боці Туреччини. 
В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у франко-російській 
війні 1812–1814 рр. 
Г переходом задунайських козаків на бік Росії в ході російсько-турецької війни 1828–1829 рр. 
 
47. Унаслідок проведення в 1770–1780-х роках 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 Галіції і Лодомерії. 
В українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті. 
Г посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів. 



 
48. Яке прізвище є зайвим у цьому логічному ланцюжку: М. Шашкевич, Я. Головацький, 
М. Драгоманов, І. Вагилевич? 
А М. Шашкевич 
Б Я. Головацький 
В М. Драгоманов 
Г І. Вагилевич 
 
49. У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївців 
А «…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при 
об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність». 
Б «Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої… Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, 
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті 
проти нас…» 
В «Увесь російський народ складає один стан – громадянський… Всі різні племена, з яких 
складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про 
федеративний устрій відкидається…» 
Г «Наше завдання – розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, 
заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…» 
 
50. Що було спільним для селянських реформ ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях? 
А упровадження в умовах революційних подій у Європі 
Б надання селянам землі та громадянських прав 
В залучення селянства до парламентської діяльності 
Г ліквідація селянського малоземелля та безземелля 
 
51. Про яку організацію йдеться в уривку з історичного 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, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для 
науки…»? 
А товариство «Просвіта» 
Б Наукове товариство ім. Т. Шевченка 
В Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 
Г просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків 
 
52. «Нова ера» – це 
А компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку XIX ст., що передбачав 
придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на створення Галицького сейму, де 
провідні позиції мали обіймати поляки. 
Б угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть якої полягала у 
визнанні громадівцями Галичини «українським П’ємонтом» у відповідь на визнання народовцями 
існування єдиного українського народу. 
В україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в культурно-освітніх і 
господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл в обмін на лояльне ставлення 
українців до імперії Габсбургів. 
Г політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання українському 
селянству певних громадянських прав, залучення його представників до парламентської діяльності. 
 
53. Прочитайте уривок та вкажіть прізвище зображеного на фото 
діяча: 
“Український промисловець, меценат. Походив зі стародавньої 
старшинсько-гетьманської родини. Наприкінці 1880-х оселився у 
Києві. Протягом 40 років збирав твори світового мистецтва, які 
загалом складалися з 3000 книг, 1250 полотен Рембрандта, 
Веласкеса, Рубенса, Тиціана, Ван-Дейка та інших, колекції античної 
скульптури, перських мініатюр, фарфору, зброї, ікон, килимів тощо. 
Після його смерті дружина Варвара, виконуючи заповіт чоловіка, 



подарувала зібрані колекції та будівлю музею Всеукраїнській академії наук (1921).” 
А В. Симиренко 
Б М. Терещенко 
В М. Ханенко 
Г Є. Чикаленко 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 
54. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися. 
1 «Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир 
цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…» 
2 «Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви 
оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. – А се – син Рюриків» 
3 «І заложив князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив [церкву] 
Благовіщення. Після цього він звів монастир Святого Георгія Побідоносця…» 
4 «І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день… а Дмитра воєводу привели пораненого до 
Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності…» 
А IX ст. 
Б X ст. 
В XI ст. 
Г XII ст. 
Д XIII ст. 
 
55. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками. 
1 Повстання на Правобережній Україні під проводом С. Палія (1702 – 1704 рр.) 
2 Перехід гетьмана І. Мазепи на бік Карла ХІІ (1708 р.) 
3 Похід П. Орлика на Правобережну Україну (1711 р.) 
4 Другий поділ Речі Посполитої (1793 р.) 
 
А Зруйнування Чортомлицької Січі. 
Б Включення Правобережної України до складу Російської імперії. 
В Скасування козацького полково-сотенного устрою на Правобережній і Лівобережній Україні. 
Г Спустошення Правобережжя ногайцями, контрнаступ російських військ і примусове переселення 
людей на лівий берег Дніпра. 
Д Об’єднання гетьманом І. Мазепою Лівобережної та Правобережної України. 
 
56. Установіть відповідність між назвами організацій першої половини ХІХ ст. та цілями, які вони 
ставили перед собою. 
1 Південне товариство декабристів 
2 Кирило-Мефодіївське братство 
3 «Руська трійця» 
4 Головна руська рада 
 
А установлення конституційної монархії, запровадження громадського самоврядування, розбудова 
Росії як федеративної держави 
Б повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення 
Росії унітарною республікою 
В піднесення національної свідомості українців Галичини, перетворення народної мови на 
літературну, пропаганда єдності українського народу 
Г знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення 
федерації християнських слов’янських республік 
Д розширення сфери вжитку української мови, поділ Галичини на дві провінції – Західну (польську) 
та Східну (українську) 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 
57. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем: 
А «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з 
усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а 
заколот улігся» 



Б «…і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську 
землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. …і перестали усобиця й заколот, і була тиша 
велика в землі Руській» 
В «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, 
то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи» 
Г «…і зібралися в городі… щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо 
Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? …Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо 
Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою…» 
 
58. Установіть послідовність перебування при владі гетьманів. 

А  Б  В  Г  
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 

59. Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі? 
1 занепад сільського господарства й торгівлі 
2 відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади 
3 утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві 
4 зміцнення вотчинного землеволодіння 
5 етнічна неоднорідність населення держави 
6 падіння Візантійської імперії 
7 походи монгольських військ 
 
60. Які риси були притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині 
XIX ст.? 
1 дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві 
2 потужний розвиток цукробурякового виробництва 
3 завершення промислового перевороту та розгортання індустріалізації 
4 формування Південного та Правобережного нафтових районів 
5 створення та функціонування розгалуженої мережі залізниць 
6 переважання темпів розвитку машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей 
7 витіснення іноземного капіталу з провідних галузей промисловості 
 
 

ВАРІАНТ №2 
 

Частина І. ХХ – поч. ХХІ ст. 
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 

 
1. На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
А товарного садівництва 
Б товарного бурякового виробництва 
В товарного виноробства 
Г товарного зернового виробництва 



 
 
2. На фото зображено 
А В. Липинського, організатора та ідеолога Української демократичної хліборобської партії. 
Б Є. Коновальця, голову проводу Організації українських націоналістів (ОУН). 
В І. Боберського, голову старшини (ради) гімнастичного товариства «Сокіл-Батько». 
Г К. Трильовського, організатора січового руху Галичини. 

 
 
3. Головна українська рада в серпні 1914 р. закликала українців Галичини 
А підтримати Австро-Угорщину, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, 
яке знайшло охорону в австрійській державі...» 
Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, 
ні способами боротьби...» 
В виступити проти Австро-Угорщини та Росії, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від 
Карпатів аж по Кавказ...» 
Г підтримати Росію й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії 
до кінця...» 
 
4. Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні-серпні 1917 р.? 
А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, 
хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». 
Б «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це 
право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії 
щодо Народної Української Республіки». 
В «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів 
самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання». 
Г «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом більшовиків 
повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській 
республіці». 
 



5. Перебіг яких подій відображено на карті? 
А першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 – лютий 1918 рр.) 
Б «Чортківської офензиви» Української галицької армії (червень 1919 р.) 
В польсько-радянської війни (квітень – жовтень 1920 р.) 
Г Другого «Зимового походу» Армії УНР (листопад 1921 р.) 

 
 
6. Який документ містить наступні рядки: «…Українська Держава стояла коло краю загибелі. 
Спаслася Вона, дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, 
продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив 
взяти на себе тимчасово всю повноту влади»? 
А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського 
Б відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна 
В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна 
Г звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри 
 
7. Чи правильне твердження? 
Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти 
1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ 
2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій 
А обидва варіанти правильні 
Б тільки 1-й варіант правильний 
В тільки 2-й варіант правильний 
Г обидва варіанти не правильні 
 
8. Київський і Кам’янець-Подільський державні українські університети було відкрито рішеннями 
урядових інституцій 
А Західноукраїнської Народної Республіки 
Б Української Соціалістичної Радянської Республіки 
В Української Держави 
Г Української Народної Республіки 
 
9. «Державний секретаріат» – це 
А «революційний орган українського народу», створений у червні 1917 р. Українською Центральною 
Радою після оприлюднення Першого Універсалу. 
Б перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 1917 р. постановою 
Центрального Виконавчого Комітету Рад України. 
В виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. Четвертим 
Універсалом Української Центральної Ради. 
Г вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений у листопаді 1918 р. 
рішенням Української Національної Ради. 
 
10. За змістом рекламного оголошення можна встановити, що його створено в роки. Напис на 
рекламному оголошенні: «Державний трест південної хімічної промисловості "Хімвугілля". 
Об'єднання хімічних, фарбових, склоробних заводів і вугільних копалень Донецького Басейну» 
А «воєнного комунізму» 
Б нової економічної політики 



В форсованої індустріалізації 
Г післявоєнної відбудови 

 
 
11. Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.? 
А згортання політики «українізації» 
Б створення системи університетської освіти 
В запровадження загальної середньої обов’язкової освіти 
Г ліквідація неписьменності серед дорослого населення 
 
12. Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані? 
«Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., порівняно з рівнем 1913 р., склав 
820, у США – 154, Німеччині – 119, Великій Британії – 110, Франції – 101. За обсягами виробництва 
СРСР із п’ятого місця в світі у 1928 р. перейшов на третє у 1932 р., у 1937 р. – на друге…» 
А технічна перебудова 
Б форсована індустріалізація 
В промисловий переворот 
Г технологічна реконструкція 
 
13. Серед пронумерованих на карті земель укажіть землі, місцеве українське населення яких офіційна 
влада вважала «громадянами румунського походження, що забули рідну мову» 
А 1 
Б 2 
В 3 
Г 4 

 



 
14. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. 
«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє 
завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: …Уряд 
СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської 
держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в 
додатковому протоколі». Коли було укладено цей документ? 
А 23 серпня 1939 р. 
Б 17 вересня 1939 р. 
В 28 вересня 1939 р. 
Г 28 червня 1940 р. 
 
15. На карті позначено лінію фронту часів Другої світової війни станом на 
А серпень 1941 р. 
Б липень 1942 р. 
В грудень 1943 р. 
Г лютий 1944 р. 

 
 
16. Слова Й. Сталіна: «М’якотілість! Вас обманюють, спеціально доповідають 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. 
 
17. Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до 
А передання підприємств республіки в союзне підпорядкування. 
Б стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу. 
В підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки. 
Г відновлення командно-адміністративної системи управління. 
 
18. До якого періоду історії України слід віднести такий висновок науковців: «Свідченням 
прогресивних явищ в українському мистецтві стало утвердження і розвиток українського 
романтичного (поетичного) кіно. Творчість таких видатних діячів українського кіно, як С. 
Параджанов, І. Миколайчук, стала відомою далеко за межами України»? 
А «відлига» 
Б «застій» 
В «перебудова» 
Г «незалежність» 
 
19. Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів 
А політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку. 
Б утвердження принципів політичного плюралізму. 
В активізації дисидентського правозахисного руху. 
Г становлення багатопартійності в суспільстві. 
 



20. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 
другої половини 1980-х років? 
1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось 
головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає». 
2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне 
нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя». 
А Відображено в обох уривках. 
Б Лише в першому. 
В Лише в другому. 
Г Не відображено в жодному з уривків. 
 
21. Витяг з якого документа подано нижче? 
«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. 
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... 
Українська РСР має право на власні Збройні Сили…» 
А Декларація про державний суверенітет України 
Б Акт проголошення незалежності України 
В Декларація прав національностей України 
Г Закон «Про економічну самостійність Української РСР» 
 
22. Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Північноатлантичного Договору 
(НАТО)? 
А відмова від загальної військової повинності для комплектування армії 
Б розміщення на території України військових баз блоку 
В проголошення без’ядерного статусу держави 
Г приєднання до Програми «Партнерство заради миру» 
 
23. Прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України було результатом 
А загальнонаціонального масового політичного страйку. 
Б виконання міжнародних зобов’язань України перед ООН. 
В волевиявлення народу на загальнодержавному референдумі. 
Г політичного компромісу між Президентом і Верховною Радою 
 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 

24. Установіть відповідність між назвами партій кінця XIX – початку XX ст. та їхніми 
характеристиками. 
1 Русько-українська радикальна партія (РУРП) 
2 Українська національно-демократична партія (УНДП) 
3 Революційна українська партія (РУП) 
4 Українська народна партія (УНП) 
А провідна партія Галичини, центральне місце в програмі якої займала ідея створення української 
автономії в імперії Габсбургів 
Б партія Наддніпрянської України соціал-демократичного напряму, що виступала за парламентаризм 
і федералізм як засоби забезпечення автономії України в складі Росії 
В перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обґрунтовано постулат політичної 
самостійності України 
Г партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об'єднувала національних 
радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної України 
Д перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала 
брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського 
 
25. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 
1 «осадництво» 
2 «пацифікація» 
3 «новий порядок» 
4 «радянізація» 



А заходи з адміністративної уніфікації українських земель, здійснювані урядом Румунії в 1920 – 
першій половині 1930-х рр. 
Б адміністративно-репресивна поліцейська акція проти українського населення Східної Галичини, 
здійснена польською владою восени 1930 р. 
В політика насадження в західних областях України норм суспільно-політичного, економічного та 
культурного життя, утверджених в СРСР 
Г режим, установлений нацистами на окупованих територіях у роки Другої світової війни, 
спрямований на експлуатацію людських і матеріальних ресурсів в інтересах Німеччини 
Д політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, 
здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр. 
 
26. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії. 
1 В. Симоненко 
2 М. Руденко 
3 В. Стус 
4 В. Чорновіл 
А автор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка 
опору» 
Б автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української 
Гельсінської групи 
В автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської 
групи 
Г автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української 
Гельсінської групи 
Д автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог 
кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд» 
 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 

27. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя початку ХХ ст. 
А створення української парламентської громади в І Державній Думі Російської імперії 
Б повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін-Таврійський» 
В створення Товариства українських поступовців (ТУП) 
Г видання Маніфесту царя Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод 
 
28. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів 

А   Б  



В   Г  
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 

29. Проаналізуйте зображену картосхему. Картосхема дає змогу 
1 вказати територію, що увійшла до складу УНР за умовою Брестського мирного договору. 
2 показати лінію просування німецьких і австро-угорських військ на Східному фронті на кінець 1917 
р. 
3 визначити кордони Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом УЦР. 
4 вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому 1918 р. 
5 окреслити територію ЗУНР відповідно до ухвали Української Національної Ради 1918 р. 
6 межа просування польських військ під час польсько-радянської війни у квітні 1920 р. 
7 окреслити територію Української Держави 1918 р. 

 
 
30. Укажіть риси, притаманні розвиткові Української РСР у 1970 – 1980-х рр. 
1 розквіт колгоспно-радгоспної системи, її вдосконалення шляхом оптимізації управління, 
впровадження нових технологій та агрокультур 
2 домінування важкої індустрії в промисловості, остаточне формування військово-промислового 
комплексу 
3 розвиток індивідуального підприємництва у сфері надання послуг населенню  
4 пріоритетний розвиток виробництва на основі досягнень науково-технічної революції 
5 криза колгоспно-радгоспної системи, низький рівень техніки та агрокультури 
6 зниження життєвого рівня населення, загострення продовольчої, житлової проблем 
 

Частина 2. «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 



31. Археологічна культура – це  
А походження різних народів, етнічна історія, розселення, побут і культура 
Б спільні риси матеріальної культури населення єдиного культурного типу і етносу 
В історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень 
Г речові (матеріальні) пам'ятки, що реконструюють давню історію людства 
 
32. Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі? 
А Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів 
Б Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян 
В Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів 
Г Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець 
 
33. На карті жирною лінією позначено межі Київської Русі за часів 
князювання 
А Аскольда 
Б Олега 
В Святослава 
Г Володимира 
 
34. Що було однією з причин домовленості, досягнутої між онуками 
Ярослава Мудрого: «Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо 
Руську землю...»? 
А заповіт Ярослава Мудрого 
Б норма «Правди Ярославичів» 
В постанова Любецького з'їзду князів 
Г стаття «Устава» Володимира Мономаха 
 
35. 1199-1205 роки – це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було 
характерним 
А утворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю 
Б розпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх 
держав 
В відновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських 
держав 
Г ослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та 
Берестейську землі 
 
36. Включення в XIV ст. земель Південно-Західної Русі до складу Великого князівства Литовського 
було результатом боротьби з 
А Кримським ханством 
Б Польським королівством 
В Молдовським князівством 
Г Золотою Ордою 
 
37. На фото зображено архітектурну пам’ятку, яка у ХV – ХVІІ ст. була розташована на території 
підпорядкованій 
А Речі Посполитій 
Б Молдовському князівству 
В Кримському ханстві 
Г Великому князівстві Литовському 



 
 
38. На карті позначено район 
А Вольностей Війська Запорозького Низового, включений до складу Київського воєводства в другій 
половині XVI ст. 
Б формування та розташування реєстрового козацтва наприкінці XVI – початку XVIІ ст. 
В козацько-селянських повстань К. Косинського та С. Наливайка наприкінці XVI ст. 
Г розташування польських гарнізонів за умовами Зборівського мирного договору 1649 р. 

 
 
39. Вкажіть, чия це біографія: «Українець, шляхтич, навчався в Острозькій академії, обирався 
козаками гетьманом, організував декілька морських походів у межі Османської імперії, відзначився 
як вмілий полководець у битвах з московитами (1618 р.) та турками (1621 р.), підтримував 
братський рух та православну церкву». 
А П. Конашевича-Сагайдачного 
Б С. Наливайка 
В Д. Вишневецького 
Г К. Косинського 
 
40. Територію Гетьманщини, «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська 
запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі 
обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на карті 



А   Б   

В  Г  
 
41. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела: «Сподвижник Б. Хмельницького, 
полковник. Відмовився скласти присягу на вірність московському цареві. Підтримав курс гетьмана І. 
Виговського на незалежність від Москви, проте виступив проти Гадяцького договору (1658 р.), 
піднявши повстання на Правобережній Україні. Згодом заперечував зближення козацької держави з 
Туреччиною»? 
А І. Брюховецького 
Б П. Дорошенка 
В М. Ханенка 
Г І. Богуна 
 
42. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій 
половині XVII – середині XVIII ст.? 
А Обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на вірність 
гетьману 
Б Полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його утримання 
В Кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися його права 
та привілеї 
Г Полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на полкових 
козацьких радах 
 
43. Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено 
А початком Північної війни між Росією та Швецією 
Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі 
В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні 
Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ 
 
44. Коли було оприлюднено цитований документ? 
«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі 
Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми 
змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам 
допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська 
Запорозького...» 
А 1775 р. 
Б 1783 р. 
В 1768 р. 
Г 1785 р. 



 
45. Пам'ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста 
А Києва 
Б Харкова 
В Одеси 
Г Львова 

 
 
46. «Історія Русів», що поширювалася в рукописах у 1-й половині ХІХ ст., відображає погляди 
А самостійників 
Б автономістів 
В соціалістів 
Г русофілів 
 
47. Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» свідчила про 
А початок національного відродження на західноукраїнських землях 
Б політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії 
В розгортання національного руху під релігійними гаслами 
Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію 
 
48. Яке з поданих нижче тверджень є правильним? 
А Мануфактури використовували передові машинні технології 
Б Промисловий переворот на Наддніпрянській Україні розпочався у 30–40-і рр. ХІХ ст. водночас з 
Німеччиною, але пізніше ніж у Великій Британії та США 
В Перша залізниця Наддніпрянщини була прокладена між Перемишлем і Львовом 
Г Форсована індустріалізація завершилася в середині ХІХ ст. 
 
49. Які із зазначених нижче фактів біографії належать Михайлу Драгоманову? 
А Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії 
Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.) 
Б Учасник Київської громади, один із керівників Української радикальної партії, перший голова 
Київської «Просвіти», укладач «Словаря української мови» 
В Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства 
(1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.) 
Г Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну 
українську друкарню, видавав український журнал «Громада» 
 
50. Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної 
України? 
А Уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном 
проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму 



Б Уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з 
Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини 
В Уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні 
спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху 
Г Уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в 
регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції 
 
51. Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70-90-х рр. ХІХ ст. 
стримувався 
А засиллям іноземного капіталу 
Б поглибленням господарської спеціалізації регіонів 
В скороченням поміщицького землеволодіння 
Г збереженням селянської общини 
 
52. Метою кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було 
А покращення соціально-економічного становища українського селянства. 
Б створення великих колективних сільськогосподарських підприємств. 
В формування єдиного всеукраїнського сільськогосподарського ринку. 
Г сприяння еміграції українських селян до Північної Америки. 
 
53. Микола Лисенко – це видатний український 
А композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», обробок українських пісень «Козака 
несуть», «Дударик», «Щедрик». 
Б драматург, композитор, співак, соліст Флорентійської та Російської опер, автор опери «Запорожець 
за Дунаєм». 
В хоровий диригент, композитор, автор духових концертів, зокрема: «Спаси мя, Боже», «В молитвах 
неусыпающую Богородицы». 
Г композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Тарас Бульба», «Різдвяна ніч», 
«Утоплена», «Енеїда». 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 

54. Установіть відповідність між назвами палеолітичних пам’яток України та їхнім 
місцезнаходженням 
1 Кирилівка 
2 Киїк-Коба 
3 Королеве 
4 Мізин 

 
 
55. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії. 
1 В. Каразін 
2 В. Антонович 
3 М. Драгоманов 
4 М. Максимович 
А Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну 
українську друкарню, видавав український журнал «Громада». 



Б Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства 
(1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.). 
В Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії 
Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.). 
Г Працював викладачем Московського університету, директором ботанічного саду, перший ректор 
Київського університету Св. Володимира (1834-1835 рр.). 
Д Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх 
актів (1864-1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.). 
 
56. Установіть відповідність між переліками понять і термінів, які потрібно 
використовувати, характеризуючи вказані періоди історії України. 
1 операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина» 
2 «розвинутий соціалізм», «застій», правозахисник, «самвидав» 
3 альтернативні вибори, багатопартійність, «Революція на граніті», референдум 
4 «лібералізація», «відлига», раднаргоспи, «шістдесятники» 
А Післявоєнна відбудова та розвиток України (1945 – початок 1950-х рр.) 
Б Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.) 
В Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.) 
Г Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.) 
Д Сучасна Україна (1991-2016 рр.) 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 

57. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. 
А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І 
вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...» 
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 «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і 
списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...» 
Г «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, 
кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...» 
 
58. Установіть хронологічну послідовність архітектурних пам’яток 

А    Б  



В    Г  
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 

59. Укажіть ознаки неолітичної революції. 
1 Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова. 
2 Виникнення землеробства та скотарства. 
3 Відокремлення скотарства від землеробства. 
4 Перехід до осілого способу життя. 
5 Винайдення монументального будівництва. 
6 Відокремлення ремесла від землеробства. 
7 Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва. 
 
60. Які соціально-економічні зміни відбувались на Лівобережній та Слобідській Україні в другій 
половині ХVІІІ ст.? 
1 запровадження кріпацтва 
2 роздавання російському дворянству земель Війська Запорозького 
3 зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством 
4 повстання гайдамаків 
5 зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви 
6 посилення впливу польської мови та культури 
7 проведення «Генерального слідства про маєтності» 
 

ВАРІАНТ №3 
 

Частина І. ХХ – поч. ХХІ ст. 
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 

 
1. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської 
України на початку ХХ ст.? 
А трест 
Б картель 
В концерн 
Г синдикат 
 
2. Боротьба західноукраїнських політичних партій на початку XX ст. за реформування виборчої 
системи Австро-Угорщини призвела до 
А скасування виборчих прав українського населення Галичини. 
Б виділення місць для депутатів від Галичини у Віденському парламенті. 
В запровадження загального виборчого права для чоловіків. 
Г ліквідації Галицького сейму як представницького органу влади. 
 
3. Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого 
документа? «Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави 



загальноросійської... До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної нашої волі: 1) дарувати 
населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів ...» 
А Відновлення магдебурзького права. 
Б Утворення Української автокефальної церкви. 
В Розгортання мережі осередків товариства «Просвіта». 
Г Відкриття в усіх університетах українознавчих кафедр. 
 
4. Які заходи були характерними для політики російського царизму на окупованих 
західноукраїнських землях в роки Першої світової війни? 
А закриття українських шкіл, підтримка місцевих поміщиків, поширення антивоєнних настроїв серед 
селян 
Б депортація греко-католицьких священиків вглиб імперії, підтримка просвітницьких українських 
товариств і місцевих капіталістів 
В підтримка місцевих поміщиків, закриття українських шкіл, створення українських громадських 
організацій 
Г заборона українських періодичних видань, діяльності товариств, громадських організацій, 
депортація греко-католицьких священиків вглиб імперії 
 
5. Який документ В. Винниченко назвав «...не чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням 
угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»? 
А резолюцію Харківського з’їзду рад "Про організацію влади на Україні" 
Б постанову З’їзду народів Росії "Про федеративний устрій Російської держави" 
В "Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні" 
Г "Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради" 
 
6. Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була 
А відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору. 
Б відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків. 
В проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам. 
Г неспроможність УЦР налагодити систему державного управління. 
 
7. Територію якого державного утворення позначено на карті жирною лінією? 
А Української Народної Республіки (листопад 1917 р.) 
Б Української Держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.) 
В Української Народної Республіки (січень 1919 р.) 
Г Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.) 

 
 
8. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? «Тепер є сприятливі обставини в цьому 
питанні, завдання створення в Києві Української академії наук бере на себе держава. Завдання 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 Академію 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 
 



9. Яка подія передувала такому наказу командуючого Південним фронтом М. Фрунзе: 
«Наказую: військам фронту вважати Махна та всі його загони ворогами Радянської республіки і 
Революції... командирам червоних частин махновські загони роззброювати, а ті, що будуть чинити 
опір, – знищувати...»? 
А Підписання Ризького мирного договору. 
Б Розгром військ генерала П. Врангеля в Криму. 
В Початок Другого зимового походу Армії УНР. 
Г Повалення гетьманського режиму П. Скоропадського. 
 
10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне. 
А “ХІІ з’їзд РКП(б) у квітні 1923 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в 
Україні були наркоми освіти Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник та секретар ЦК КП(б)У Л. 
Каганович”. 
Б “У квітні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави 
над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”. 
В “З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання 
якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”. 
Г “У грудні 1922 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний 
договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”. 
 
11. Зображений плакат створено з метою пропаганди виконання одного із завдань Напис на плакаті: 
«Релігія - гальмо п'ятирічки!» 
А першої п'ятирічки (1928-1932 рр.). 
Б другої п'ятирічки (1933-1937 рр.). 
В третьої п'ятирічки (1938-1942 рр.). 
Г четвертої п'ятирічки (1946-1950 рр.). 

 
 
12. Якою цифрою на карті позначено територію, де найвпливовішою українською політичною силою 
в 30-х рр. ХХ ст. було Українська національна партія (УНП)? 
А 1 
Б 2 
В 3 
Г 4 

 



 
13. Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив: 
«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в 
успіху. Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продовольства в 
Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...» 
У якому стратегічному плані було конкретизовано такі заяви нацистського лідера? 
А «Барбаросса» 
Б «Ост» 
В «Цитадель» 
Г «Вісла» 
 
14. «Український народ не хоче й не буде своєю кров'ю рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть 
сьогодні перед смертельною небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького 
імперіалізму серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за чужий 
імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у своїй кінцевій фазі надасть нам 
державу...», – таку позицію у зверненні до українського народу в роки Другої світової війни 
проголосив  
А очільник рейхскомісаріату «Україна». 
Б провід Організації українських націоналістів С. Бандери. 
В керівник Українського штабу партизанського руху. 
Г голова уряду Української РСР. 
 
15. Чи відображено в уривках з історичних джерел особливості економічного розвитку УРСР у період 
післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х рр.)? 
1. «...Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану закупівель зерна, підвищення у 1,5 
– 2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, збільшення капіталовкладень у сільське 
господарство». 
2. «...Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході УРСР. У роки 
четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих і середніх промислових підприємств». 
А Відображено в обох уривках. 
Б Тільки в першому. 
В Тільки в другому. 
Г Не відображено в жодному з уривків. 
 
16. Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів. 

А  Б  В  Г  
 
17. Прочитайте уривок із книги М. Горбачова «Життя і реформи» та виконайте завдання. 
«...Реформа була для свого часу досить сміливою, перш за все в плані розширення самостійності 
підприємств і товарно-грошових відносин між ними. Добре пам’ятаю, яке пожвавлення вона 
викликала в суспільстві, які породила надії, надавши позитивний вплив на розвиток економіки у 
восьмій п’ятирічці, мабуть, найбільш успішній у післявоєнні роки».  
Описана реформа проводилася під керівництвом 
А М. Хрущова. 
Б П. Шелеста. 
В М. Підгорного. 
Г О. Косигіна. 
 
18. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація 
А «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських 
політв’язнів у тюрмах і таборах...» 
Б «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку 
народного господарства республіки...» 



В «...про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського 
Союзу в покращенні добробуту радянських людей...» 
Г «...про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у 
зміцненні миру у всьому світі...» 
 
19. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х рр. підтверджується 
поданими нижче даними? 
«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано 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 
 
20. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо 
реформаторського курсу М. Горбачова впродовж 1985–1987 рр.? 
А Підтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного 
життя. 
Б Офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків 
союзного партійного керівництва. 
В Засудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах 
ринкової економіки. 
Г Категорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на 
усунення М. Горбачова від влади 
 
21. Вибори до Верховної Ради УРСР, «...які вперше за радянських часів були альтернативними (на 
450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів)», відбулися в 
А квітні 1985 р. 
Б вересні 1989 р. 
В березні 1990 р. 
Г грудні 1991 р. 
 
22. Яка подія дала поштовх процесу міжнародного визнання України як незалежної держави? 
А прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) 
Б схвалення Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) 
В проведення Всеукраїнського референдуму (1 грудня 1991 р.) 
Г утворення Співдружності Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.) 
 
23. 2008 рік – це рік, коли Україна 
А підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). 
Б стала членом Ради Європи (РЄ). 
В приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». 
Г вступила до Світової організації торгівлі (СОТ). 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 

24. Установіть відповідність між окупованими українськими землями та адміністративними 
утвореннями, яким їх було підпорядковано у 1941-1944 роках. 
1 Київська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська області 
2 Львівська, Тернопільська, Станіславська області, Західна Волинь 
3 Чернівецька та Ізмаїльська області 
4 Одеська, захід Миколаївської, південь Вінницької області 
А губернаторства «Буковина» та «Бессарабія» 
Б губернаторство «Трансністрія» 
В військова влада тилу групи армій «Південь» 
Г рейхскомісаріат «Україна» 
Д дистрикт «Галичина» 



 
25. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 
1 «Плюралізм» 
2 «Радянізація» 
3 «Волюнтаризм» 
4 «Космополітизм» 
А Можливість соціальних груп висловлювати різні позиції, погляди через своїх представників у 
політичних і громадських організаціях. 
Б Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є суб’єктивні бажання та довільні 
рішення осіб. 
В Реабілітація Й. Сталіна та відновлення його політичного курсу, повернення до політики терору. 
Г Теорія і практика, в основу яких покладено тезу про пріоритетність загальнолюдських цінностей 
над цінностями окремої нації. 
Д Насильницьке насаджування на певній території норм економічного, суспільно-політичного, 
культурного життя, утверджених у СРСР. 
 
26. Установіть відповідність між датами та подіями. 
1 16 липня 1990 р. 
2 24 серпня 1991 р. 
3 9 листопада 1995 р. 
4 28 червня 1996 р. 
А проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР 
Б прийняття Акта проголошення незалежності України 
В схвалення Декларації про державний суверенітет України 
Г прийняття Конституції України 
Д урочиста церемонія вступу України до Ради Європи 
 
 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 

27. Установіть послідовність створення радянських агітаційних плакатів. 

А  Б   



В  Г  
 
28. Установіть хронологічну послідовність подій. 
А Упровадження територіального принципу управління промисловістю та будівництвом через ради 
народного господарства. 
Б Заснування в Києві клубу творчої молоді «Сучасник». 
В Участь української делегації в установчій конференції ООН у Сан-Франциско. 
Г Ухвала І з’їздом Народних комітетів Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з 
Українською РСР. 
 
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 

29. Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи? 
1 зміцнити соціальну опору самодержавства на селі. 
2 розв’язати проблему аграрного перенаселення. 
3 скасувати панщину та кріпосну залежність селян 
4 ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р. 
5 подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва 
6 сприяти зростанню товарності сільського господарства 
7 ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння 
 
30. Позначте, які події в житті українського суспільства відбулися упродовж 1960-х рр. 
1 упровадження територіальної системи управління господарством через раднаргоспи 
2 початок освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану, Алтаю та Сибіру 
3 підготовка В. Чорноволом збірки “Лихо з розуму” 
4 запровадження обов’язкової середньої освіти 
5 підготовка І. Дзюбою праці “Інтернаціоналізм чи русифікація?” 
6 перша хвиля арештів дисидентів у республіці 
7 завершення будівництва «моста Патона» 
 

Частина 2. «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» 
 

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

31. У яку історико-археологічну добу людиною вперше винайдено знаряддя праці, що зображені на 
рисунку? 
А палеоліт 
Б мезоліт 
В неоліт 
Г бронзовий вік 



 
 
32. До якого періоду належать події, описані візантійським істориком: «Тепер слов’яни бушують 
повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. 
Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні 
ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»? 
А Античності 
Б Заснування Київської Русі 
В Великого переселення народів 
Г Походів Святослава Хороброго 
 
33. На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання 
А Олега 
Б Святослава 
В Ігоря 
Г Володимира 

 
 
34. Розширення рівноправних зв’язків Київської Русі з Візантійською імперією та європейськими 
державами стало наслідком 
А об’єднання Олегом Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів. 
Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату. 
В запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії. 
Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів. 
 
35. П’ятницька церква у Чернігові, збудована у ХІІ ст., зображена на фото 



А  Б  

В  Г  
 
36. Про який період Київської Русі літописець записав такі рядки: 
«У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою... І принесли його в город його 
Переяславль ...і тут преставився він ...і плакали по ньому всі переяславці. ...був же він князь 
доблесний у бою, і мужністю відзначався… За ним же Україна 
багато потужила»? 
А формування, вихід на міжнародну арену 
Б розквіт, перехід до освоєння і захисту держави 
В занепад, міжкнязівські конфлікти 
Г залежності від монголів, перших переписів населення. 
 
37. У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича? 
А «Український першодрукар. Засновник друкарні у Кракові. 1491 р. надрукував чотири богослужебні 
книги церковнослов’янською мовою...» 
Б «Волинський князь, "некоронований король Русі". 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства 
Литовського. Здобув перемогу над ординцями у битві під Вишневцем...» 
В «...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481-1482 
рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги 
«Прогностична оцінка поточного 1483 р.» 
Г «Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе "королем 
Русі, князем Лодомерії". Його правління було періодом розквіту держави...» 
 
38. Кому з діячів, на думку вчених, «...випала доля “степового короля” – людини, яка надала перших 
організаційних форм козаччині, не підозрюючи, що через неповні сто літ його творіння захитає 
підвалини Речі Посполитої»? 
А Д. Вишневецькому 
Б П. Конашевичу-Сагайдачному 
В В.-К. Острозькому 
Г І. Сірку 
 
39. Про укладення якої унії йдеться в уривку з історичного джерела: 
«Політичною елітою тогочасної України-Русі унія сприймалася радше негативно, ніж позитивно. І 
все ж, незважаючи на всі "за" і “проти”, унія мала велике значення для України. Вона фактично 
врятувала Велике князівство Литовське від експансії Московського царства»? 



А Віленської 
Б Люблінської 
В Кревської 
Г Городельської 
 
40. Вкажіть, кому належить уривок з біографії: «Українець, шляхтич, навчався в Острозькій академії, 
обирався козаками гетьманом, організував декілька морських походів у межі Османської імперії, 
відзначився як вмілий полководець у битвах з московитами (1618 р.) та турками (1621 р.), 
підтримував братський рух та православну церкву». 

А  Б  В  Г  
 
41. У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу 
впродовж червня 1652 р. – серпня 1657 р.? 
А Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася у громадянську війну й спричинила 
розкол козацької держави на два гетьманства, виділення Запоріжжя в окрему політичну силу 
Б Погіршення становища Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для 
розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної держави усіх українських земель 
В Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося 
закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за 
возз’єднання козацької держави 
Г Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних 
інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, 
московськими військами 
 
42. Визначте соціально-економічну зміну, пов'язану зі становленням Української козацької держави в 
роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. 
А фактична ліквідація особистої залежності селян 
Б зрівняння в правах селянського та козацького станів 
В поява фільваркового господарства 
Г запровадження магдебурзького права 
 
43. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? 
«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі 
війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його 
проголошують гетьманом усієї України». 
А І. Виговського 
Б Ю. Хмельницького 
В П. Дорошенка 
Г І. Мазепу 
 
44. Визначте за часів якого гетьмана російський імператор затвердив «Решительні» (конфірмовані) 
пункти 
А Д. Апостола 
Б П. Полуботка 
В І. Мазепи 
Г П. Орлика 
 
45. У другій половині XVIII ст. царський уряд заснував Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та 
Новослобідський козацький полк на території 
А Вольностей Війська Запорозького Низового 
Б Лівобережної Гетьманщини 



В Слобожанщини 
Г Колишній території Кримського ханства 
 
46. Чи правильне твердження? Внаслідок поділу Речі Посполитої в 1772 р. 
1) Східна Галичина увійшла до складу Австрії, а Західна – до складу Пруссії 
2) між Росією, Австрією та Пруссією польська держава припиняє своє існування 
А обидва варіанти правильні 
Б тільки 1-й варіант правильний 
В тільки 2-й варіант правильний 
Г обидва варіанти не правильні 
 
47. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України? 
А класицизм 
Б неореалізм 
В бароко 
Г модерн 

  
 
48. Програмні вимоги Південного товариства декабристів – це 
А установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої держави 
Б об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з 
республіканською формою правління 
В повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по 
Кавказ» 
Г установлення республіканської форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам 
громадянських і політичних прав 
 
49. Діяльність «Товариства галицьких греко-католицьких священиків» і «Руської трійці» 
свідчила про 
А початок національного відродження на західноукраїнських землях 
Б політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії 
В розгортання національного руху під релігійними гаслами 
Г переорієнтацію українського руху на Російську імперію 
 
50. У якому уривку з історичних джерел відображено головні ідеї Кирило-Мефодіївців 
А«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. …при 
об’єднанні вони [українці, росіяни, білоруси] повинні мати свою самостійність» 
Б «Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої... Вона виписує на своєму прапорі: «Одна, 
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Усі, хто не за нас, ті 
проти нас…» 
В «Увесь російський народ складає один стан – громадянський… Всі різні племена, з яких 
складається Російська держава… становлять один народ російський. Будь-яка думка про 
федеративний устрій відкидається…» 
Г «Наше завдання – розвивати нашу національність у всіх напрямках: вдосконаленням нашої мови, 
заведенням її у школах вищих і низших, …поширенням корисних книжок в українській мові…» 



 
51. Про яку організацію йдеться в уривку з історичного 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, відомості про край, розглядає їх, 
вирішує, як їх використати для науки...»? 
А товариство «Просвіта» 
Б Наукове товариство ім. Т. Шевченка 
В Південно-Західний відділ Російського географічного товариства 
Г товариство «Нестора-літописця» 
 
52. Характерною ознакою промислового перевороту (революції) на Наддніпрянській Україні в 60-их 
рр. ХІХ ст. є 
А монополізація вугільного та металургійного виробництва 
Б інтенсивне впровадженням парових машин у виробництво 
В зростання ролі річкового та морського торгового флоту 
Г завершення створення розгалуженої мережі залізниць 
 
53. На фото зображено будівлю 
А Київського університету. 
Б Полтавського земства. 
В Резиденції митрополита Буковини в Чернівцях. 
Г Будівлі театру в Одесі 

 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ 
 

54. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями. 
1 Виникнення Київської Русі 
2 Розквіт Київської Русі 
3 Київська Русь за часів роздробленості 
4 Українські землі у складі Великого князівства Литовського 
А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали послів до Володимира 
Всеволодовича в Переяславль, говорячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...» 
Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них данину. 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 служив. Коли ж він відчув, що князі 
руські розтрощені 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...» 
 
55. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 
1 «Вотчина» 
2 «Фільварок» 
3 «Паланка» 
4 «Магістрат» 
А Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська 
Запорозького. 



Б Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на 
виробництво збіжжя на продаж. 
В Військова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської 
України. 
Г Орган міського самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом. 
Д Комплекс спадкової земельної власності (землі, будівлі, інвентар) та пов’язаних із ним прав на 
феодально залежних селян. 
 
56. Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під 
проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками. 
1 Пилявецька 
2 Зборівська 
3 Берестецька 
4 Батозька 
А обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення 
козацького реєстру до 20 тис. осіб 
Б укладення союзу з Трансільванією, спільні бойові дії козацького та трансільванського військ на 
території Польщі 
В визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським 
воєводствами 
Г звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення 
західноукраїнських земель 
Д відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з 
Розандою Лупу 
 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ 
 

57. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. 
А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І 
вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...» 
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 «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і 
списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...» 
Г «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, 
кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...» 
 
58. Установіть послідовність подій XVIII ст. 
А заснування Нової (Підпільненської) Січі 
Б закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України 
В ухвалення Конституції Пилипа Орлика 
Г початок Коліївщини 
 

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ 
 

59. Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI – першої половини 
XVII ст. 
1 Поява козацького літописання та історичної прози 
2 Поширення книгодрукування 
3 Розквіт козацького бароко в архітектурі 
4 Поява полемічної літератури 
5 Поява «курйозних віршів» у літературі 
6 Поява перших університетів 
7 Поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу 
 
60. Укажіть факти біографії видатного політика, зображеного на фото. 
1 Обіймав посаду голови Народного Руху України 
2 Один із учасників Української Гельсінської групи 
3 Автор книги «Україно наша Радянська» 
4 Заснував «самвидавський» часопис «Український вісник» 



5 Позбавлений радянського громадянства та був висланий за кордон 
6 Брав участь у виборах Президента України в 1991 р. 
7 Один із керівників Української робітничо-селянської спілки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ «А». ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ №1 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 
Завдання на встановлення відповідностей 

 

24 

 А Б В Г Д 
1   Х   
2     Х 
3    Х  
4  Х    

 

54 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2 Х     
3   Х   
4     Х 

 
 

25 

 А Б В Г Д 
1     Х 
2  Х    
3   Х   
4    Х  

 

55 

 А Б В Г Д 
1     Х 
2 Х     
3    Х  
4  Х    

 
 

26 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2    Х  
3 Х     
4     Х 

 

56 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2    Х  
3   Х   
4     Х 

 
Завдання на встановлення послідовності подій 

 

27 

 А Б В Г 
1    Х 
2 Х    
3   Х  
4  Х   

 

57 

 А Б В Г 
1  Х   
2    Х 
3 Х    
4   Х  

 
 

28 

 А Б В Г 
1  Х   
2    Х 
3   Х  
4 Х    

 

58 

 А Б В Г 
1  Х   
2 Х    
3    Х 
4   Х  

 
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 

 

29 3 4 6 
30 1 2 5 

 

59 2 4 5 
60 2 3 5 

 
 

 А Б В Г 
1    Х 
2    Х 
3    Х 
4    Х 
5 Х    
6   Х  
7    Х 
8    Х 
9   Х  
10 Х    
11  Х   
12 Х    
13 Х    
14 Х    
15  Х   
16   Х  
17  Х   
18  Х   
19   Х  
20    Х 
21   Х  
22  Х   
23    Х 

 

 А Б В Г 
31    Х 
32 Х    
33   Х  
34   Х  
35  Х   
36   Х  
37   Х  
38  Х   
39   Х  
40  Х   
41   Х  
42   Х  
43    Х 
44    Х 
45  Х   
46    Х 
47 Х    
48   Х  
49 Х    
50  Х   
51   Х  
52   Х  
53   Х  

 



 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ «А». ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ №2 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 
Завдання на встановлення відповідностей 

 

24 

 А Б В Г Д 
1   Х   
2 Х     
3     Х 
4    Х  

 

54 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2     Х 
3 Х     
4   Х   

 
 

25 

 А Б В Г Д 
1     Х 
2  Х    
3    Х  
4   Х   

 

55 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2     Х 
3 Х     
4    Х  

 
 

26 

 А Б В Г Д 
1     Х 
2    Х  
3   Х   
4  Х    

 

56 

 А Б В Г Д 
1 Х     
2   Х   
3    Х  
4  Х    

 
Завдання на встановлення послідовності подій 

 

27 

 А Б В Г 
1    Х 
2  Х   
3 Х    
4   Х  

 

57 

 А Б В Г 
1 Х    
2   Х  
3  Х   
4    Х 

 
 

28 

 А Б В Г 
1    Х 
2   Х  
3 Х    
4  Х   

 

58 

 А Б В Г 
1   Х  
2  Х   
3    Х 
4 Х    

 
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 

 

29 1 2 3 
30 2 5 6 

 

59 2 4 7 
60 1 2 3 

 
 

 А Б В Г 
1  Х   
2    Х 
3 Х    
4   Х  
5 Х    
6 Х    
7  Х   
8   Х  
9    Х 
10  Х   
11    Х 
12  Х   
13    Х 
14   Х  
15   Х  
16   Х  
17   Х  
18  Х   
19 Х    
20  Х   
21 Х    
22    Х 
23    Х 

 

 А Б В Г 
31  Х   
32   Х  
33  Х   
34   Х  
35 Х    
36    Х 
37  Х   
38  Х   
39 Х    
40    Х 
41    Х 
42   Х  
43   Х  
44   Х  
45    Х 
46  Х   
47 Х    
48  Х   
49    Х 
50    Х 
51    Х 
52 Х    
53    Х 

 



 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ «А». ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ №3 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 
Завдання на встановлення відповідностей 

 

24 

 А Б В Г Д 
1    Х  
2     Х 
3 Х     
4  Х    

 

54 

 А Б В Г Д 
1  Х    
2     Х 
3 Х     
4   Х   

 
 

25 

 А Б В Г Д 
1 Х     
2     Х 
3  Х    
4    Х  

 

55 

 А Б В Г Д 
1     Х 
2  Х    
3 Х     
4    Х  

 
 

26 

 А Б В Г Д 
1   Х   
2  Х    
3     Х 
4    Х  

 

56 

 А Б В Г Д 
1    Х  
2   Х   
3 Х     
4     Х 

 
Завдання на встановлення послідовності подій 

 

27 

 А Б В Г 
1 Х    
2    Х 
3  Х   
4   Х  

 

57 

 А Б В Г 
1 Х    
2   Х  
3  Х   
4    Х 

 
 

28 

 А Б В Г 
1    Х 
2   Х  
3 Х    
4  Х   

 

58 

 А Б В Г 
1   Х  
2 Х    
3    Х 
4  Х   

 
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 

 

29 1 2 6 
30 3 5 6 

 

59 2 4 7 
60 2 6 7 

 
 

 А Б В Г 
1    Х 
2   Х  
3   Х  
4    Х 
5   Х  
6    Х 
7 Х    
8  Х   
9  Х   
10 Х    
11  Х   
12    Х 
13  Х   
14  Х   
15   Х  
16   Х  
17    Х 
18 Х    
19  Х   
20  Х   
21   Х  
22   Х  
23    Х 

 

 А Б В Г 
31  Х   
32   Х  
33  Х   
34   Х  
35    Х 
36   Х  
37   Х  
38 Х    
39  Х   
40    Х 
41  Х   
42 Х    
43   Х  
44 Х    
45 Х    
46    Х 
47 Х    
48    Х 
49 Х    
50 Х    
51   Х  
52  Х   
53    Х 

 



 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ «А». ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 
Завдання на встановлення відповідностей 

 

24 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 

54 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 
 

25 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 

55 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 
 

26 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 

56 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3      
4      

 
Завдання на встановлення послідовності подій 

 

27 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 

57 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 
 

28 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 

58 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     

 
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 

 

29    
30    

 

59    
60    

 
 

 А Б В Г 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     

 

 А Б В Г 
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
52     
53     

 



 
 
 

 



 

ТАБЛИЦЯ 
переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань 

сертифікаційної роботи з історії України, у рейтингову оцінку (за шкалою 100 – 200 балів)* 
 

 

Тестовий бал 

Рейтингова 

оцінка  

100 – 200 

0 не склав 

1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 не склав 

5 не склав 

6 не склав 

7 не склав 

8 не склав 

9 не склав 

10 не склав 

11 не склав 

12 не склав 

13 не склав 

14 не склав 

15 не склав 

16 не склав 

17 не склав 

18 не склав 

19 не склав 

20 не склав 

21 не склав 

22 не склав 

23 не склав 

24 не склав 

Тестовий бал 

Рейтингова 

оцінка  

100 – 200 

25 не склав 

26 не склав 

27 100 

28 102 

29 105 

30 108 

31 111 

32 114 

33 117 

34 119 

35 122 

36 125 

37 128 

38 131 

39 133 

40 136 

41 138 

42 140 

43 142 

44 144 

45 146 

46 148 

47 150 

48 151 

Тестовий бал 

Рейтингова 

оцінка  

100 – 200 

49 153 

50 155 

51 156 

52 158 

53 159 

54 160 

55 162 

56 163 

57 164 

58 165 

59 166 

60 168 

61 169 

62 170 

63 171 

64 172 

65 173 

66 174 

67 175 

68 176 

69 177 

70 178 

71 179 

72 180 

Тестовий бал 

Рейтингова 

оцінка  

100 – 200 

73 181 

74 182 

75 183 

76 184 

77 185 

78 186 

79 187 

80 188 

81 189 

82 190 

83 191 

84 192 

85 193 

86 193,5 

87 194 

88 195 

89 196 

90 197 

91 198 

92 198,5 

93 199 

94 200 

 

*Затверджено головою експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому  

до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти 
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