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Вступне слово 

 

Успішне виконання завдань контрольних робіт із фахової дисципліни є 

неодмінною складовою перемоги учня – члена Малої академії наук України на 

усіх етапах конкурсних випробувань. Контрольні роботи включають завдання, 

які дають можливість перевірити не лише знання історичних фактів, подій, 

персоналій, а й розуміння конкурсантом історичного процесу, вміння 

аналітично мислити, аргументовано відстоювати свої погляди. На ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України переможці та призери мають продемонструвати, крім успішного 

засвоєння змісту шкільної програми, ще й поглиблені знання з фахової 

навчальної дисципліни. 

Оскільки історія України є фаховою дисципліною на історичних та 

філософських секціях, члени журі предметної комісії розробляють завдання 

контрольних робіт за певними напрямами. Так, для секції «Соціологія» 

завдання спрямовані на перевірку знання та розуміння учнями суспільної і 

соціально-економічної складової шкільного курсу історії України. Контрольні 

завдання секцій «Філософія», «Релігієзнавство» складаються із запитань, 

спрямованих на перевірку знань з історії культури та церковного життя в 

Україні, історії суспільно-політичних ідей та ідеологій. Для секції «Історія» та 

«Історичне краєзнавство» передбачено завдання на знання регіональної історії, 

історичних подій, персоналій та явищ, що мають неодиночні оцінки істориків. 

Контрольні завдання для ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за 

формою та змістом відповідають завданням зовнішнього незалежного 

оцінювання. Зокрема тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння 

учнів: 

• називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших 

подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, 

пам’ятки культури; 

• визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, 

їх послідовність і синхронність, встановлювати відповідність між явищами, 

процесами, подіями та періодами, епохами; 

• описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох; 

• характеризувати (визначати істотні характерні риси, етапи, віхи) події, 

явища і процеси минулого, діяльність видатних історичних постатей; 

• встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими 

загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за зазначеною ознакою; 



5 
 

• розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки, описувати їх, визначати 

архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних 

періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній 

спадщині; 

• визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, 

значення найважливіших подій в історії України; 

• встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення; 

• давати визначення історичних понять і термінів; 

• працювати з історичними документами різного змісту, а саме: 

встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною 

епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа і пояснювати 

основні ідеї, що він висвітлює. 

Крім тестових завдань, контрольна робота передбачає відкриті завдання, 

виконання яких потребує від конкурсанта розгорнутої відповіді, яку оцінюють 

за такими критеріями: 

• уміння оперувати історичними фактами і датами; 

• доцільне використання історичної термінології; 

• повнота розкриття питання; 

• логічність викладення суджень; 

• аргументованість доведення; 

• образність мови; 

• особиста позиція. 

Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України передбачають 

перевірку знань учнів з історії України у повній відповідності до шкільної 

програми і базових знань з історії України з 6-го по 11-й клас. 

Існують також спеціально визначені часові норми для виконання 

контрольної роботи. Як правило, на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України для 

виконання контрольної роботи надається 3 години. Тому, виходячи з цієї 

норми, розробляють і певну кількість завдань (тестових і відкритих запитань). 

Одне завдання може включати декілька запитань (як правило, це стосується 

саме тестів). Кількість набраних за завдання балів залежить від правильності 

відповіді на тестові запитання і присвоєного йому коефіцієнта складності. Під 

час розв’язання тестових завдань, якщо учень не впевнений, що правильно 

обрав варіант відповіді, йому необхідно поміркувати над іншими 

запропонованими варіантами, порівнюючи їх зі змістом завдання. Можливо, 

інші історичні знання дадуть змогу вилучити неправильні, на думку 

конкурсанта, відповіді і допоможуть прийняти остаточне рішення. Потрібно 
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використовувати навіть часткову інформацію на користь вибору учня. 

Розв’язуючи завдання, що передбачають розгорнуту відповідь, необхідно 

використовувати насамперед науковий стиль мовлення, застосовувати якомога 

більше фахових понять і термінів. Високо оцінюватимуться неординарність 

погляду, власне критичне мислення, вміння аналізувати історичні процеси та 

явища. 

Запропонований збірник контрольних робіт містить завдання, що їх 

розробляли для ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України впродовж 1994–2015 рр. 

Також у збірнику наведено відповіді до питань для самоперевірки. 

Надалі планується складати для контрольних робіт аналогічні за формою 

завдання. 

Отже, ознайомлення учнів зі специфікою контрольних робіт, тренувальні 

вправи з виконання завдань минулих років мають, на наш погляд, позитивно 

вплинути на освітні й практичні компетенції учнів, які бажають взяти участь у 

роботі Малої академії наук України і стати призерами та переможцями різних 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України. 

 

З повагою, 

 автори-упорядники 
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ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДЛЯ 10 КЛАСУ 
 

Завдання 1994–2007 рр.  

 

1994 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень  

1. Які органи влади утворились в Україні після повалення царизму? Що Ви 

знаєте про їхню еволюцію у 1917 році? 

 

2. Подайте характеристику воєнно-політичного становища в Україні наприкінці 

1918 року – на початку 1919 року? 

 

3. Складіть таблицю про те, яким державам належали західноукраїнські землі 

наприкінці громадянської війни: 

А) Буковина – _____________________ 

Б) Галичина – _____________________ 

В) Закарпаття – ____________________ 

Г) Хотинщина – ____________________ 

 

4. В яких галузях науки працювали видатні українські вчені 20–30-х років? 

А) М. Грушевський___________ 

Б) М. Гамалія________________ 

В) Д. Багалій________________ 

Г) А. Кримський_____________ 

Д) Д. Заболотний_________________ 

Е) О. Фомін_____________________ 

Ж) Д. Яворницький_______________ 

З) М. Стражеско_________________ 

 

5. Коли і де відбувся І Всеукраїнський з’їзд Рад? 

А) 25–26 жовтня 1917 року 

Б) 11–12 грудня 1917 року 

В) 26 січня 1918 року 
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6. Позначте відповідними літерами твори, які належать: А) О. Кобилянській; 

Б) В. Підмогильному; В) М. Хвильовому; Г) Ю. Яновському: 

«Вальдшнепи» –  

«Місто» – 

«Вершники» – 

«Санаторійна зона» – 

«У неділю рано зілля копала» – 

 

7. Охарактеризуйте зміни, що відбулися в соціально-класовій структурі 

українського суспільства у 1930-х рр. 

 

8. Хто очолював вищий законодавчий орган УРСР у 1930-ті роки? Як називався 

цей орган? 

 

9. Назвіть причини і суть прорахунків радянського керівництва стосовно 

можливої воєнної агресії у 1941 році. 

 

10. Які бойові операції були завершальними у визволенні України? 

Охарактеризуйте їх. 

Другий рівень 

1. У складі яких держав перебували українські землі напередодні Першої 

світової війни? 

 

2. У складі армії якої держави у період Першої світової війни були сформовані 

з’єднання січових стрільців? 

А) Італія 

Б) Австро-Угорщина 

В) Росія 

Г) Польща 

 

3. Які з українських партій у 1917 р. мали найбільший вплив на маси? 

А) соціалісти-революціонери 

Б) соціал-демократи 

В) радикальні демократи 
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Г) Союз хліборобів 

Д) Союз українських автономістів-федералістів 

 

4. В якому з універсалів Української Центральної Ради вперше було записано: 

«Відтепер самі створюватимемо наше життя»? 

А) I 

Б) II 

В) III 

Г) IV 

 

5. Визначте три основні ідеї Першого універсалу Центральної Ради: 

1) 

2) 

3) 

 

6. Який універсал проголосив Українську Народну Республіку? 

А) І 

Б) ІІ 

В) ІІІ 

Г) IV 

 

7. Де відбувся перший Всеукраїнський з’їзд Рад, скликаний більшовиками? 

А) Київ 

Б) Луганськ 

В) Харків 

Г) Москва

 

8. Які погляди відображала Центральна Рада? 

А) соціал-демократичні 

Б) націонал-демократичні 

В) ліберально-буржуазні 

Г) націоналістичні 

 

9. Доберіть факти, що є характерними для періоду Української держави 

П. Скоропадського: 

А) боротьба за державну незалежність України; 

Б) українізація державного апарату; 

В) проведення соціал-демократичних реформ; 
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Г) поновлення поміщицького землеволодіння; 

Д) 8-годинний робочий день; 

Е) розграбування України іноземними окупантами; 

Ж) господарська розруха; 

З) боротьба з окупантами; 

И) передача землі селянам; 

К) утворення Української академії наук; 

Л) захист інтересів трудящих; 

М)  українізація у сфері освіти. 

 

10. Першим президентом Української академії наук, створеної в період 

правління ____________________, був ______________________. (прізвище) 

 

11. Зазначте точну назву держави Павла Скоропадського: 

А) Українська Народна Республіка 

Б) Республіка Україна 

В) Українська держава 

Г) Гетьманат 

 

12. Хто з державних діячів України був лідером Директорії у грудні 1918 року? 

А) М. Грушевський 

Б) Є. Коновалець 

В) В. Винниченко 

Г) Є. Петрушевич 

Д) С. Петлюра 

 

13. Які події відбулися в Україні 

А) 22 січня 1918 р. –  

Б) 3 листопада 1918 р. –  

В) 13 листопада 1918 р. –  
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Г) 22 січня 1919 р. –  

Д) 28 січня 1919 р. –  

 

14. Назвіть події у хронологічній послідовності: 

А) утворення Директорії; 

Б) Гетьманський переворот; 

В) трагедія під Крутами; 

Г) проголошення ЗУНР; 

Д) проголошення IV Універсалу Центральної Ради; 

Е) проголошення Радянської влади на Україні; 

Ж) повстання на заводі «Арсенал». 

 

15. Хто з політичних діячів був Головою Раднаркому УРСР у 1919–1923 рр.? 

А) Є. Бош 

Б) Г. Петровський 

В) Х. Раковський 

Г) М. Хрущов 

 

16. Де відбувся перший, засновницький з’їзд Комуністичної партії 

(більшовиків) України? 

А) Київ 

Б) Луганськ 

В) Харків 

Г) Москва 

Д) Петроград 

Е) Таганрог

 

17. Назвіть лідера Західно-Української Народної Республіки: 

А) Є. Коновалець 

Б) Є. Петрушевич 

В) М. Міхновський 

Г) Д. Донцов 

 

18. Хто з українських діячів проголосив Акт соборності (Злуки) України 

22 січня 1919 року? 
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19. Хто з названих воєначальників був головнокомандуючим українських 

військ у 1919–1920 рр.? 

А) Є. Коновалець 

Б) С. Петлюра 

В) Є. Петрушевич 

Г) А. Мельник 

 

20. Складіть план висвітлення теми «Радянсько-польська війна». 

 

21. Якою міжнародною угодою визначено західний кордон України? 

А) Варшавський договір 

Б) Ризький договір 

В) Версальский договір 

Г) Рапалльський договір 

 

22. Визначте головні соціально-економічні заходи, що відбувалися на Україні в 

період НЕПу: 

А) продрозкладка; 

Б) продовольчий податок; 

В) націоналізація промисловості; 

Г) концесії; 

Д) матеріальне заохочення працівників; 

Е) запровадження господарського розрахунку; 

Ж) централізація економічного життя; 

З) заборона вільної торгівлі; 

И) розвиток товарно-грошових відносин; 

К) скасування грошової одиниці; 

Л) мілітаризація праці; 

М) розвиток корпорації; 

Н) будівництво багатоукладної економіки; 

О) зростання промислового та сільськогосподарського виробництва; 

П) спад промисловості і сільського господарства; 

Р) часткова децентралізація виробництва; 

С) повна натуральна оплата праці; 
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Т) покращення добробуту робітників і селян; 

У) заборона використання найманої праці. 

 

23. Хто із зазначених політичних діячів після громадянської війни назавжди 

повернувся до України? 

А) В. Винниченко 

Б) С. Петлюра 

В) М. Грушевський 

Г) Н. Махно 

Д) І. Огієнко 

 

24. Назвіть причини поразки Директорії у боротьбі за державну незалежність 

України. 

 

25. В яких країнах під впливом Першої світової війни відбулися революції? 

А) США 

Б) Англія 

В) Франція 

Г) Німеччина 

Д) Австро-Угорщина 

Е) Росія 

Ж) Японія 

 

26. Яка з політичних партій перемогла на виборах до Установчих зборів Росії? 

А) більшовики 

Б) есери 

В) анархісти 

Г) кадети 

 

27. Яка з названих країн ніколи не була членом Ліги Націй? 

А) США 

Б) Англія 

В) Франція 

Г) СРСР 

Д) Японія 

 

28. Хто з білих російських генералів становив найбільшу загрозу для України у 

1919 році? 

А) Колчак 

Б) Денікін 

В) Юденич 

Г) Врангель 
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29. Допишіть пропущені слова: 

Русинська Червона гвардія Закарпаття брала участь у боротьбі з 

інтервентами у складі __________ (назва країни). За Сен-Жерменським мирним 

договором 1919 р. Закарпаття увійшло до складу __________ (назва країни). 

 

30. Коли і з ким Радянська Росія підписала Рапалльський мирний договір? 

А) США 

Б) Англія 

В) Франція 

Г) Німеччина 

Д) Польща 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 слід охарактеризувати устрій та діяльність УЦР, Генерального 

секретаріату, Рад робітничих і селянських депутатів 

2 розгорнута відповідь за критеріями: зовнішньополітична ситуація – 

відносини УНР–РСФРР; УНР–Польща; УНР–Румунія; військово-

політичне протистояння в УНР – Директорія – Н. Махно; Директорія – 

війська Антанти на Півдні України 

3 А – Румунія; Б – Польща; В – Чехо-Словаччина; Г – Румунія 

4 А – історична наука; Б – біологія, медицина; В – історична наука; Г – 

мовознавство, сходознавство; Д – медицина, біологія; Е – біологія; Ж – 

історична наука; З – медицина 

5 Б, Харків 

6 А – «У неділю рано зілля копала»; Б – «Місто»; В – «Вальдшнепи», 

«Саноторійна зона»; Г – «Вершники» 

7 розгорнута відповідь 

8 ВУЦВК, Г. Петровський 

9 розгорнута відповідь 

10 Львівсько-Сандомирська, Яссько-Кишинівська, Східно-Карпатська 

Другий рівень 

1 Австрійська і Російська імперії 

2 Б 

3 Д 

4 А 

5 автономія; вибори до органів влади; збирання нового податку на 

розбудову автономії 

6 А 

7 В 

8 А 

9 Б, Г, К, М 
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10 гетьмана П. Скоропадського, В. Вернадський 

11 В 

12 Д 

13 А – Четвертий Універсал УЦР; Б – ІІІ Універсал УЦР; В – 

проголошення ЗУНР; Г – Злука УНР та ЗУНР; Д – Універсал 

Трудового конгресу до українського народу 

14 В, Ж, Д, Б, Г, А, Е 

15 В 

16 Е 

17 Б 

18 В. Винниченко 

19 Б 

20 розгорнута відповідь 

21 Б 

22 Б, Г, Д, Е, И, М, О, Р, Т 

23 В 

24 розгорнута відповідь 

25 Г, Д, Е 

26 Б 

27 А 

28 Б 

29 Угорщина, Чехо-Словаччина 

30 1992 р., Г 
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1995 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

1. Правильно визначте належність до суспільних рухів:  

А) В. Лукашевич  

Б) С. Муравйов-Апостол 

В) Т. Шевченко  

Г) В. Антонович 

Д) І. Франко 

Е) М. Коцюбинський 

 

1) масонський рух  

2) декабристський рух  

3) рух братчиків 

4) громадівський рух 

5) «хлопоманство» 

6) революційно-демократичний рух 

7) соціал-демократичний рух 

2. Правильно назвіть дату: 

А) «Валуєвського циркуляру» 

Б) «Емського указу» 

 

1) 1863 р. 

2) 1876 р. 

3) 1889 р. 

 

3. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1864 р. 1) визволено Київ від фашистів 

Б) 1861–1862 рр. 2) прийнято Конституцію УРСР 

В) 1890 р. 3) початок Української національної 

революції 

Г) 1900 р.  4) засновано першу політичну 

партію в Україні 

Д) 14–25 червня 1905 р. 5) видано IV універсал УЦР 

Е) 17 березня 1917 р. 6) акт Злуки УНР та ЗУНР 

Ж) 11 січня 1918 р.  7) повстання на броненосці 

«Потьомкін» 

З) 22 січня 1919 р. 8) засновано Революційну 

Українську партію 
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И) травень 1925 р. 9) проводилась земська реформа 

К) 17 вересня 1939 р. 10) видавався журнал «Основа» 

Л) 6 листопада 1943 р. 11) вступ радянських військ на 

Західну Україну 

 

Другий рівень 

1. У чому проявляється занепад феодально-кріпосницької системи? 

2. Яке було ставлення українських партій до Першої світової війни? 

3. Які причини невдач Червоної армії на початку війни 1941–1945 рр.? 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте діяльність народників в Україні. 

2. Визначте етапи і періоди Української революції 1917–1921 рр. 

3. Охарактеризуйте вклад народу України у перемогу над фашизмом. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 1; Б – 2;  В – 3; Г – 5, 4; Д – 7; Е – 4 

2 А – 1, Б – 2 

3 А – 9, Б – 10, В – 4, Г – 8, Д – 7, Е – 3, Ж – 5, З – 6, И – 2, К – 4, Л – 1 
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1996 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність дат і подій: 

А) 17 березня 1917 р. 1) День Перемоги над фашизмом 

Б) 19–22 січня 1918 р. 2) «Акт проголошення відновлення 

Української держави» 

В) 27 січня 1918 р. 3) Корсунь-Шевченківська битва 

Г) 28–29 квітня 1918 р. 4) початок визволення України від 

фашистської окупації 

Д) 21 квітня 1920 р. 5) напад фашистської Німеччини на СРСР 

та Україну 

Е) 22 червня 1941 р. 6) заснування Центральної Ради 

Ж) 30 червня 1941 р. 7) створення УПА 

З) жовтень 1942 р. 8) переворот П. Скоропадського 

И) 18 грудня 1942 р. 9) прийняття УЦР IV універсалу 

К) січень – лютий 1944 р. 10) Варшавський договір 

Л) 9 травня 1945 р. 11) підписання Брестського миру між УНР,  

Німеччиною й Австро-Угорщиною 

 

2. Правильно визначте приналежність до об’єднань: 

А) М. Міхновський 1) УПСС; УСДРП 

Б) В. Винниченко 2) Українська народна партія 

В) П. Скоропадський 3) Партія хліборобів-демократів 

Г) В. Затонський 4) КП(б)У 

Д) Ю. Коцюбинський 

 

3. Правильно визначте програмні документи: 

А) декабристів в Україні 1) «Самостійна Україна» 

Б) кирило-мефодіївців 2) «Книга буття українського народу» 

В) РУП 3) «Руська Правда» 
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Другий рівень 

1. Що означає поняття «автокефалія церкви»? 

2. Радикалізм – це (продовжте речення). 

3. Що таке «тоталітарний режим»? 

Третій рівень 

1. Визначте причини падіння Центральної Ради. 

2. Назвіть причини поразок Червоної Армії у 1941 році. 

3. Визначте спільне та відмінне політики «воєнного комунізму» та нової 

економічної політики більшовиків. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 6; Б – 9; В – 11; Г – 8; Д – 10; Е – 5; Ж – 2; З – 7; И – 4; К – 3; Л – 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 4  

3 А – 3, Б – 2, В – 1 
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1997 рік  

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність дат і подій: 

А) 3–4 березня 1917 р. 

Б) 9 (11) січня 1918 р. 

 

В) 14 грудня 1918 р.  

Г) 18 березня 1921 р. 

 

Д) 30 грудня 1922 р. 

 

Е) кінець 1929 р. 

Ж) січень 1937 р.  

З) 15 березня 1939 р. 

И) 28–30 червня 1940 р. 

К) 30 червня 1941 р. 

 

Л) жовтень 1942 р. 

 

М) 8–28 жовтня 1944 р. 

1) падіння гетьмана П. Скоропадського 

2) ліквідація Української автокефальної 

православної церкви (УАПЦ) 

3) утворення Української Центральної Ради 

4) IV Універсал Центральної Ради, що проголосив 

незалежність УНР 

5) Надзвичайний XIV Всеукраїнський з’їзд Рад, 

затвердження Конституції України 

6) участь української делегації в утворенні СРСР 

7) Ризький мир РСФРР, УСРР та Польщі 

8) анексія СРСР Бессарабії та Північної Буковини 

9) створення Української повстанської армії 

10) проголошення незалежності Карпатської 

України 

11) повне звільнення території України від 

фашистських окупантів 

12) «Акт проголошення відновлення Української 

держави» 

 

2. Правильно назвіть програмові документи (із запропонованих): 

А) Народна Українська Партія 

 

Б) Гетьман Павло Скоропадський 

В) звернення Всеукрревкому від 

11 грудня 1919 року  

1) «Грамота до всього 

українського народу» 

2) «Десять заповідей НУП» 

3) «Маніфест до робітників і 

селян України» 
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Другий рівень 

1. Що означає поняття «суверенітет»? 

2. Що означає поняття «Рух опору»? 

3. Розкрийте сутність політичної течії «Русинство». 

Третій рівень 

1. Визначте причини падіння гетьманату П. Скоропадського. 

2. Назвіть причини невдачі проголошення відновлення Української 

держави 30 червня 1941 року. 

3. Визначте спільне і відмінне у становищі українців у Польщі й СРСР у 

1920–1930-ті рр. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 3; Б – 4; В – 1; Г – 7; Д – 6; Е – 2; Ж – 5; З – 10; И – 8; К – 12; Л – 9; 

М – 11 

2 А – 2, Б – 1, В – 3 
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1999 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1591–1593 рр. 

Б) 1625 р. 

В) 1711 р. 

Г) 1769 р. 

Д) 2 травня 1848 р. 

Е) 1853–1856 рр. 

Ж) 14 грудня 1918 р. 

З) 30 грудня 1922 р. 

И) 1925 р. 

К) 1928 р. 

1) повстання під проводом М. Жмайла 

2) козацьке повстання під проводом К. Косинського 

3) Кримська війна 

4) утворення у Львові Головної Руської Ради 

5) Прутський мирний договір 

6) «Коліївщина» 

7) Українське національне повстання у Львові 

8) розпуск Української Комуністичної партії 

9) створення СРСР 

10) «Шахтинська справа» 

 

2. Правильно визначте приналежність (треба обрати вірну назву організації): 

А) Павло Житецький – 1) вільне козацтво, 2) кадети, 3) київська українська 

громада; 

Б) Іван Франко – 1) Українська народна партія, 2) Християнсько-народна 

партія, 3) Русько-українська радикальна партія (РУРП); 

В) Леонід Третяков – 1) соціалісти-федералісти, 2) анархісти-комуністи, 

3) РСДРП(б); 

Г) Євген Коновалець – 1) ОУН, 2) Революційна Українська партія (РУП), 

3) КП(б)У; 

Д) Михайло Павлик – 1) Партія соціалістів-революцінерів, 2) Українська 

радикальна партія, 3) РУРП; 

Е) Дмитро Антонович – 1) РУП, 2) Українська демократична партія, 

3) Християнсько-суспільна партія; 

Ж) Августин Волошин – 1) Християнсько-народна партія, 2) Українська 

народна партія, 3) Компартія Західної України. 
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3. Назвіть, якій політичній організації чи державній структурі або політичному 

діячеві належать наведені далі програмові документи: 

А) «Пакти і Конституція прав і 

Вольностей Війська Запорозького» 

Б) «До всього українського народу» 

від 29.04.1918 р. 

В) Маніфест «До робітників і селян 

України» від 17.12.1919 р. 

1) П. Орлик 

 

2) Всеукраїнський 

революційний комітет 

3) Гетьманат П. Скоропадського 

Другий рівень 

1. Дайте визначення терміна «колективізація». 

2. Розтлумачте сутність соціальної течії «народовці» у Східній Галичині 

ХІХ ст. 

3. Розкрийте сутність ідейно-політичної течії «Русинство». 

Третій рівень 

1. Окресліть причини падіння Української Народної Республіки. 

2. Порівняйте наслідки для українського народу Першої світової війни і 

Другої світової війни. 

3. Проаналізуйте причини і наслідки для українського народу ліквідації у 

1775 р. Запорозької Січі. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 2; Б – 1; В – 5; Г – 6; Д – 4; Е – 3; Ж – 7; З – 9; И – 8; К – 10 

2 А – 3, Б – 3, В – 3, Г – 1, Д – 3, Е – 1, Ж – 2  

3 А – 1, Б – 3, В – 2 
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2001 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність дат і подій: 

А) 1097 р. 1) повстання М. Глинського 

Б) 1435 р. 2) Любецький з’їзд руських князів 

В) 1508 р. 3) битва під Вількомиром 

Г) 1866 р. 4) перетворення Австрійської імперії на двоїсту 

монархію 

Д) 1868 р. 5) Пруссько-австрійська війна 

Е) 1873 р. 6) бій під Крутами 

Ж) 6–8 квітня 1917 р. 7) Всеукраїнський національний конгрес (з’їзд) 

З) 16 січня 1818 р. 8) антибільшовицький заколот М. Григор’єва 

И) травень 1919 р. 9) створення Директорії 

К) травень 1921 р. 10) прийняття конституції СРСР 

Л) листопад 1921 р. 11) судовий процес над членами ЦК УПСР 

М) 31 січня 1924 р. 12) другий «Зимовий» похід армії УНР 

 

2. Правильно зазначте приналежність історичної особи до організації (треба 

обрати вірну назву організації): 

А) Андрій Борисов 1) Братство тарасівців, 2) Товариство об’єднаних 

слов’ян, 3) РУП 

Б) Яків Головацький 1) РУП, 2) «Таємна дружина», 3) «Руська трійця» 

В) Яків Стефанович 1) УНП, 2) УПРС, 3) «Таємна дружина», 

4) УДХП 

Г) Олександр 1) УНП, 2) УСДС, 3) УНДП 

Скоропис-Йолтуховський  

Д) Дмитро Дорошенко 1) Українська комуністична партія, 2) Українська 

партія соціалістів-революціонерів, 3) Українська 

партія соціалістів-федералістів 
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Е) Володимир Шемет 1) УПСФ, 2) Українська демократично-

хліборобська партія, 3) УСДРП 

Ж) Дмитро Антонович 1) Радикальна українська партія, 2) Українська 

партія соціалістів-революціонерів 

З) Борис Мартос 1) УСДРП, 2) УДХП, 3) УНП 

И) Григорій П’ятаков  1) РСДРП(б), 2) Українська соціал-демократична 

спілка, 3) УНДП 

 

3. Зазначте, якій політичній організації чи державній структурі або політичному 

діячеві належить авторство наведених далі програмових документів: 

А) «Катехізис революціонера» –  

Б) «Самостійна Україна» –  

В) «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до 

Української ради» –  

Г) «К населению Малороссии» –  

Другий рівень 

1. Поясніть сутність суспільно-політичної течії «москвофілів». 

2. Розтлумачте сутність ідейно-політичної течії «націонал-комунізму». 

3. Розкрийте сутність більшовицької політики «продовольчої диктатури». 

Третій рівень 

1. Проаналізуйте причини і наслідки поразки виступу «полуботківців» у 

липні 1917 року. 

2. Порівняйте причини і наслідки голоду 1991 року в Росії та голодомору 

1932–1933 рр. у Радянській Україні та СРСР. 

3. Порівняйте причини падіння гетьманського режиму П. Скоропадського 

та причини падіння Директорії УНР. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 5; Д – 4; Е – 11; Ж – 7; З – 6; И – 9; К – 8, Л – 12, 

М – 10  

2 А – 2, Б – 3, В – 3, Г – 2, Д – 3, Е – 1, Ж – 1, З – 1, И – 1   

3 А – народники; Б – М. Міхновський; В – РНК РСФРР; Г – А. Денікін 



26 
 

 

2003 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Неоантропи з'явилися на території України приблизно: 

А) 100 тис. років тому 

Б) 40 тис. років тому 

В) 10 тис. років тому 

 

2. Перші карбовані руські монети «золотники» з'явилися: 

А) наприкінці X ст. 

Б) наприкінці XI ст. 

В) на початку XII ст. 

 

3. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся: 

А) 1447 р. 

Б) 1468 р. 

В) 1482 р. 

 

4. Коли з'явилася так звана норманська теорія? 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) правління князя Василька Романовича  1) 1398 р. 

Б) проголошення Вітовта королем Литовським та  2) 1205-1269 рр. 

Руським  

В) «Устава на волоки» 3) 1437 р. 

Г) повстання селян під проводом Мухи 4) 1490-1492 рр. 

Д) укладання Флорентійської унії 5) 1557 р.
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Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 1907 р. 

 

Б) 1891 р. 

В) 1791 р. 

Г) 1853 р. 

Д) 1882 р. 

 

1) заснування українського професійного театру у 

Єлисаветграді 

2) скасування панщини на Закарпатті 

3) приєднання території між р. Південний Буг та р. Дністер 

4) початок еміграції українців до Канади 

5) заснування першого стаціонарного українського театру у 

Києві 

Другий рівень 

1. Серед наведених суджень про причини втрати Галицько – Волинською 

землею своєї незалежності та державності виберіть ті, що відповідають 

історичній дійсності. Галицька земля була захоплена поляками, тому що: 

А) населення бачило в поляках рятівників від монголо-татарського 

панування; 

Б) Польща була могутньою державою, провідні верстви якої виявилися 

зацікавленими в розширенні її кордонів на схід; 

В) поглиблення соціального розшарування перешкоджало консолідації 

галицького суспільства в боротьбі із загарбниками; 

Г) селяни та міщани Галицької землі розраховували на підтримку 

польського короля в боротьбі зі своїм боярством; 

Д) матеріальні інтереси, ставши пріоритетними для галицьких бояр, 

породили розбіжності в їхній політичній орієнтації; 

Е) перестала існувати князівська династія, здатна консолідувати навколо 

себе галицьке суспільство й організовувати захист власної землі. 

 

2. Встановіть відповідність: 

А) заснування «Товариства імені М. Качковського»   1) 1885 р. 

Б) проведення першого народного віча     2) 1880 р. 

В) заснування УСДРП       3) 1905 р. 

Г) створення Народної ради      4) 1872 р. 
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3. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно–

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Третій рівень 

1. Визначте спільне та відмінне у суспільних течіях народників і радикалів 

у другій половині XIX ст. 

2. Порівняйте аграрні перетворення здійснювані УЦР, гетьманатом, 

Директорією УНР та більшовиками. 

3. Чому сталінський режим вдався до політики масових репресій?  

 
ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 А  

3 В 

4 ХVII ст. 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 3 

Завдання № 3 

1 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1  

Другий рівень 

1 Б, В, Д, Е 

2 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

3 1) залучення на свій бік реєстрового козацтва 

2) укладання союзу з кримським ханом 

3) недооцінка козаків поляками 

4) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького 
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2004 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність: 

А) від часів заселення людиною території України до 

IX тис. до н. е 

1) мезоліт 

Б) IX–VI тис. до н. е. 2) неоліт 

В) VI–IV тис. до н. е. 3) енеоліт 

Г) IV–III тис. до н. е. 4) палеоліт 

Д) II тис. до н. е. 5) залізний вік 

Е) I тис. до н. е. 6) бронзовий вік 

 

2. Встановіть відповідність: 

А) IX–VII ст. до н. е. 

Б) VII–III ст. до н. е. 

В) III ст. до н. е. – III ст. н. е. 

Г) II–IV ст. н. е. 

Д) IV–V ст. н. е. 

1) гуни 

2) готи 

3) сармати 

4) скіфи 

5) кіммерійці 

 

3. Встановіть відповідність: 

А) 882 р. 1) святий Кирило побачив Євангеліє, писане «руським письмом» 

Б) 988 р. 2) «якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить» 

В) 860 р. 3) на чаші було зроблено напис: «Чужих бажаючи, свою погубив» 

Г) 972 р. 4) Київ проголошено «матір’ю городів руських» 

Д) 945 р. 5) «якщо не з’явиться хто завтра – то мені той ворог» 

 

4. Назвіть дати битв: 

А) на Куликовому полі, яка відбулася ________ року; 

Б) на річці Сині Води, яка відбулася _________ року; 
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В) під Грюнвальдом, яка відбулася __________ року. 

 

5. Встановіть відповідність: 

А) остаточний перехід Галичини під владу Польщі 1) 1398 р. 

Б) проголошення Вітовта королем Литовським та Руським  2) 1387 р. 

В) Грюнвальдська битва  3) 1437 р. 

Г) ліквідація Галицької митрополії  4) 1347 р. 

Д) укладання Флорентійської унії  5) 1410 р. 

 

6. Встановіть відповідність: 

А) повстання селян під проводом Мухи 1) 1490–1492 рр. 

Б) повстання на чолі з Михайлом Глинським 2) 1489 чи 1492 р. 

В) перша згадка про козаків 3) 1508 р. 

Г) перший козацький реєстр 4) 1552 р. 

Д) заснування Січі Дмитром Байдою 5) 1572 р. 

Е) похід Івана Підкови у Молдову 6) 1577 р. 

 

7. Назвіть подію і проставте дати названих подій: 

«...Лягло сонце за горою 

Зірки засіяли, 

А козаки, як хмари, ляхів обступали 

Як став місяць серед неба, 

Ревнула гармата 

Прокинулись ляшки – пани –  

Нікуди тікати!», – так описував Т. Шевченко: 

 

А) бій біля Курукового озера ________ року; 

Б) бій під Переяславом у _____________ році; 

В) штурм Кодака __________ року. 
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8. Встановіть відповідність: 

А) битва на Жовтих Водах 1) 2–6 травня 1648 р. 

Б) битва під Корсунем 2) 15–16 травня 1648 р. 

В) битва під Пилявцями 3) 11–13 вересня 1648 р. 

Г) облога м. Львова 4) 26 вересня – 16 жовтня 1648 р. 

Д) битва під Зборовим 5) 23 грудня 1648 р. 

Е) вступ Б. Хмельницького до Києва 6) 5–6 серпня 1649 р. 

 

9. Встановіть відповідність: 

А) березень 1654 р. 1) облога поляками козацької фортеці Буші 

Б) жовтень 1654 р. 2) битва під Охматовим та Городком, облога Львова 

В) 1655 р. 3) Віленське перемир’я 

Г) жовтень 1656 р. 4) укладення «Статей Богдана Хмельницького» 

Д) січень 1657 р. 5) створення українцями союзу зі шведами під 

Семигороддям  

Е) липень 1657 р. 6) смерть Богдана Хмельницького 

 

10. На півдні України у процесі його колонізації були засновані міста: 

А) Херсон 1) 1794 р. 

Б) Миколаїв 2) 1770 р. 

В) Одеса 3) 1778 р. 

 

11. Встановіть відповідність: 

А) ліквідація гетьманату 1) 1783 р. 

Б) ліквідація Січі Катериною II 2) 1775 р. 

В) впровадження кріпосного права на  3) 1764 р. 

Лівобережній Україні  

 

12. Встановіть відповідність: 

А) 1774 р. 1) третій поділ Речі Посполитої 

Б) 1783 р. 2) другий поділ Речі Посполитої 
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В) 1791 р. 3) приєднання території між р. Південний Буг та р. Дністер 

Г) 1793 р. 4) приєднання до Росії Криму 

Д) 1795 р. 5) приєднання земель між ріками Південний Буг і Дніпро 

 

13. Встановіть відповідність: 

А) 1784 р. 1) відкриття університету у Харкові 

Б) 1805 р. 2) заснування університету у Чернівцях 

В) 1834 р.  3) відкриття університету у Києві 

Г) 1875 р. 4) відкриття університету у Львові 

 

14. Встановіть відповідність: 

А) 1720 р. 1) заборона друкування богословських книг українською 

мовою  

Б) 1863 р. 2) Емський указ 

В) 1876 р. 3) Валуєвський циркуляр 

 

15. Встановіть відповідність: 

А) запровадження продрозкладки 1) 6 січня 1919 р. 

Б) Фастівський договір між УНР та ЗУНР 2) 30 грудня 1922 р. 

В) проголошення Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (УСРР) 

3) 11 січня 1919 р. 

Г) входження УСРР до складу СРСР 4) 1 грудня 1918 р. 

 

16. Співставте події: 

А) січень 1846 р. 1) «він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть 

сподіватись на протекцію Вашої Величності» 

Б) 1791 р. 2) «товариство буде прагнути зарані про викорінення 

рабства» 

В) 1827–1828 рр. 3) «професор запитав учнів: «Якщо государ негідник, то 

що з ним треба зробити?». І коли учні мовчали, то 

професор сказав, що можна такого государя скинути» 
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17. Знайдіть і виправте помилки: 

А) 5–7 квітня 1917 р. – Український національний конгрес; 

Б) 15 липня 1917 р. – утворення Генерального Секретаріату УЦР; 

В) 7 серпня 1917 р. – «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові 

УЦР». 

 

18. Встановіть відповідність: 

А) Перший 

Всеукраїнський 

військовий з’їзд 

1) «...Не одділяючись від всієї Росії... хай народ 

український на своїй землі має право сам 

порядкувати своїм життям...» 

Б) Другий 

Всеукраїнський 

військовий з’їзд  

2) «...Временное Правительство... простягає руку 

представникам Української демократії – Центральній 

Раді – і закликає в згоді з ним творити нове життя 

України на добро всій революційній Росії...» 

В) 3 липня 1917 р. 3) «...вимагати від Тимчасового уряду й Ради 

солдатських та робітничих депутатів негайного 

проголошення особливим актом національно-

територіальної автономії України» 

 

19. Встановіть відповідність: 

А) 10 червня 1917 р. 1) «...Однині Україна стає Українською Народною 

Республікою. Не одділяючись від Республіки 

Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо 

на нашій землі...» 

Б) 7 листопада 1917 р. 2) «...Не одділяючись від всієї Росії... хай народ 

український на своїй землі має право сам 

порядкувати своїм життям...» 

 

20. Співставте події: 

А) 3–4 березня 1917 р. 1) Третій Універсал УЦР. Проголошення УНР 
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Б) 10 червня 1917 р. 2) Четвертий Універсал УЦР. Проголошення 

незалежності УНР 

В) 3 липня 1917 р. 3) Другий Універсал УЦР 

Г) 7 листопада 1917 р. 4) Утворення УЦР 

Д) 12 грудня 1917 р. 5) Проголошення встановлення радянської влади в 

Україні 

Е) 9 січня 1918 р. 6) Перший Універсал УЦР. Проголошення автономії 

України 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть співвідношення: 

А) археологія 1) записи стародавніх людей 

Б) речові пам’ятки 

старовини 

2) речі давніх людей та інші предмети їхнього життя 

В) писемні пам’ятки 

давнини 

3) наука, що вивчає життя людей за речовими 

пам’ятками 

 

2. Визначте зв’язок між поняттями з лівої та правої колонок. Вправу виконуємо 

так: наприклад, А – 5, Б – ? 

А) первісний гурт 1) декілька родів, що жили на одній території та 

розмовляли однією мовою 

Б) плем’я 2) суспільство, за якого давні люди спільно 

трудилися, мали спільне майно, були рівними між 

собою 

В) рід 3) найстаріші й найдосвідченіші з родичів, що 

керували справами роду 

Г) старійшина 4) колектив родичів, що спільно трудилися і мали 

спільне майно 

Д) первісне 

суспільство 

5) колектив найдавніших людей, який легко 

створювався і легко розпадався 
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3. Знайдіть помилки у визначеннях: 

А) святилище – міфічний родоначальник та охоронець роду (1); 

Б) тотем – приміщення, в якому здійснювались культові обряди (2); 

В) чаклунство – обряди, що мають чудодійну силу (3); 

Г) тотемізм – надання явищам неживої природи властивостей живої 

природи (4); 

Д) анімізм – уявлення первісних людей, за яким кожна річ має свого духа, 

душу (5); 

Е) фетишизм – форма релігійного вірування, за якою нібито існує 

надприродний зв’язок між родовою групою людей та охоронцем роду (6). 

 

4. Встановіть відповідність: 

А) тисяцькі, соцькі, десяцькі виконували 1) функції митників 

Б) тіуни виконували 2) судові функції 

В) вірники виконували 3) військово-

адміністративні функції 

5. Встановіть відповідність: 

А) булава 1) символ влади судді 

Б) бунчук 2) древко завдовжки 202,5 м, верхівку якого прикрашала 

кулька-маковиця, від неї донизу звисали пасма кінського 

волосся й червоні мотузки 

В) корогва 3) козацький прапор 

Г) печатка 4) палиця з горіхової деревини завдовжки 50–70 см зі 

срібною чи визолоченою кулею на кінці, розкішно 

оздоблена здебільшого смарагдами і перлами 

 

6. Співвіднесіть поняття: 

А) адміністративний округ Коша Запорозького 1) зимівник 

Б) козацьке господарство на Запоріжжі 2) паланка 
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7. Правильно визначте поняття: 

А) закон 1) постанова органів державної влади, що має силу 

закону 

Б) декрет 2) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, 

що його ухвалює вищий орган законодавчої влади 

держави 

В) універсал 3) особливий публічно-правовий акт, що 

починається зі слів «всім і кожному» 

 

8. Співвіднесіть поняття: 

А) губернатор 1) посадовці, що очолювали повіти 

Б) генерал-губернатори 2) призначувані царем посадовці на місцях, що 

здійснювали військову владу 

В) капітан-справники 3) призначувані царем посадовці на місцях, що 

здійснювали цивільну владу 

 

9. Встановіть відповідність: 

А) війна 1) захист народом своєї споконвічної території, 

своїх матеріальних і духовних надбань, 

національних традицій 

Б) Перша світова війна 2) захоплення чужих територій, підкорення і 

пограбування незалежних, суверенних держав 

В) загарбницька війна 3) крайнє загострення міждержавних, міжетнічних 

або міжрелігійних суперечностей 

Г) визвольна війна 4) міждержавний конфлікт, що виник унаслідок 

нерівномірності розвитку держав світу на початку 

ХХ ст. і був зумовлений прагненням країн, що 

швидко розвивалися, здійснити територіальний 

перерозподіл колоніального світу 
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10. Співвіднесіть поняття: 

А) союзна держава, що складається з територіальних 

суб’єктів, які мають обмежений суверенітет 
федерація 

Б) союз держав, які об’єднуються для досягнення певної 

мети, зберігаючи в іншому повний суверенітет 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) Нестор-Літописець 1) «усього паче убогих не забувайте» 

Б) Володимир Мономах 2) «тепер спізнав я істинну віру...» 

В) Володимир Великий 3) «се є ріки, що наповнюють всесвіт увесь...» 

 

2. Назвіть персоналію: 

А) брав участь у розписі Успенського собору Києво-

Печерської Лаври, виконував мозаїчні роботи для 

Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, похований у 

Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря 

 

Б) деякий час перебував на Афоні, власноруч викопав собі 

печеру над Дніпром, мав великий авторитет на Русі, 

похований у Києво-Печерській Лаврі 

 

В) її захопили і продали до гарему; вміло інтригувала, 

відігравала помітну роль у політичному житті Османської 

імперії 

 

 

3. Визначте відповідність: 

А) Іпатій Потій 1) митрополит православної Київської митрополії, 

який домігся визнання прав Руської православної 

церкви у Речі Посполитій і провів церковну 

реформу 
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Б) Петро Могила 2) один з ініціаторів Берестейської унії, пізніше 

митрополит уніатської церкви, видатний 

письменник-полеміст 

В) Йосип Рутський 3) митрополит уніатської Київської митрополії, 

провів реформу Української греко-католицької 

церкви, доклав чимало зусиль для збереження її як 

національної церкви 

 

4. Співвіднесіть біографії: 

А) композитор, диригент, співак, заарештований 

царським урядом, оголошений божевільним 

1) Дмитро Бортнянський 

Б) композитор, хоровий диригент, його музикою 

захоплювався Бетховен, капельмейстер 

придворної капели 

2) Артем Ведель 

В) композитор, співак придворної капели, життя 

покінчив самогубством 

3) Максим Березовський 

 

5. Назвіть твори авторів: 

А) Іван Григорович-Барський  

Б) Ковнір Степан  

 

1) фонтан «Самсон»; 2) дзвіниці на Ближніх і Дальніх печерах Київської 

лаври; 3) фонтан «Феліціан»; 4) бурса Києво-Могилянської академії; 

5) Кловський палац у Києві, 6) Троїцька церква у Китаївській пустині; 7) собор 

Різдва Богородиці; 8) дзвіниця Братського монастиря на Подолі у Києві. 

 

6. Із перелічених прізвищ історичних діячів назвіть сучасників С. Єфремова: 

А) М. Грушевський, Б) Микола II, В) П. Мілюков, Г) В. Ленін, 

Д) В. Винниченко, Е) С. Петлюра, Ж) Т. Шевченко, З) Є. Порш, 

И) М. Скрипник, К) В. Білозерський, Л) М. Костомаров, М) У. Черчілль, 
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Н) П. Скоропадський, О) В. Вернадський, П) Ю. Медвєдєв, Р) Г. Петровський, 

С) В. Затонський, Т) М. Щорс, У) Г. Котовський. 

 

7. Визначте, кому з лідерів Української революції надано таку оцінку: 

А) «...один з верховодів української буржуазно-націоналістичної 

контрреволюції»; 

Б) «...старим вовком української контрреволюції...»; 

В) «...зубр українського буржуазного націоналізму...». 

1) М. Грушевський  2) В. Винниченко   3) С. Петлюра 

 

8. Встановіть відповідність: 

А) В. Винниченко 1) «стійте всіма силами за Україну», – було його 

заповітом 

Б) М. Грушевський 2) «...працездатність його була феноменальною, 

але головна його сила була не в його 

працьовитості чи виняткових особистих 

здібностях, а в його величезній ерудиції й 

детально виробленому історичному світогляді...» 

(М. Єреміїв) 

 

9. Правильно назвіть: 

А) члени « Руської трійці» Б) члени Кирило-Мефодіївського товариства 

  

 

10. Назвіть ім’я автора поезії. Про яку подію йдеться у вірші: 

Ой що в Софійському заграли дзвони, затремтіли. 

Не білі голуби – янголи у небі полетіли. 

Ой там збиралися під прапорами, під сонячні, ще й сині: 

Віднині –  

Не буде більше пана у Вільній Україні! 

  Ідуть, ідуть з музикою 
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  Під тінню прапорів 

  Прекрасною, великою 

  Рікою стиглих нив. 

  Ідуть, ідуть – вітаються 

  І славлять щасні дні. 

  Жахтять – переливаються 

  Їх душі вогняні. 

Ой та виходили попи з Софійської, з-за брами, –  

З хрестами, з корогвами. 

У шатах золотих коло Богдана правлять службу божу. 

 

А) В. Сосюра 

Б) М. Рильський 

В) П. Тичина 

Г) Л. Українка 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) утворення Антського царства; 

Б) Зарубинецька археологічна культура; 

В) Велика грецька колонізація; 

Г) панування у південних степах України сарматів; 

Д) проживання кіммерійців на Півдні Україні; 

Е) повстання під проводом скіфа Савмака; 

Ж) скіфо-перська війна; 

З) колонізація греками Північного Причорномор’я. 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) розгром Києва військом князя Андрія Боголюбського; 

Б) князювання Мстислава Володимировича; 

В) з’їзд князів у Любечі; 

Г) проголошення християнства державною релігією у Русі; 

Д) заснування Києво-Печерського монастиря; 

Е) повстання міщан Києва; 
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Ж) спорудження храму святої Софії; 

З) прийняття «Статуту» Володимира Мономаха. 

 

3. Встановіть послідовність: 

А) «Березневі статті»; 

Б) Гадяцький трактат; 

В) Московський договір; 

Г) Білоцерківський договір; 

Д) Слободищенський договір; 

Е) Віленське перемир’я; 

Ж) Переяславський договір; 

З) Зборівський договір. 

 

4. Встановіть послідовність: 

А) утворення Української радикальної партії; 

Б) утворення ТУП; 

В) утворення Русько-української радикальної партії; 

Г) київський комітет «Союзу боротьби за визволення робітничого класу»; 

Д) заснування РУП; 

Е) утворення Української народної партії; 

Ж) утворення Української демократичної партії; 

З) створення у Галичині Української соціал-демократичної партії. 

 

5. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) рішення про заміну продрозкладки продподатком; 

Б) завершення процесу входження УСРР до складу СРСР; 

В) поширення дії Рапалльського договору на УСРР; 

Г) воєнно-політичний союз радянських республік; 

Д) рік «Великого перелому»; 
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Е) остаточна ліквідація самостійності зовнішньополітичної діяльності 

УСРР; 

Ж) воєнно-господарський союз між УСРР та РСФРР; 

З) початок першої п’ятирічки в УСРР. 

 

Завдання № 2 

1. Які ознаки з перелічених розкривають зміни в житті первісної людини епохи 

неоліту: 

А) перетворення мисливства та рибальства на основні заняття людини; 

Б) створення нових значно досконаліших знарядь праці (луків, серпів); 

В) винайдення складних технологій обробки каменю та кості (техніки 

сколотів, свердління); 

Г) започаткування гончарства, прядіння, ткацтва; 

Д) зародження землеробства, скотарства; 

Е) утвердження матріархату; 

Ж) поява первісних вірувань. 

 

2. Які ознаки свідчили про кризу родоплемінної організації у східних слов’ян і 

початок державної консолідації: 

А) існування сусідської общини; 

Б) виникнення приватної власності на майно та худобу; 

В) виникнення майнової нерівності; 

Г) поява знаті – групи людей, що претендували на управління общиною 

завдяки походженню; 

Д) існування спільної власності роду на знаряддя праці та продукти праці; 

Е) існування родової общини; 

Ж) формування племен. 

 

3. Із перелічених заходів і реформ президента Малоросійської колегії 

П. Румянцева виберіть ті, здійснення яких означало ліквідацію ознак автономії 

України: 
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А) ліквідація Запорізької Січі; 

Б) поділ гетьманщини на намісництва; 

В) ліквідація полково-сотенного устрою; 

Г) перетворення козацьких полків на регулярні частини; 

Д) укладення Генерального опису Малоросії; 

Е) налагодження діяльності органів місцевої адміністрації. 

 

4. Визначте основні результати національного руху українців у Галичині 1848–

1849 рр.: 

А) поділ Галичини на окремі провінції: українську та польську; 

Б) заснування української преси; 

В) розгортання культурно-просвітницького руху; 

Г) відкриття кафедри історії Русі у Львівському університеті; 

Д) відкриття кафедри руської словесності у Львівському університеті; 

Е) утвердження ідеї національної окремішності русинів у Галичині. 

 

5. Розмежуйте основні положення Другого універсалу УЦР на ті, які 

закріплювали автономію України (А), й ті, що стали компромісом із 

Тимчасовим урядом (Б): 

1) Тимчасовий уряд зобов’язувався визнати Генеральний секретаріат 

найвищим крайовим органом влади; 

2) склад Генерального секретаріату затверджувався Тимчасовим урядом; 

3) УЦР поповнювалась представниками національних меншин; 

4) УЦР відмовлялась від самочинного введення автономії і погоджувалась 

чекати затвердження цього статусу Всеросійськими Установчими зборами. 

 

Завдання № 3 

1. Розкрийте значення вогню у розвитку первісної людини. 

2. Назвіть причини неможливості перетворення Київського, 

Чернігівського, Переяславського князівств на центр політичного об’єднання 

земель Русі. 
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3. Визначте ознаки традиційного суспільства: аграрно-ремісничого. 

4. Назвіть риси кризи феодально-кріпосницької системи. 

5. Український національний конгрес-з’їзд розпочав свою роботу 

6 квітня 1917 р. Охарактеризуйте його основні рішення. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте державотворчу діяльність у добу гетьманату 

П. Скоропадського: 

Сфера Основні заходи Наслідки 

Законотворчість   

Аграрний сектор   

Фінанси   

Промисловість   

Військове будівництво   

Культурно-просвітницька 

діяльність 

  

 

2. «…Безсумнівно однобічний акт, в котрім з одного боку відчувається 

досвідчена рука старого європейського борця, вихованого в школі тонких 

політичних формул і складної політичної боротьби, а з другого – недосвідчений 

і нічим невиправданий революційний ентузіазм… Правительство кн. Львова 

виправило помилку царя Олексія Михайловича і Петра Великого: на швидку 

руку, поміж поїздами три російські міністри і проф. Грушевський порозумілися 

в справі творення української держави», – писав відомий російський юрист 

проф. Б. Нольде. 

(Д. Дорошенко. Історія України 1917–1923 рр.) 

 

«Без сумніву, Другий Універсал був кроком назад у порівнянні з першим… 

Його компромісний характер не міг задовольнити обидві сторони… Російські 

консерватори оцінили його як перемогу української дипломатії…» 

(Я. Грицак. Нарис історії України:  

формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.) 
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Чому Другий універсал так неоднозначно був оцінений сучасником та 

сучасним істориком? 

3. Ви – учасник українсько-російських переговорів і представляєте 

Тимчасовий уряд. Ваші контраргументи щодо позиції лідерів УЦР. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 6, Е – 5 

2 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1 

3 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 2 

4 А– 1380, Б– 1362, В– 1410 

5 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 3 

6 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5, Д – 4, Е – 6 

7 Б; 1625 р., 1630 р., 1635 р. 

8 А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5 

9 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5, Е – 6 

10 А – 3, Б – 2,В – 1 

11 А – 3, Б – 2, В – 1 

12 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1  

13 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2  

14 А – 1, Б – 3, В – 2 

15 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2  

16 А – 2, Б – 1, В – 3 

17 А) 6–8 квітня 1917 р.; Б) 15 червня 1917 р.; В) 4 серпня 1917 р. 

«Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового 

уряду» 

18 А – 3, Б – 1, В – 2 

19 А – 2, Б – 1 

20 А – 4, Б – 6, В – 3, Г – 1, Д – 5, Е – 2 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 2, В – 1 

2 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 6, Д – 5, Е – 4 

4 А – 3, Б – 2, В – 1 

5 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

6 А – 2, Б – 1 

7 А – 2, Б – 1, В – 3  

8 А – 3, Б – 2, В – 1 

9 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1 

10 А 
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Завдання № 3 

1 А – 3, Б – 1, В – 2 

2 А – Алімпій Печерський; Б – Антоній Печерський, В – Роксолана 

(Анастасія Лісовська) 

3 А – 2, Б – 1, В – 3 

4 А – 2, Б – 1, В – 3 

5 А – 1, 3, 4, 7; Б – 2, 5, 6, 8 

6 А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, М, Н, О, П, Р, С, Т, У 

7 А – 3, Б – 2, В – 1  

8 А – 1, Б – 2  

9 А) І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Шашкевич; Б) М. Костомаров, 

В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш, Т. Шевченко, О. Маркович 

10 В, проголошення Першого Універсалу УЦР 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 Д, В, З, Ж, Г, Б, Е, А 

2 Г, Ж, Д, Е, В, З, Б, А 

3 З, Г, А, Е, Б, Ж, Д, В 

4 В, Г, З, Д, Е, Ж, А, Б 

5 Г, Ж, А, В, Е, Б, З, Д 

Завдання № 2 

1 Б, В, Г, Д 

2 А, Б, В, Г 

3 А, Б, В, Г 

4 Б, В, Д, Е 

5 А – 1, 3; Б – 2, 4 

Завдання № 3 

1 1) вогонь зробив людину незалежною від клімату; 

2) засіб захисту від хижаків; 

3) засіб полювання на тварин; 

4) засіб обробки продуктів харчування; 

5) засіб для виготовлення знарядь праці з дерева, кісток, для 

отримання штучних матеріалів (кераміка, метали); 

6) дав світло, збільшивши робочий день; 

7) сприяв консолідації людей у протистоянні навколишньому світу 

2 1) репресивна політика монгольських ханів; 

2) розорена економіка; 

3) переселення населення у райони Півночі та Заходу; 

4) розорена економіка; 

5) постійний обтяжливий податковий тягар з боку монголо-татар; 

6) князівські міжусобиці; 

7) відсутність вольової та енергійної еліти 

3 1) життя людини тісно пов’язане з природою і залежить від неї; 

2) основне багатство – земля; 
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3) панують натуральне господарство та ручна праця; 

4) більша частина часу витрачається на забезпечення власного 

виживання; 

5) місце у суспільстві визначається становим походженням; 

6) життя у суспільстві усталене і регулюється звичаями; 

7) світогляд релігійний; 

8) панівними формами держав є імперії, королівства 

4 1) розвиток товарно-грошових відносин; 

2) зростання товарності сільського господарства; 

3) занепад кріпосницьких мануфактур; 

4) широке застосування на мануфактурах найманої праці та машин; 

5) поширення нових сільськогосподарських технологій; 

6) спеціалізація окремих районів на виробництві певної 

сільськогосподарської продукції; 

7) поглиблення розшарування селянства за майновою ознакою; 

8) посилення експлуатації селянства поміщиками 

5 Основними рішеннями Конгресу були: 

1) надання Україні національно-культурної автономії у складі 

Російської Федеративної Республіки; 

2) один із основних принципів української автономії – повне 

забезпечення прав національних меншин, які живуть на Україні…; 

3) УЦР право санкції автономії України визнає за Російськими 

Установчими Зборами…; 

4) організувати комітет для вироблення проекту автономного статуту 

України, який має бути поданий для затвердження конгресові України 
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2005 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Архантропи, на думку вчених, з’явились на території України: 

А) 2 млн років тому 

Б) понад 1 млн років тому 

В) 600–700 тис. років тому 

 

2. Коли відбулася подія, яку описав Новгородський літопис: 

«Прийде король краковский со многою силою и взяша лестию землю 

Волынскую и Галицкую, и много зла христианам сотвориша...»? 

А) 1320 р. 

Б) 1349 р. 

В) 1387 р. 

 

3. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся: 

А) 1447 р. 

Б) 1468 р. 

В) 1482 р. 

 

4. Коли відбулася хотинська війна? 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) остаточний перехід Галичини під владу Польщі 1) 1398 р. 

Б) проголошення Вітовта королем Литовським та Руським 2) 1387 р. 

В) Грюнвальдська битва 3) 1437 р. 

Г) ліквідація Галицької митрополії 4) 1347 р. 

Д) укладання Флорентійської унії 5) 1410 р. 
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Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 1774 р. 1) третій поділ Речі Посполитої 

Б) 1783 р. 2) другий поділ Речі Посполитої 

В) 1791 р. 3) приєднання території між р. Південний Буг та р. Дністер 

Г) 1793 р. 4) приєднання до Росії Криму 

Д) 1795 р. 5) приєднання земель між річками Південний Буг та Дніпро 

 

Другий рівень 

1. Оберіть серед наведених тверджень ті, що розкривають наслідки реформ 60–

70-х років у Російській імперії для соціально-економічного життя населення 

України: 

А) забезпечили провідну роль поміщицьких господарств у виробництві 

сільськогосподарської продукції та торгівлі нею; 

Б) стимулювали розгортання ринкових відносин; 

В) прискорили формування ринку вільної робочої сили; 

Г) прискорили процес урбанізації в східноукраїнських землях; 

Д) активізували переведення селян на місячну та урочну системи; 

Е) забезпечили соціальну рівність селян; 

Ж) активізували промисловий розвиток східноукраїнських земель; 

З) спричинили зростання прошарку інтелігенції. 

 

2. Встановіть відповідність: 

А) булава 1) символ влади судді 

Б) бунчук 2) древко завдовжки 202,5 м, верхівку якого прикрашала 

кулька-маковиця, від якої донизу звисали пасма кінського 

волосся й червоні мотузки 

В) корогва 3) козацький прапор 

Г) печатка 4) палиця з горіхової деревини завдовжки 50–70 см зі 

срібною чи визолоченою кулею на кінці, розкішно 

оздоблена здебільшого смарагдами і перлами 
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3. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (4 позиції). 

Третій рівень 

1. Визначте спільне та відмінне у поглядах і діяльності українських та 

російських народників 60–80-х рр. XIX ст. 

2. Ви – учасник українсько-російських перемовин і представляєте 

Тимчасовий уряд. Ваші контраргументи щодо позиції лідерів УЦР. 

3. Ви – останній гетьман Січі П. Калнишевський, який пише свого 

останнього листа до цариці Катерини II. Складіть такий лист. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 1620 р. 

Завдання № 2 

А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 3 

Завдання № 3 

А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1  

Другий рівень 

Завдання № 1 

Б, В, Г, Ж 

Завдання № 2  

А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

Завдання № 3 

1) залучення на свій бік реєстрового козацтва 

2) укладання союзу з кримським ханом 

3) недооцінка козаків поляками 

4) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького 

Третій рівень (критерії оцінювання) 

1. Науковість, правильність використання історичної термінології 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Знання додаткової літератури 
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2006 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Неоантропи з’явилися на території України приблизно: 

А) 100 тис. років тому 

Б) 40 тис. років тому 

В) 10 тис. років тому 

 

2. Перші карбовані руські монети «золотники» з’явилися: 

А) наприкінці X ст. 

Б) наприкінці XI ст. 

В) на початку XII ст. 

 

3. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся: 

А) 1447 р. 

Б) 1468 р. 

В) 1482 р. 

 

4. Коли з’явилася так звана норманська теорія? 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) правління князя Василька Романовича 1) 1398 р. 

Б) проголошення Вітовта королем Литовським  2) 1205–1269 рр. 

та Руським 

В) «Устава на волоки» 3) 1437 р. 

Г) повстання селян під проводом Мухи 4) 1490-1492 рр. 

Д) укладення Флорентійської унії 5) 1557 р. 
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Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 1907 р. 1) заснування українського професійного театру у 

Єлисаветграді 

Б) 1891 р. 2) скасування панщини на Закарпатті 

В) 1791 р. 3) приєднання території між р. Південний Буг і р. Дністер 

Г) 1853 р. 4) початок еміграції українців до Канади 

Д) 1882 р. 5) заснування першого стаціонарного українського театру 

у Києві 

Другий рівень 

1. Серед наведених суджень про причини втрати Галицько-Волинською землею 

своєї незалежності і державності оберіть ті, що відповідають історичній 

дійсності. Галицька земля була захоплена поляками, тому що: 

А) населення бачило в поляках рятівників від монголо-татарського 

панування; 

Б) Польща була могутньою державою, провідні верстви якої виявилися 

зацікавленими в розширенні її кордонів на схід; 

В) поглиблення соціального розшарування перешкоджало консолідації 

галицького суспільства в боротьбі із загарбниками; 

Г) селяни та міщани Галицької землі розраховували на підтримку 

польського короля в боротьбі зі своїм боярством; 

Д) матеріальні інтереси, ставши пріоритетними для галицьких бояр, 

породили розбіжності в їхній політичній орієнтації; 

Е) перестала існувати князівська династія, здатна консолідувати навколо 

себе галицьке суспільство й організовувати захист власної землі.  

 

2. Встановіть відповідність: 

А) заснування «Товариства імені М. Качковського»  1) 1885 р. 

Б) проведення першого народного віча    2) 1880 р. 

В) заснування УСДРП       3) 1905 р. 

Г) створення Народної ради      4) 1872 р. 
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3. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (4 пункти). 

Третій рівень 

1. Визначте спільне та відмінне у суспільних течіях народників і радикалів 

у другій половині XIX ст. 

2. Порівняйте аграрні перетворення, здійснювані УЦР, гетьманатом, 

Директорією УНР та більшовиками. 

3. Чому сталінський режим вдався до політики масових репресій? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 XVIII ст. 

Завдання № 2 

А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 3 

Завдання № 3 

А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1 

Другий рівень 

Завдання № 1 

Б, В, Д, Е 

Завдання № 2 

А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

Завдання № 3 

1) залучення на свій бік реєстрового козацтва 

2) укладання союзу з кримським ханом 

3) недооцінка козаків поляками 

4) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість, правильність використання історичної термінології 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Знання додаткової літератури 
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2007 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Велике переселення народів відбулося: 

А) VII–IV ст. до н. е. 

Б) IV–VII ст. н. е. 

В) VIII ст. 

 

2. Перша знайдена археологами берестяна грамота датується: 

А) кінцем X ст. 

Б) кінцем XI ст. 

В) XII ст. 

 

3. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся: 

А) 1447 р. 

Б) 1468 р. 

В) 1482 р. 

 

4. Коли з’явилася так звана «норманська теорія»? 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) правління Дмитра Дедька в Галичі 1) 1577 р. 

Б) похід Івана Підкови на Молдову 2) 1340–1349 рр. 

В) «Устава на волоки» 3) 1437 р. 

Г) Перший Литовський Статут 4) 1529 р. 

Д) укладення Флорентійської унії 5) 1557 р. 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 
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А) 1843 р. 1) заснування українського професійного театру у 

Єлисаветграді 

Б) 1891 р. 2) відкриття університету у Чернівцях 

В) 1906 р. 3) вихід першої україномовної газети «Хлібороб» 

Г) 1875 р. 4) початок еміграції українців до Канади 

Д) 1882 р. 5) Т. Шевченко створив серію офортів «Живописна Україна» 

 

Другий рівень 

1. Назвіть причини, через які Галицька земля була захоплена поляками 

(4 пункти).  

 

2. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) заснування «Товариства імені М. Качковського»; 

Б) перший слов’янський конгрес у Празі; 

В) вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина»; 

Г) проведення першого народного віча. 

 

3. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: 

А) залучення на свій бік реєстрового козацтва; 

Б) стихійність руху; 

В) фінансова допомога Московського царя; 

Г) укладання союзу з кримським ханом; 

Д) недооцінка козаків поляками; 

Е) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького; 

Ж) зрада з боку татар. 

 

Третій рівень 

1. Визначте спільне та відмінне між суспільними течіями громадівців та 

москвофілів у другій половині XIX ст. 
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2. Порівняйте перетворення, здійснювані Ф. Рузвельтом у США та 

Й. Сталіним у СРСР, в умовах світової економічної кризи 1929–1933 рр. 

3. Чому в деяких країнах Європи та СРСР у 1930-х встановлюються 

тоталітарні режими? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 XVIII ст. 

Завдання № 2 

А– 2, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 3 

Завдання № 3 

А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1) Польща була могутньою державою, провідні верстви якої виявилися 

зацікавленими в розширенні її кордонів на схід; 

2) поглиблення соціального розшарування перешкоджало консолідації 

галицького суспільства у боротьбі із загарбниками; 

3) матеріальні інтереси, ставши пріоритетними для галицьких бояр, породили 

розбіжності в їхній політичній орієнтації; 

4) перестала існувати князівська династія, здатна консолідувати навколо себе 

галицьке суспільство й організовувати захист власної землі 

Завдання № 2 

Б, А, Г, В 

Завдання № 3 

А, Г, Д, Е 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість, правильність використання історичної термінології 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Знання додаткової літератури 
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Завдання 2008–2014 рр.  
 
 

2008 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Боспорська держава зберігала незалежність: 

А) VII–III ст. до н. е. 

Б) VI–IV ст. до н. е. 

В) V–II ст. до н. е. 

Г) IV–I ст. до н. е. 

 

2. Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан: «Біля лівого боку 

Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху р. Вістула на незмірному 

просторі проживає народ». 

А) венеди 

Б) анти 

В) склавини 

Г) авари 

 

3. Античні міста-держави зникли внаслідок: 

А) нападу скіфів, а потім гунів 

Б) нападу сарматів, а згодом гунів 

В) нападу скіфів, а згодом сарматів 

Г) нападу готів, а потім гунів 

 

4. Якому князю належать ці слова: «Ой, лиха ти, честь татарська»? 

А) Данилові Романовичу 

Б) Ярославу Осмомислу 

В) Романові Мстиславичу 

Г) Мстиславу Удатному 
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Завдання № 2 

1. У битві на річці Ворскла в 1399 р. литовсько-руські війська: 

А) здобули перемогу монголо-татари, очолювані ханом Тохтамишем 

Б) зазнали поразки від військ азійського войовника Тимура 

В) розгромили армію московського князя Дмитрія Донського 

 

2. Данило Апостол був гетьманом України упродовж: 

А) 1727–1734 рр. 

Б) 1727–1737 рр. 

В) 1729–1734 рр. 

Г) 1727–1747 рр. 

 

3. Окресліть період існування Підпільненської Січі: 

А) 1709–1711 рр. 

Б) 1711–1729 рр. 

В) 1730–1773 рр. 

Г) 1734–1775 рр. 

 

4. Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань відбулося: 

А) 1775 р. 

Б) 1792 р. 

В) 1795 р. 

Г) 1801 р. 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність подій хронологічно: 

А) «Сталевий пакт» 1) березень 1938 р. 

Б) «аншлюс Австрії» 2) листопад 1937 р.  

В) Мюнхенська угода 3) жовтень 1936 р. 

Г) підписання Антикомінтернівського 

пакту 

4) вересень 1938 р. 

 5) травень 1939 р. 

 

Другий рівень 

1. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: 
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А) залучення на свій бік реєстрового козацтва; 

Б) стихійність руху; 

В) фінансова допомога Московського царя; 

Г) укладання союзу з кримським ханом; 

Д) недооцінка козаків поляками; 

Е) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького; 

Ж) зрада з боку татар. 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) заснування «Товариства імені М. Качковського» ; 

Б) перший слов’янський конгрес у Празі; 

В) вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина» ; 

Г) проведення першого народного віча. 

 

3. Встановіть відповідність: 

А) розроблення Народної Хартії у Великій Британії 1) 1867 р. 

Б) Віденська угода, за якою Венеціанська область 

передавалась Італії 

2) 1870 р. 

В) проголошення утворення Німецької імперії 3) 1866 р. 

Г) Друга парламентська реформа у Великій Британії 4) 1871 р. 

 5) 1839 р. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте церковну реформу митрополита Петра Могили. 

2. Охарактеризуйте місце України у системі міжнародних відносин першої 

половини XIX ст. 

3. Визначте спільне та відмінне між Великою Французькою революцією 

кінця XVIII ст. та Українською національно-демократичною революцією 1917–

 1921 рр. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 А 

3 Г 

4 А 

Завдання № 2 

1 Б 

2 А 

3 Г 

4 Б 

Завдання № 3 

1 А – 5, Г – 2, В – 4, Б – 1 

Другий рівень 

1 А, Г, Д, Е 

2 Б, А, Г, В 

3 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1  

Третій рівень  

1. Науковість, доцільне використання історичної термінології 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Знання додаткової літератури 
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2009 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть поховання – пам’ятник сарматської культури в Україні: 

А) Товста Могила 

Б) Соколова Могила 

В) Гайманова Могила 

Г) Кам’яна Могила 

 

2. Слов’яни під ім’ям венедів згадуються у творах: 

А) римських авторів 

Б) грецьких авторів 

В) арабських авторів 

Г) візантійських авторів 

 

3. Слов’ян скіфами-орачами назвав: 

А) Тацит 

Б) Костянтин  

В) Геродот 

Г) Пліній Старший 

 

4. За свідченням сучасника, «славне місто… Київ величністю, як вінцем, увінчав 

князь…». Назвіть ім’я князя: 

А) Володимир Святославович 

Б) Ярослав Володимирович 

В) Володимир Всеволодович 

Г) Мстислав Володимирович 

 

Завдання № 2 

1. Визначте, кого з перелічених діячів називали «батьком унії»: 

А) Михайла Рогозу 

Б) Василя-Костянтина Острозького 

В) Кирила Терлецького 

Г) Іпатія Потія  

 

2. Назвіть автора ідеї Руського патріархату: 

А) князь Василь-Костянтин Острозький 

Б) письменник-полеміст Мелетій Смотрицький 

В) митрополит Іов Борецький 

Г) письменник-полеміст Іван Вишенський 
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3. Кому належать ці слова: 

«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Америці, якби 

з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би 

чесним працьовитим слугою спільної народної справи… Сподіваюсь, що працею 

і любов’ю заслужу коли-небудь, що українці признають мене сином свого 

народу…». 

А) Тадею Рильському 

Б) Павлу Чубинському 

В) Володимиру Антоновичу 

Г) Івану Касьяненку 

 

4. За фактами біографії назвіть митця: 

«…став одним із засновників абстрактного мистецтва; започаткував 

новий модерністський напрям – супрематизм (полотно «Біле і чорне»)». 

А) Василь Кандинський 

Б) Казимир Малевич 

В) Федір Кричевський 

Г) Анатолій Петрицький 

 

Завдання № 3 

1. Першим головою товариства «Просвіти» був: 

А) Анатоль Вахнянин 

Б) Маркіян Шашкевич 

В) Омелян Огоновський 

Г) Осип Барвінський 

 

2. У 1900 році в селі Завалля Снятинського повіту молодіжну спортивну 

організацію «Січ» заснував: 

А) Василь Нагірний 

Б) Іван Боберський 

В) Кирило Трильовський 

Г) Юліан Романчук 

 

3. «Буковинським Кобзарем» називають: 

А) Володимира Кобилянського 

Б) Юрія Федьковича 

В) Сидора Воробкевича 

Г) Григорія Воробкевича 

 

4. У м. Суджі наприкінці 1918 р. було створено радянський уряд: 
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А) Народний Секретаріат 

Б) Генеральний Секретаріат 

В) Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 

Г) Раду Народних Комісарів України 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність битв у роки Першої світової війни: 

А) Галицька битва 1) травень – квітень 1915 р. 

Б) Брусиловський прорив 2) 1917 р. 

В) Горлицький прорив 3) березень – квітень 1915 р. 

Г) контрнаступ росіян у Карпатах 4) 1916 р. 

 5) 1914 р. 

 

2. Встановіть відповідність між митцями та сферами їхньої діяльності: 

А) Михайло Бойчук 1) вчений-арабіст 

Б) Георгій Нарбут 2) бандурист 

В) Агатангел Кримський 3) художник 

Г) Гнат Хоткевич 4) графік 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між партіями та їхніми програмними цілями: 

А) Русько-українська 

радикальна партія 

1) «Одна, єдина, нероздільна від Карпат аж до 

Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна – 

республіка робочих людей – оце національний 

всеукраїнський ідеал…» 

Б) Українська народна 

партія 

2) «У справах суспільно-економічних змагаємо до 

переміни способу продукції згідно зі здобутками 

наукового соціалізму…» 
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В) Українська 

демократична партія 

3) «…вимагаємо Автономії України з окремим 

представничим зібранням… права кожної нації на 

культурне і політичне самовизначення…» 

Г) Українська соціал-

демократична 

робітнича партія 

4) «За народами, які живуть на території України 

(Великороси, Поляки та інші), ми визнаємо рівне 

право з Українцями на задоволення їх національних, 

культурних, політичних та економічних потреб…» 

5) Революційна 

українська партія 

 

 

2. Встановіть відповідність партійної приналежності: 

А) В. Винниченко 1) «Братство тарасівців» 

Б) М. Міхновський 2) УДРП 

В) Б. Грінченко 3) УНП 

Г) І. Липа 4) РУРП 

 5) УСДРП 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) із рішень Першого 

Українського 

військового з’їзду 

1) «Що ж до більшовиків та всяких напасників, що 

руйнують наш край, приписуємо рішуче взятися до 

боротьби з ними…» 

Б) із Першого 

Універсалу УЦР 

2) «Україна єсть державою суверенною, самостійною 

і ні від кого незалежною…» 

В) із Четвертого 

Універсалу УЦР 

3) «з’їзд постановляє вимагати від Тимчасового 

правительства та Ради солдатських і робітничих 

депутатів негайного оголошення… принципу 

національно-територіальної автономії України…» 
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Г) із Конституції УНР 4) «Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 

державою російською, хай народ український на 

своїй землі має право сам порядкувати своїм 

життям…» 

Д) із Третього 

Універсалу УЦР 
 

 

2. Встановіть відповідність: 

А) Галичина 1) Українське національне об’єднання на чолі з 

А. Волошиним 

Б) Буковина 2) Українська національна партія на чолі з 

В. Залозецьким-Сасом 

В) Закарпаття 3) Комуністична партія Румунії 

Г) Бессарабія 4) Українське національно-демократичне об’єднання 

на чолі з Д. Левицьким 

 5) Українська партія соціалістів-самостійників 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте розвиток культури України доби Галицько-Волинської 

держави. 

2. Зробіть висновки щодо внутрішньої політики гетьманів 

Д. Многогрішного та І. Самойловича. Зазначте, які внутрішньополітичні заходи 

цих гетьманів були подібними, а які різнилися. Що спільного було в долі обох 

гетьманів? 

3. Чому саме у 1920-х рр. і саме серед молоді набуває поширення ідеологія 

Дмитра Донцова? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 



66 
 

2 А 

3 В 

4 Б 

Завдання № 2 

1 Г 

2 А 

3 В 

4 Б 

Завдання № 3 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 

2 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1 

Завдання № 3 

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

2 А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Правильність використання історичної термінології 

8. Знання додаткової інформації 
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2010 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте українські міста, в яких протягом другої половини ХІХ ст. було 

засновано вищі навчальні заклади: 

1) Одеса; 2) Ніжин; 3) Чернігів; 4) Чернівці; 5) Харків; 6) Львів; 

7) Кам’янець-Подільський; 8) Катеринослав. 

А) 1, 3, 4, 5, 6, 7 

Б) 1, 4, 5, 6, 7, 8 

В) 1, 3, 4, 5, 6, 8 

Г) 1, 2, 4, 5, 6, 8 

 

2. Визначте прізвища тих діячів другої половини ХІХ ст., хто належав до 

«буковинської трійці»: 

1) Юрій Федькович; 2) Юліан Бачинський; 3) Володимир Гнатюк, 4) Сидор 

Воробкевич; 5) Северин Данилович; 6) Григорій Воробкевич. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 1, 5, 6 

 

3. Визначте діячів українського руху, що працювали у складі створеного під час 

Першої світової війни Комітету Південного-Західного фронту Всеросійського 

союзу земств і міст: 

1) А. Ніковський; 2) Д. Дорошенко; 3) В. Винниченко; 4) М. Міхновський; 

5) С. Петлюра; 6) А. В’язлов; 7) І. Стешенко. 

А) 1, 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 5, 6 

В) 2, 3, 5, 7 

Г) 2, 4, 5, 6 

 

4. Визначте події, що відбулися під час польсько-української війни: 

1) заколот Корнілова; 2) універсал гетьмана П. Скоропадського про 

відновлення козацького стану в Україні; 3) відкриття Української академії наук; 
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4) скликання Трудового конгресу; 5) проголошення Української Соціалістичної 

Радянської Республіки (УСРР); 6) Перший зимовий похід військ УНР. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

5. Визначте основні риси внутрішньої політики гетьмана Павла 

Скоропадського: 

1) націоналізовано промисловість; 2) видано «Закон про тимчасовий 

державний устрій України»; 3) розігнано органи місцевого самоврядування; 

4) відновлено 8-годинний робочий день; 5) видано «Тимчасовий закон про 

заходи боротьби з розрухою в сільському господарстві»; 6) прийнято закон про 

автокефалію української православної церкви; 7) відновлено козацький стан в 

Україні. 

А) 1, 3, 5, 6 

Б) 3, 4, 5, 7 

В) 2, 3, 5, 7 

Г) 2, 3, 4, 5 

 

Завдання № 2 

1. Визначте міста, яким у ХV ст. було надане Магдебурзьке право: 

1) Сянок; 2) Луцьк; 3) Львів; 4) Житомир; 5) Київ; 6) Чернігів. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Визначте, які особливості соціально-економічного життя не були характерні 

для ХVІІІ ст.: 

1) розвиток фільваркового господарства; 2) поширення уходництва як виду 

господарської діяльності; 3) початок господарського освоєння Слобожанщини; 

4) поділ козацтва на бунчукових, значкових і знатних товаришів; 5) вперше 

було встановлено точний бюджет державних видатків козацької держави; 

6) поділ козацтва на виборних козаків і підпомічників; 7) видання імператором 

Павлом І указу про заселення Новоросійського краю. 
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А) 5, 6, 7 

Б) 2, 3, 4 

В) 4, 6, 7 

Г) 4, 5, 6 

 

3. Визначте серед переліку друкованих видань ХІХ ст. ті, що друкувалися за 

межами України: 

1) альманах «Русалка Дністрова»; 2) журнал «Основа»; 3) газета «Діло»; 

4) часопис «Громада», 5) журнал «Народ»; 6) газета «Руська Рада». 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 3, 4, 5 

 

4. Визначте риси розвитку української культури протягом дії політичного курсу 

радянської влади, програму якого було затверджено у квітні 1923 р. на ХІІ з’їзді 

РКП(б): 

1) заснування у Києві «Молодого театру» на чолі з Л. Курбасом; 

2) відкриття першого в Україні пам’ятника Т. Шевченку; 3) початок діяльності 

товариства «Геть неписьменність»; 4) поширення літературної дискусії, в 

центрі якої опинився М. Хвильовий; 5) ліквідація УАПЦ; 6) арешт і розстріл 

близько 300 кобзарів і лірників. 

А) 1, 2, 4 

Б) 3, 4, 5 

В) 2, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

5. Визначте діячів політичних і державних органів ЗУНР в роки Української 

національної революції: 

1) Д. Вітовський; 2) М. Василенко; 3) К. Левицький; 4) Л. Цегельський; 

5) В. Чехівський. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 

 

Завдання № 3 

1. Серед поданого переліку гасел та власних назв виберіть ті, що не були 

актуальні на час індустріалізації в УСРР: 
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1) «Побудова соціалізму в окремо взятій країні»; 2) «ГОЕЛРО»; 3) «Рік 

великого перелому»; 4) «Укррадтрударм»; 5) «Кооперативний соціалізм»; 

6) «Ізотовський рух»; 7) «Позика третього вирішального року»; 8) «Робітники і 

селяни голодного Поволжя чекають допомоги від українських землеробів». 

А) 1, 2, 5, 6 

Б) 4, 5, 7, 8 

В) 2, 3, 4, 6 

Г) 2, 4, 5, 8 

 

2. Розвиток образотворчого мистецтва у першій половині ХХ ст. пов’язаний із 

іменами: 

1) Б. Гмиря; 2) М. Бойчук; 3) І. Кавалерідзе; 4) Ф. Кричевський; 

5) М. Самокиш; 6) Д. Дяченко. 

А) 1, 3, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 1, 4, 5 

 

3. Серед політичних партій Західної України, що діяли у 20–30-ті рр. ХХ ст., 

визначте ті, що у своїх політичних програмах висували гасло приєднання до 

Радянської України: 

1) ОУН; 2) КПЗУ; 3) УНДО; 4) «Відродження»; 5) УСРП (Українська 

соціал-радикальна партія). 

А) 1, 4 

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 3, 4 

 

4. Визначте, які з перелічених подій не стосуються процесу створення СРСР: 

1) Х з’їзд РКП(б); 2) VII Всеукраїнський з’їзд рад; 3) ХІV з’їзд ВКП (б); 

4) Х Всеросійський з’їзд рад; 5) вихід статті Й. Сталіна «Рік великого 

перелому»; 6) І з’їзд рад СРСР. 

А) 1, 3, 6 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 1, 3, 5 

 

5. Визначте, які події відбулися в Україні протягом періоду дії НЕПу: 
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1) Другий зимовий похід військ УНР; 2) вихід постанови Наркомосу УСРР 

«Про запровадження в життя єдиної трудової школи»; 3) поява першої 

літературної організації «Плуг»; 4) «Шахтинська справа»; 5) створення Спілки 

письменників України; 6) виникнення в Західній Україні політичного 

об’єднання УНДО; 7) суд над «Українською військовою організацією». 

А) 2, 3, 4, 6 

Б) 1, 3, 4, 6 

В) 4, 5, 6, 7 

Г) 1, 3, 5, 6 

 

Завдання № 4 

1. Серед кочових племен, що населяли територію Південної та Південно-

Східної України у ІХ ст. до н. е. – ІV ст. н. е., визначте племена іраномовного 

походження: 

1) кіммерійці; 2) готи; 3) алани; 4) гуни; 5) скіфи; 6) роксолани; 7) авари. 

А) 3, 4, 5, 6 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 2, 5, 7 

Г) 1, 3, 5, 6 

 

2. Серед міжнародних договорів українських гетьманів другої половини 

ХVII ст. визначте ті, що були підписані з Річчю Посполитою: 

1) Білоцерківський договір; 2) Бучацький договір; 3) Гадяцький договір; 

4) Переяславський договір; 5) Слободищенський договір; 6) Глухівський 

договір. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 6 

Г) 1, 5, 6 

 

3. Визначте навчальні заклади, які були відкриті у першій половині ХІХ ст.: 

1) Чернігівський колегіум; 2) Волинський ліцей; 3) Рішельєвський ліцей в 

Одесі; 4) Богословський інститут у Чернівцях; 5) Вищі жіночі курси у Києві; 

6) Вище гірниче училище у Катеринославі. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 4, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 
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4. Визначте українських письменників, які стали жертвами сталінських 

репресій в 30-х рр. ХХ ст.: 

1) Г. Косинка; 2) В. Сосюра; 3) Ю. Смолич; 4) М. Куліш; 5) М. Зеров; 

6) А. Малишко; 7) Є. Плужник; 8) Ю. Яновський. 

А) 2, 3, 5, 7 

Б) 3, 4, 7, 8 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 1, 4, 5, 7 

 

5. Серед поданого ряду понять оберіть ті, що не були характерними для 

політики «воєнного комунізму»: 

1) продрозверстка; 2) приватизація; 3) продподаток; 4) державна хлібна 

монополія; 5) концесія; 6) продовольча диктатура. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Співвіднесіть уривок документа з його назвою: 

А) ІІ Універсал 

УЦР 

1) «Тяжкий і грізний час вимагає доброго упорядкування 

виробництва, рівномірного розподілення продуктів 

споживання і кращої організації праці… приписуємо 

Генеральному секретаріату праці встановити державний 

контроль над продукцією на Україні…» 

Б) Тимчасова 

інструкція 

Генеральному 

Секретаріатові 

2) «Українська Центральна рада, яка обрана українським 

народом через його революційні організації, незабаром 

поповниться на справедливих основах представниками 

інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом 

революційної демократії України…» 

В) ІІІ Універсал 

УЦР 

3) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, 

ліси, будинки, коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на 

Україні, Універсал не дозволяє ніяких самовільних 

захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо 
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такі захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер 

уже народне багатство та викличуть розрухи і сварки в краю 

і серед селянства» 

Г) IV Універсал 

УЦР 

4) «На час до вирішення справи про місцеве врядування 

Установчими Зборами у справах місцевого врядування 

Україною вищим органом тимчасового уряду є Генеральний 

Секретаріат, которого призначає Тимчасовий уряд по 

пропозиціям Центральної Ради» 

 
5) «Приписуємо Правительству Республіки нашої – Раді 

Народніх Міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею 

переговори про мир з центральними державами цілком 

самостійно й довести їх до кінця…» 

 

2. Встановіть відповідність між державно-політичними діячами та їхньою 

біографією: 

А) Георгій 

П’ятаков 

1) із грудня 1917 р. по липень 1933 року обіймав різні 

державні посади у вищих органах радянської влади. 7 липня 

1933 р. на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У, де мали 

заслухати його заяву про визнання своїх помилок у 

націоналістичному ухилі, покінчив життя, вистріливши собі 

в голову з револьвера  

Б) Станіслав 

Косіор 

2) очолював народний комісаріат освіти України, багато 

робив для здійснення українізації. У 1927 році його 

звинуватили у націоналістичному ухилі, у 1933-му – у 

«контрреволюційній діяльності» та засудили до 10-річного 

ув’язнення 

В) Микола 

Скрипник 

3) активний організатор КП(б)У, перший секретар її ЦК. У 

роки громадянської війни займав керівні військові посади, 

організовував масові розстріли білогвардійського 

офіцерства у Криму. Репресований у 1937 році 
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Г) Григорій 

Петровський 

4) у 1917–1919 рр. – нарком внутрішніх справ РСФРР, із 

березня 1919 р. – голова ВУЦВК, 1923–1937 рр. – заступник 

Голови ЦВК РСФРР, на його честь у 1926 р. було 

перейменовано одне з найбільших міст України 

 
5) у 1922–1928 рр. обіймав керівні посади в органах РКП(б). 

У 1928–1938 рр. – генеральний секретар (із 1934 – перший) 

ЦК КП(б)У. Активно підтримав вимогу Л. Кагановича і 

В. Молотова повністю виконати значно завищені плани 

хлібоздачі в Україні 

 

3. Встановіть відповідність між добою історії України першої половини ХХ ст. 

та уривком зі спогадів сучасників: 

А) доба 

Центральної 

Ради 

1) «Опинившись без війська, втративши зв’язок з Одесою, 

оставлена революційним селянством та робітництвом, 

остапенківщина розбіглася з Проскурова хто куди…» 

Б) доба 

Гетьманату 

2) «Все внутрішнє життя… середніх шкільних закладів усіх 

видів переходить до відання педагогічних рад, поповнених 

представниками від старших класів – учнів числом ⅓ 

складу, педагогів, представників від нижчих службовців…» 

В) доба 

Директорії 

3) «Ми пережили тоді епоху «грюндерства» і 

спекулятивного запалу… Паралізована буржуазія з півночі 

заполонила Київ… Дещо пожвавився розвиток 

промисловості, діяльність банків, біржі… проголошувалася 

безжальна боротьба «революційному соціалізмові…» 

Г) доба 

Радянської 

влади 

4) «Наші праві націоналісти в особі графа Бобринського, 

посівши адміністративні посади в «П’ємонті українства», 

почали переслідувати український національний рух і 

силоміць навертати уніатів до православ’я» 
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5) «В один із останніх жовтневих днів… над нашими 

головами щось продзижчало… і в перші хвилини навіть 

не зрозуміли, що трапилось. Як згодом з’ясувалось, 

стріляли більшовицькі частини, що зосереджувалися в 

«Арсеналі» 

 

4. Встановіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими 

здобутками: 

А) Олександр Довженко 1) збірка оповідань «Сині етюди» 

Б) Федір Кричевський 2) опера «Кармелюк» 

В) Микола Хвильовий 3) фільм-опера «Запорожець за Дунаєм» 

Г) Іван Кавалерідзе 4) кінофільм «Арсенал» 

 5) монументальний образотворчий триптих «Життя» 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між подією Першої світової війни та її описом: 

А) Галицька битва 1) внаслідок цієї військової операції росіянам вдалося 

взяти в полон 127-тисячний гарнізон противника, проте 

просунутися на угорську рівнину російським військам так 

і не вдалося 

Б) «Брусилівськи

й прорив» 

2) операція російських військ, що проводилася взимку 

1914–1915 рр. в передгір’ях Карпат. Незважаючи на 

великі втрати їм удалося відкинути супротивника і 

опанувати значною частиною Карпатського хребта 

В) Горлицька 

операція 

3) значення перемоги росіян у цій битві полягало у тому, 

що противнику не вдалося нав’язати Росії «бліцкригу» і 

добитись на початковому етапі війни рішучих успіхів 

Г) облога 

Перемишля 

4) російські війська Південно-Західного фронту прорвали 

австрійську оборону і знову захопили східну частину 
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Галичини, всю Буковину, Волинь. Це була остання 

успішна операція російських військ 

 
5) в результаті наступальної операції, яка тривала 52 дні, 

росіяни змушені були полишити Галичину. Вперше в ході 

цієї операції російське командування в широких 

масштабах провадило знищення найбільш важливих 

об’єктів, транспортних шляхів, запасів продовольства 

 

2. Встановіть відповідність між назвами органів більшовицької влади в Україні 

та їх повноваженнями: 

А) Всеукрревком 1) орган радянської влади на селі в часи «воєнного 

комунізму» 

Б) Комбід 2) найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий та 

контролюючий орган державної влади УСРР у період між 

Всеукраїнськими з’їздами рад робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів 

В) Раднарком 3) надзвичайний орган, що об’єднував військову й 

цивільну владу, створений 11 грудня 1919 р. для 

утвердження робітничо-селянської влади в республіці 

Г) ВУЦВК 4) найвищий орган виконавчої влади (уряд) Української 

Радянської Соціалістичної Республіки у 1919–1946 рр. 

 
5) орган із надзвичайними повноваженнями для ведення 

розвідки та контррозвідки, боротьби з 

антибільшовицькими виступами 

 

3. Встановіть відповідність між хронологічними періодами історії України та 

історичними поняттями й термінами, які необхідно використовувати, 

характеризуючи їх: 

А) 1914–1918 рр.  1) колгосп, репатріація, «шумськізм», «воєнний комунізм», 

Інтегральний націоналізм, «Ізотівський рух» 
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Б) 1917–1921 рр.  2) індустріалізація, «закон про п’ять колосків», 

«стахановський рух», п’ятирічка, хлібозаготівельна криза 

В) 1921–1928 рр. 3) дискримінація, окупаційна політика, депортація, 

військово-політичний блок, «європейський скандал» 

Г) 1928–1939 рр. 4) куркульство, продподаток, кооперативи, коренізація, 

ВАПЛІТЕ, «хвильовізм» 

 5) пролетаризація, Універсал, Директорія, українізація 

армії, Конституція УСРР, «радянізація» 

 

4. Встановіть відповідність між суспільно-політичними подіями та їх 

наслідками: 

А) запровадження 

НЕПу у сільське 

господарство 

1) запровадження чотирирічного обов’язкового навчання, 

перехід до семирічної шкільної освіти 

Б) започаткування 

кампанії 

«всенародний 

похід за всеобуч» 

2) зростання врожаю, що дало можливість продавати 

зерно на зовнішніх ринках, створення 

сільськогосподарських кооперативів, виникнення 

невеликих сільськогосподарських підприємств 

В) проголошення 

політики 

«коренізаціі» 

3) посилення оподаткування індивідуальних господарств, 

заборона використовувати найману працю у сільському 

господарстві, поширення практики депортації селянства 

Г) перехід до 

політики 

розкуркулення 

селянства 

4) ідеологізація змісту навчання, реорганізація ⅔ 

семирічних шкіл у фабрично-заводські училища та школи 

колгоспної молоді, 98% дітей віком до 10 років було 

охоплено навчанням 

 
5) введення обов’язкового вживання української мови в 

державному діловодстві, зростання питомої ваги 

українців у партійно-державному апараті УРСС 
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Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності події, відображені у цитованих 

документах: 

А) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка, як спосіб державної 

заготівлі продовольства, замінюється натуральним податком…»; 

Б) «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захотілося 

ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продуктивності праці… В 

ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною спустилися два кріпильники… я 

почав рубати. Працювали ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 102 

тонни…»; 

В) «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити максимально 

можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. Особливу увагу треба 

звернути на відбудову, реконструкцію і розвиток металургії та важкого 

машинобудування»; 

Г) «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 10 років 

свого існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

організацією… собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і вважає її 

за ліквідовану…». 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими з них уривками: 

А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Вся влада в межах Української Соціалістичної Радянської Республіки належить 

радам робітничих, селянських та червоноармійських депутатів… Українська 

Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і зберігає за собою 

право вільного виходу з Союзу…»; 
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Б) «Українська Соціалістична Радянська Республіка є організація 

диктатури працюючих і експлуатованих мас пролетаріату і біднішого селянства 

для перемоги над їх віковими гнобителями й експлуататорами капіталістами й 

поміщиками…»; 

В) «Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), 

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) 

укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – 

«Союз Радянських Соціалістичних Республік…»; 

Г) «Українська Радянська Соціалістична Республіка є соціалістична 

держава робітників і селян… Політичну основу УРСР становлять Ради 

депутатів трудящих… Економічну основу УРСР становлять соціалістична 

система господарства і соціалістична власність на знаряддя та засоби 

виробництва…». 

Третій рівень 

1. Чому, на Вашу думку, після поділів Польщі та приєднання частини її 

земель до Російської імперії в соціально-економічному становищі відбувалася 

ситуація, описана М. Грушевським: «…в землях, які відійшли з-під Польщі під 

Росію, нічим не стало легше українському народові. Навпаки сильна рука 

нового, російського начальства надала пануванню польського пана над 

українським холопом ще більшої моци і певності, якої не мало воно за безсилої, 

розколиханої держави Польської…». Відповідь обґрунтуйте. 

2. Охарактеризуйте початки українського національного відродження в 

Україні у XIX ст. 

3. Охарактеризуйте український національний рух у Західній Україні у 

міжвоєнний період 20–30 рр. ХХ ст. 
 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 
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2 В 

3 Б 

4 В 

5 В 

Завдання № 2 

1 В 

2 Г 

3 А 

4 Б 

5 А 

Завдання № 3 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 Б 

Завдання №4 

1 Г 

2 А 

3 Б 

4 Г 

5 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 5 

2 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 4 

3 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 

4 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

3 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 

4 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3 

Завдання № 3 

1 А, В, Г, Б 

2 Б, В, А, Г 

Третій рівень 

1. Аргументованість 

2. Логічність 

3. Використання додаткових джерел інформації 

4. Використання наукової термінології 
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2011 рік 

 

Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Виберіть правильну відповідь. 

До тюркських племен, які були сусідами східних слов’ян, належали: 

1) іжора; 2) сармати; 3) авари; 4) готи; 5) хозари; 6) гуни. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 3, 6 

 

2. Визначте категорії селян, що виконували панщину: 

1) слуги; 2) селяни-паробки; 3) селяни-данники; 4) селяни-сокольники. 

А) 2, 4 

Б) 1, 2 

В) 3, 4 

Г) 2, 3 

 

3. Визначте нормативно-правові акти, якими оформлювався процес 

закріпачення селян у Польсько-Литовській державі: 

1) «Привілей Казимира IV»; 2) «Пункти заспокоєння руського народу»; 

3) «Волочна поміра»; 4) «Острозька угода»; 5) «Артикули польського короля 

Генріха Валуа»; 6) «33 артикули» 1595 р. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 3, 5, 6 

 

4. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням Деулінського та 

Андрусівського договорів: 

1) селянські повстання під проводом Мухи та Андрія Борули; 

2) виникнення Київського братства; 3) Хотинська битва; 4) Чуднівська 

кампанія; 5) обрання П. Тетері гетьманом Правобережної України; 

6) Московські статті І. Брюховецького; 7) «повстання Петрика». 
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А) 1, 3, 5, 6 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

5. Визначте уривки першоджерел, які стосуються доби Національно-визвольної 

війни середини XVII cт.: 

1) «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками 

оволоділа паніка: сам Осман… тепер на власні очі побачив усю хиткість свого 

становища»; 

2) «Я її не відступлю, бо це права рука наша, щоб ви, знищивши хлопів, і 

на козаків ударили»; 

3) «Ми, Військо Запорозьке низове, не бажаємо воювати й ворогувати з 

Вашою Милістю і з усім кримським панством…»; 

4) «Якби провинився б хто з генеральних старшин, полковників, 

генеральних радників, … – то ясновельможний гетьман не повинен карати того 

винуватця за такі провини засобами своєї влади чи особисто призначати йому 

кару»; 

5) «Урятувати обложених не було жодного шансу… Вичерпувалися запаси 

пороху, харчів, жовніри змушені були вживати смердючу воду…»; 

6) «Спочатку будь ласкавим, Твоя Царська Величносте, підтвердити права 

і вольності наші військові, які віками були у Війську Запорозькому…». 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. Визначте діячів музичного мистецтва України кінця XVIII – поч. ХІХ ст.: 

1) І. Полетика; 2) Д. Бортнянський; 3) М. Тереховський; 4) А. Ведель; 

5) С. Яворський; 6) М. Березовський; 7) М. Дидецький; 8) А. Сатановський. 

А) 1, 5, 7, 8 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 3, 4, 7 

Г) 2, 4, 6, 7 
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2. Визначте, які зі згаданих нижче соціальних виступів відбувалися у ХVIII ст.: 

1) «Київська козаччина»; 2) «Коліївщина»; 3) Повстання дейнеків на 

Лівобережжі; 4) «Констянтиніська легенда»; 5) «Паліївщина»; 6) Повстання 

Верлана. 

А) 2, 4, 6 

Б) 1, 2, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

3. Визначте наслідки «весни народів» 1848–49 рр. для західноукраїнських 

земель: 

1) обмежено панщину за інвентарними книгами до 3 днів на тиждень; 

2) скасовано особисту залежність селянина від поміщика; 3) Галичину поділено 

на Східну і Західну частини; 4) українців залучено до роботи скликаного 

австрійським імператором парламенту; 5) австрійським урядом визнано 

рівність греко-католиків з римо-католиками; 6) створено політичний 

представницький орган українців, який діяв до 1851 р. 

А) 1, 3, 5 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 2, 4 

Г) 2, 4, 6 

 

4. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у першій половині ХІХ ст.: 

1) розвиток залізничного транспорту; 2) зростання кількості «піших» селян 

та «місячників»; 3) використання праці військових поселенців; 4) виникнення 

перших синдикатів і трестів у промисловості; 5) поширення «урочної системи» 

селянських повинностей; 6) заснування торгового дому цукрозаводчиків 

Яхненків-Симеренків; 7) розвиток кооперативного руху у сільському 

господарстві; 8) стрімке зростання соціальної групи технічної інтелігенції. 

А) 1, 2, 3, 6 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5, 6 

Г) 2, 4, 7, 8 
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5. Назвіть громадсько-політичні течії і рухи, які розвивалися у Західній Україні 

протягом другої половини ХІХ ст.: 

1) москвофіли; 2) українофіли; 3) «народники-пропагандисти»; 

4) «народники-бакуністи»; 5) народовці; 6) радикали. 

А) 1, 2, 5 

Б) 1, 3, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 1, 5, 6 

 

Завдання № 3 

1. У підросійській Україні у пореформену добу на прусський шлях розвитку 

перейшло сільське господарство: 

1) Лівобережної України; 2) Правобережної України; 3) Слобідської 

України; 4) Південної України. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 1, 2 

 

2. Які зміни у становищі селян відбулися на початку XX ст. внаслідок аграрної 

реформи П. Столипіна? 

1) селяни виходили з громади й закріплювали землю у приватну власність; 

2) селяни переселялися до малозаселених земель Сибіру й Далекого Сходу; 

3) селяни одержували особисту свободу й невеликі наділи землі без викупу; 

4) селяни залишалися тимчасовозобов’язаними до укладення викупної угоди. 

А) 1, 2 

Б) 1, 3 

В) 2, 4 

Г) 3, 4 

 

3. Які регіональні радянські республіки було створено більшовиками взимку та 

навесні 1918 р.? 

1) Одеська Радянська Республіка; 2) Донецько-Криворізька Республіка; 

3) Радянська Соціалістична Республіка Таврида; 4) Галицька Соціалістична 

Радянська Республіка; 5) Українська Соціалістична Радянська Республіка; 

6) Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 
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А) 1, 2, 3 

Б) 1, 4, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

4. Визначте, які політичні сили підтримували гетьманський режим в Україні: 

1) Всеукраїнський земський союз; 2) Всеукраїнський робітничий з’їзд; 

3) Конституційні демократії (кадети); 4) II Всеукраїнський селянський з’їзд; 

5) Український хліборобський конгрес; 6) З’їзд промисловців, банкірів, 

поміщиків. 

А) 1, 3, 6 

Б) 3, 5, 6 

В) 1, 3, 5 

Г) 2, 4, 6 

 

5. Визначте характерні риси соціально-економічної політики Директорії УНР: 

1) відновлено 8-годинний робочий день; 2) заборонено робітничі страйки 

та профспілки; 3) введено продподаток на сільськогосподарську продукцію; 

4) звільнено з роботи усіх призначених за гетьмана чиновників; 5) частину 

націоналізованих підприємств передано у концесії; 6) оголошено «Декрет про 

землю»; 7) заборонено конфісковувати землі іноземних підданих, промислових 

підприємств і цукрових заводів. 

А) 1, 4, 7 

Б) 1, 4, 6 

В) 1, 5, 7 

Г) 2, 4, 7 

 

Завдання № 4 

1. Визначте складові нової економічної політики у промисловості та сільському 

господарстві: 

1) затвердження та реалізація плану ГОЕЛРО; 2) запровадження державної 

позики «третього вирішального року»; 3) цілковите підпорядкування сільського 

господарства командно-адміністративній системі управління; 4) ліквідація 

системи главків і створення трестів; 5) запровадження карткової системи 

розподілу продуктів харчування; 6) відновлення вільної торгівлі хлібом та 

іншою промисловою і кустарною продукцією. 
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А) 4, 5, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 6 

Г) 1, 4, 6 

 

2. Визначте назви літературних організацій 1920-х рр.: 

1) «Гарт»; 2) «Березіль»; 3) АХЧУ; 4) ВАПЛІТЕ; 5) «Думка»; 6) МАРС. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

3. Визначте основні риси радянського тоталітаризму в УРСР у 1930–ті рр. 

1) засилля бюрократії; 2) наявність панівної ідеології лише однієї партії; 

3) існування декількох комуністичних партій – УКП («укапісти»), УКП(б) 

(«боротьбисти»); 4) закриття українських шкіл, наукових установ; 

5) відчуження людини від реальної участі у роботі органів державної влади; 

6) вождізм; 7) розпалення національної ворожнечі та ненависті. 

А) 1, 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 2, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

4. Які причини й особливості перебігу вирізняли голод 1932–1933 рр. від 

голоду 1921–1923 рр. в Україні? 

1) повна реквізиція державою продовольчих ресурсів села; 2) несприятливі 

кліматичні умови, посуха, неврожай зернових; 3) відсутність допомоги 

постраждалим від голоду регіонам; 4) проведення заходів на ліквідацію 

куркульства як класу; 5) наслідки громадянської війни та продрозверстка; 

6) спрямованість на подолання опору селян вступу до колгоспів; 7) розгортання 

акцій допомоги голодуючим; 8) залучення міжнародних благодійних 

організацій для допомоги голодуючим. 

А) 3, 4, 6, 8 

Б) 1, 2, 3, 6 

В) 3, 4, 6, 7 

Г) 1, 3, 4, 6 
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5. Визначте особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських 

земель у складі Польщі у міжвоєнний період: 

1) абсолютна більшість підприємств Східної Галичини були дрібними; 

2) початок створення великих колективних господарств на селі; 

3) перетворення українських земель з аграрного краю на аграрно-

індустріальний; 4) формування розгалуженої мережі кооперативів, кредитних 

спілок; 5) виникнення металургійної, електротехнічної галузей промисловості; 

6) засилля іноземного капіталу; 7) колонізація краю поляками; 8) переважання 

галузей важкої промисловості. 

А) 1, 4, 6, 7 

Б) 1, 4, 6, 8 

В) 1, 2, 4, 6 

Г) 1, 5, 6, 7 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між гетьманом та його соціально-економічною 

політикою: 

А) І. Брюховецький 1) задоволення передусім інтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 

шляхті, що викликало повстання незаможного козацтва 

на початку його гетьманування 

Б) П. Дорошенко 2) позиціонував себе захисником черні, однак 

організований перепис населення та встановлення 

розмірів податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до обурення селян і козаків його політикою 

В) І. Мазепа 3) сприяв заселенню південних районів Правобережжя, 

створив митну лінію на кордоні, організував 

карбування власної монети 

Г) Д. Апостол 4) запровадив категорії козацької старшини; 

впорядкував податки; заборонив відбирати у козаків 

землі, обтяжувати селян повинностями 
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5) провів «Генеральне слідство про маєтності», вперше 

встановив точний розмір державних видатків 

 

2. Встановіть відповідність між соціальними верствами та категоріями 

Гетьманщини другої половини XVIІ–XVIII ст.: 

А) «виборні козаки» 1) категорія козаків, що перестали нести безпосередню 

військову службу, а лише забезпечували військо усім 

необхідним 

Б) «компанійці» 2) категорія козаків, які несли дозорну службу, були 

особистою охороною гетьмана 

В) «підпомічники» 3) заможна частина козацтва, яка мала всілякі козацькі 

привілеї, міцні господарства 

Г) «захребетники» 4) категорія селян, яка не мала власної худоби для 

обробітку землі, була особисто вільною, сплачуючи 

лише оброк 

 
5) категорія селян, яка взагалі не мала землі, свого 

господарства; вони жили на чужих дворах, працювали 

як наймити 

 

3. Встановіть відповідність між працею та її автором: 

А) «Історія Слобідської України» 1) М. Маркевич 

Б) «Історія запорозьких козаків» 2) І. Срезневський 

В) «Богдан Хмельницький» 3) М. Костомаров 

Г) «Історія Малоросії» 4) Д. Яворницький 

 5) Д. Багалій 

 

Завдання № 2 

1. Співвіднесіть термін та його визначення: 

А) місячина 1) додаткові селянські повинності з обробітку панських 

садів і городів 
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Б) шарварки 2) повинності зі спорудження ставків, мостів, шляхів 

В) ґвалти або згони 3) селяни за постійну панщину отримували як заробіток 

продукти харчування 

Г) подорожчина 4) повинність із перевезення поміщицьких товарів на 

ярмарки 

 
5) повинність, яку кріпосний сплачує у натуральній або 

грошовій формі своєму панові 

 

2. Встановіть відповідність між автором та приналежною йому цитатою: 

А)   Б)   В)   Г)  

1) «вона запалила вогонь, що його тільки гробова персть загасити 

може…»; 

2) «Разом, разом, хто сили має, гоніть з Русі мраки тьмаві, зависть най нас 

не спиняє, разом к світу, други жваві!»; 

3) «освічені українці, як правило, трудяться для всіх, тільки не для України 

та її народу…»; 

4) «надіюсь, що працею і любов’ю буду гідним того, щоб українці визнали 

мене сином свого народу»; 

5) «Із рідного краю привіту не маю. Один на чужині сльози виливаю». 

 

3. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку економіки: 

А) 1900–1917 рр. 1) «ізотовський рух»; «побудова основ соціалізму», 

ревіндикація 
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Б) 1918–1921 рр. 2) «непман», «лікнеп», госпрозрахунок, «червонець» 

В) 1921–1928 рр. 3) завершення промислового перевороту, «цукрові 

королі», «залізнична лихоманка», початок розвитку 

Дрогобицько-Бориславського нафтового району 

Г) 1928–1939 рр. 4) трудові армії, продрозверстка, прямий обмін між 

містом і селом, зрівнялівка в оплаті праці 

 
5) монополізація промисловості, економічна криза, 

«Верховинська акція», соціальні протести 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності підписані гетьманами договори: 

А) Слободищенський трактат; 

Б) Бучацький договір; 

В) Глухівські статті; 

Г) Коломацькі статті. 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані сучасниками події: 

А) «...Успіхи запровадження… поселень не можуть вражати і мають 

переконувати, що тільки таким чином можна вирішити проблему утримання 

700–900-тисячної армії...»; 

Б) «Відомі з історії декабристів заворушення… відбилися в наступному… 

році між селянами багатьма неправдивими чутками і розмовами про наступну в 

найближчий час різню поміщиків, шляхти і взагалі всіх, хто так чи інакше стояв 

у ворожих відношеннях до селянства»; 

В) «…Росія у траурі! Не стало великого Царя-Визволителя! Сили темряви 

здійснили свою чорну справу…»; 

Г) «…Із кінця в кінець по всьому царстві пролунав заклик, щоб старий і 

малий виходили заливати страхітливу московську пожежу ворожою кров’ю, 

заворушилось ополчення малоросійське». 
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3. Розташуйте у хронологічній послідовності прийняття документів 1920–  

1930-х рр.: 

А) постанова ЦК ВКП (б) «Про заходи ліквідації куркульських 

господарств у районах суцільної колективізації»; 

Б) постанова Наркомосу УСРР «Про запровадження в життя єдиної 

трудової школи»; 

В) постанова ЦК ВКП(б), РНК «Про заходи поліпшення трудової 

дисципліни, поліпшення практики державного страхування та боротьбу зі 

зловживаннями у цій сфері»; 

Г) постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних 

підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) 

власності». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події, які відображено у 

цитованих документах: 

А) «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 10 років 

свого існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

організацією… собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і вважає її 

за ліквідовану…»; 

Б) «Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від 

російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше 

тікати. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках, як 

господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. 

Отже, вигодовувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його 

розвиток»; 

В) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка як спосіб державної 

заготівлі продовольства замінюється натуральним податком…»; 
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Г) «…земельні комітети не можуть відібрати у поміщиків землю для 

справедливого її розділу між селянами. Селяни нічим не повинні перешкоджати 

поміщикам в засіванні полів. Для засіву землі і жнив земельні комітети повинні 

надавати поміщикам коней, сільськогосподарські знаряддя праці, а також зерно 

для посіву…». 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте селянський рух в Україні протягом першої половини 

XIX ст. 

2. «Він відкрив народну пісню як національний чинник у музиці, поклав 

під українську національну культуру тривкі основи й визначив шляхи, якими 

вона повинна розвиватися... В ньому почитаємо ми батька нашої національної 

музики… а одночасно і невтомного організатора музичного життя в Україні…». 

Кому з українських діячів надав таку високу оцінку історик І. Крип’якевич? 

Доведіть справедливість або спростуйте оцінку історика фактами з біографії та 

діяльності цього митця. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 А 

3 А 

4 В 

5 Б 

Завдання № 2 

1 Г 

2 В 

3 Г 

4 Б 

5 Г 

Завдання № 3 

1 Г 

2 А 

3 А 
4 Б 

5 А 
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Завдання № 4 

1 Г 

2 В 

3 В 

4 Г 

5 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5 

2 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5 

3 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 1 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 4 

2 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2 

3 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1 

Завдання № 3 

1 А, В, Б, Г 

2 Г, А, Б, В 

3 Б, А, Г, В 

4 Г, А, Б, В 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте античні міста Пн. Причорномор’я, що були розташовані на заході 

Кримського півострову:  

1) Пантікапей; 2) Калос-Лімен; 3) Феодосія; 4) Ольвія; 5) Тіра; 

6) Керкінітида. 

А) 1, 2 

Б) 2, 6 

В) 3, 5 

Г) 4, 6 

 

2. Визначте наслідки Київського повстання 1113 р.: 

1) жорстоке придушення повстання, розправа над повсталими; 

2) видання «Статуту Мономаха», який зміцнював становище боярської 

верхівки; 

3) силове захоплення Володимиром Мономахом Києва всупереч рішенню 

Любецького князівського з’їзду; 

4) закріплення Київської вотчини за Володимиром Мономахом; 

5) обмеження лихварських відсотків до 25-річних; 

6) значне підвищення цін на сіль, погіршення становища селян-закупів. 

А) 1, 3 

Б) 2, 5 

В) 4, 6 

Г) 4, 5 

 

3. Визначте удільні князівства, які в середині ХІІ ст. були ліквідовані князем 

Володимирком Володаровичем та увійшли до складу Галицького князівства: 

1) Белзьке князівство; 2) Теребовлянське князівство; 

3) Звенигородське князівство; 4) Холмське князівство; 

5) Берестейське князівство; 6) Перемишльське князівство. 

А) 2, 3, 6 

Б) 1, 3, 4 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 6 
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4. Визначте особливості суспільно-політичного розвитку Галицько-

Волинського князівства у період «боярської смути»: 

1) втрата Галичем значення економічного та політичного центру 

Галицького князівства; 

2) посилення галицького та волинського боярства; 

3) захоплення Волині Угорським королівством; 

4) втручання у внутрішні справи регіону сусідніх держав – Польщі та 

Угорщини; 

5) узурпація влади в Галичині та на Волині боярином Володиславом 

Кормильчичем; 

6) укладення Списької угоди між галицьким боярством та угорським 

королем Андрієм ІІ. 

А) 1, 3 

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 4, 6 

 

5. Визначте поняття, що стосуються архітектури: 

1) теракота; 2) офорт; 3) аркада; 4) естамп; 5) трансепт; 6) пресбітеріум; 

7) шатро; 8) контрапост. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 8 

В) 3, 6, 7 

Г) 4, 7, 8 

 

Завдання № 2 

1. Визначте, які з наведених положень стосуються Куруківської угоди: 

1) «На місце старшого, який більше не буде [вибиратись] з серед козаків, 

ми будемо ставити старшого комісара… сотники і отамани можуть обиратися з 

самих козаків…»; 

2) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в 

реєстр…»; 
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3) «І надалі козаки повинні будуть коритися виключно тому старшому, 

якого вони самі оберуть, але який буде затверджений королем його милістю або 

його наслідниками, польськими королями, на подання коронних гетьманів»; 

4) «Полки із своїми полковниками повинні ходити по черзі на Запоріжжя 

для охорони тих місць і щоб перешкодити татарським походам через Дніпро»; 

5) «Грецька релігія, яку сповідує Військо королівської милості Запорізьке, 

також собори, церкви і монастирі, і колегіум київський повинні лишатися при 

попередній свободі, згідно з стародавніми правами»; 

6) «Найбільше непокоїли Польщу… свавілля [козаків], які вони чинили в 

містах… Тим, які уникнули страти і зберегли життя, обіцяючи надалі віддати 

його на службу Речі Посполитої оголошуємо прощення; всі вони, що лишаться 

на службі його королівської милості, не мусять нести ніякої 

відповідальності…». 

А) 1, 4 

Б) 2, 5 

В) 3, 6 

Г) 2, 3 

 

2. Визначте фортеці, які залишалися у складі Росії згідно з Кучук-

Кайнарджийським мирним договором: 1) Перекоп; 2) Керч; 3) Кінбурн; 

4) Акерман; 5) Синоп; 6) Єнікале. 

А) 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 2, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

3. Назвіть членів Другої Малоросійської колегії:  

1) О. Шаховський; 2) О. Меншиков; 3) П. Румянцев; 4) Я. Лизогуб; 

5) В. Туманський; 6) С. Вельямінов; 7) С. Кочубей; 8) Г. Потьомкін. 

А) 1, 4, 7 

Б) 2, 5, 8 

В) 3, 5, 7 

Г) 5, 6, 7 

 

4. Визначте причини повстання, про яке йдеться у документі: 

«Ясновельможним їх милості панам воєводство складає високу повагу і 

просить їх милість панів-послів повідомити про тяжкі кривди, утиски наших 
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прав і вольностей, що їх наносить Палій – бунтівник, а також щоб приклали 

зусилля для того, щоб цей бунтівник міг бути вигнаний із нашого воєводства». 

1) прагнення польських магнатів та шляхти повернути свої маєтки на 

Правобережжі; 

2) розміщення на постійну дислокацію польського війська на Поділлі; 

3) широкий наступ уніатів на права українського православного населення; 

4) обмеження прав козацьких полків Київського та Брацлавського 

воєводств; 

5) підписання Карловицького мирного договору; 

6) постанова Варшавського сейму про ліквідацію козацьких полків. 

А) 1, 6 

Б) 2, 3 

В) 5, 6 

Г) 4, 6 

 

5. Визначте події історії України, які відбулися в період правління російської 

імператриці Єлизавети Петрівни: 

1) заснування Підпільнецької Січі; 

2) створення Новоросійської губернії; 

3) запровадження системи шляхетських судів – земських, ґродських і 

підкоморських; 

4) створення «Правління гетьманського уряду»; 

5) видання «Рішительних пунктів»; 

6) створення Новослобідського козацького полку. 

А) 1, 4 

Б) 3, 6 

В) 2, 4 

Г) 3, 5 

 

Завдання № 3 

1. Визначте, кого називали «Галицькими першобудителями»: 

1) М. Левицький; 2) І. Могильницький; 3) Я. Головацький; 

4) І. Лаврівський; 5) Ф. Стадіон-Вертгаузен; 6) І. Вагилевич. 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 3, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 4, 6 
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2. Визначте архітектурні пам’ятки України, створені у стилі бароко: 

1) церква святого Миколая у Києві; 

2) будівля кредитного товариства «Дністер» у Львові; 

3) університет св. Володимира; 

4) Андріївська церква у Києві; 

5) собор святого Юра у Львові; 

6) Львівський кафедральний костел. 

А) 1, 3 

Б) 4, 5 

В) 4, 6 

Г) 2, 5 

 

3. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у першій половині ХІХ ст.: 

1) прискорений розвиток залізничного транспорту; 

2) використання праці військових поселенців; 

3) зростання кількості «піших» селян та «місячників»; 

4) виникнення перших синдикатів і трестів у промисловості; 

5) стрімке зростання соціальної групи технічної інтелігенції; 

6) заснування торгового дому цукрозаводчиків Яхненків-Симеренків; 

7) розвиток кооперативного руху у сільському господарстві; 

8) поширення «урочної системи» селянських повинностей. 

А) 1, 2, 5, 7 

Б) 2, 4, 6, 8 

В) 2, 5, 7, 8 

Г) 1, 3, 5, 6 

 

4. Визначте події, які відбулися у Наддніпрянській Україні в ході розгортання 

збройних постань у грудні 1905 р.: 

1) повстання крейсера «Очаків»; 2) Горлівське повстання; 3) повстання на 

панцернику «Потьомкін»; 4) Люботинське повстання; 5) повстання саперів у 

Києві на чолі з Б. Жаданівським; 6) повстання на київському заводі «Арсенал». 

А) 1, 3 

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 4, 6 
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5. Визначте тимчасові державні утворення, що були створені на українських 

землях у 1919 р.: 

1) Республіка Гуляй-Поле; 

2) Одеська Радянська Республіка; 

3) Мліївська Республіка; 

4) Лемко-Русинська Республіка; 

5) Кубано-Чорноморська Радянська республіка; 

6) Західноукраїнська Народна Республіка; 

7) Баштанська республіка; 

8) Радянська Соціалістична Республіка Тавриди. 

А) 1, 5, 6 

Б) 1, 3, 7 

В) 2, 6, 8 

Г) 3, 4, 5 

 

Завдання № 4 

1. Визначте події, що відбулися в період Гетьманату П. Скоропадського: 

1) створення Всеукраїнської Православної Церковної Ради; 

2) створення Державного Сенату; 

3) підписання Брест-Литовського мирного договору; 

4) збройний виступ самостійників на чолі з М. Міхновським; 

5) затвердження Закону про створення Української академії наук; 

6) проведення Трудового Конгресу України; 

7) створення Українського Національно-Державного Союзу; 

8) проголошення незалежності Західноукраїнської Народної республіки. 

А) 2, 5, 8 

Б) 3, 6, 7 

В) 1, 2, 4 

Г) 4, 5, 8 

 

2. Визначте українські міста початку ХХ ст., наведену назву яких було змінено 

на честь радянських партійних діячів у 1920–1930-х рр.: 

1) Маріуполь; 2) Єнакієве; 3) Бірзула; 4) Антрацит; 5) Бахмут; 

6) Мелітополь. 
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А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 5 

 

3. Визначте політичних та військових діячів ЗУНР: 

1) В. Чехівський; 2) О. Севрюк; 3) П. Болбочан; 4) Л. Цегельський; 

5) Д. Вітовський; 6) Є. Петрушевич. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Визначте мистецькі культурні об’єднання, які були створені в Українській 

РСР у першій половині 1920-х рр.: 

1) Асоціація революційного мистецтва; 

2) Товариство художників ім. К. Костанді; 

3) «Молодняк»; 

4) Українське мистецьке об’єднання; 

5) «Артес»; 

6) Товариство південноросійських художників; 

7) Асоціація панфутуристів; 

8) Асоціація незалежних українських митців. 

А) 2, 7 

Б) 3, 8 

В) 4, 7 

Г) 2, 5 

 

5. Визначте наслідки проведення грошової реформи в Радянському Союзі у 

1922–1924 рр.: 

1) підвищення цін на продовольство; 

2) ліквідація карткової системи; 

3) вилучення царських грошових знаків; 

4) деномінація грошових знаків; 

5) зменшення розміру карбованця; 

6) девальвація карбованця. 
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А) 3, 6 

Б) 1, 4 

В) 3, 4 

Г) 2, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між гетьманом та містом – столицею періоду його 

гетьманування: 

А) Богдан Хмельницький 1) Глухів 

Б) Іван Скоропадський 2) Батурин 

В) Кирило Розумовський 3) Чигирин 

Г) Павло Скоропадський 4) Переяслав 

 5) Київ 

 

2. Встановіть відповідність між діячем та фактами з його біографії: 

А) Мелетій 

Смотрицький 

1) архімандрит Києво-Печерського монастиря, автор 

перемови до «Часослова» (1616), полеміст 

(найвідоміша праця «Палінодія або книга оборони») 

Б) Герасим 

Смотрицький 

2) архімандрит Києво-Печерської лаври, засновник 

Лаврської друкарні, автор творів релігійного, 

історичного та полемічного характеру, передмов до 

«Часослова», «Служебника», «Антологіона» та ін. 

В) Захарія 

Копистецький 

3) український мовознавець, автор «Граматики 

слов’янської», полемічного твору «Тренос», низки 

творів антиуніатського характеру 

Г) Єлисей 

Плетенецький 

4) навчався у Краківському, Віденському, 

Віттенберзькому, Падуанському, Болонському 

університетах; автор численних праць із філософії, 

політології, історії; один із перших теоретиків 

освіченої монархії 
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5) перший ректор Острозької академії, один із 

видавців «Острозької Біблії», автор книги «Ключ 

царства небесного» 

 

3. Встановіть відповідність між Запорізькою Січчю та історичною подією, яка 

відбулася в період її існування та була пов’язана з нею: 

А) Томаківська Січ 1) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Підпільнецька Січ 2) Андрусівське перемир’я 

В) Чортомлицька Січ 3) повстання під проводом К. Косинського 

Г) Микитинська Січ 4) Ординація Війська Запорізького 

 5) обрання Б. Хмельницького гетьманом 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між історичним діячем та присвяченим йому твором 

Т. Шевченка: 

А) Г. Квітка-

Основ’яненко 

1) «Ти смієшся, а я плачу, Великий мій друже» 

Б) М. Костомаров 2) «Дивлюсь: твоя, мій брате, мати. Чорніше чорної 

землі» 

В) М. Гоголь 3) «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» 

Г) Марко Вовчок 4) «Було колись – минулося, Не вернеться знову» 

 5) «Господь послав Тебе нам, кроткого пророка…» 

 

2. Встановіть відповідність між більшовицькими судовими процесами та роком 

їх проведення: 

А) справа «Українського національного центру» 1) 1928 р. 

Б) «Шахтинська справа» 2) 1930 р. 

В) процес «Спілки Визволення України» 3) 1931 р. 

Г) Український троцькістський центр 4) 1935 р. 

 5) 1936 р. 
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3. Встановіть відповідність між українським кінорежисером та кінокартиною, 

що він зняв у 20–30-ті рр. ХХ ст.: 

А) Олександр Довженко 1) «Перекоп», «Наталка Полтавка», «Стожари» 

Б) Ігор Савченко 2) «Іван», «Звенигора», «Сумка дипкур’єра» 

В) Іван Кавалерідзе 3) «Наші дівчата», «Моряки», «Скарб загиблого 

корабля» 

Г) Володимир Браун 4) «Гармонь», «Дума про козака Голоту», 

«Вершники» 

 5) «Григорій Сковорода», «Мічурін», «Тарас 

Бульба» 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність появи українських стародруків: 

А) «Синопсис» (Київ); 

Б) «Зерцало Богословії» (Почаїв); 

В) «Апостол» І. Федорова (Львів); 

Г) «Буквар» І. Федорова (Острог); 

Д) «Острозька Біблія» (Острог); 

Е) «Євангеліє учительне» 

К. Транквіліона Старовецького 

(Розманів). 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність створення колегіумів на території 

України: 

А) Малоросійський колегіум у Чернігові; 

Б) Києво-Могилянський колегіум; 

В) Харківський колегіум; 

Г) Колегія Павла Галагана у Києві; 

Д) Кременецький колегіум. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність ліквідації українських політичних 

партій: 

А) Українська партія лівих соціалістів-революціонерів (борбисти); 

Б) Українська комуністична партія (укапісти); 
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В) Українська партія соціалістів-революціонерів (есери); 

Г) Українська комуністична партія (боротьбисти). 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події історії України ХІХ – 

початку ХХ ст., що описані в уривках документів і спогадах очевидців: 

А) «Євреям дозволяється проживати:  

І. В губерніях: 1) Гродненській; 2) Віленській; 3) Волинській; 

4) Подільській; 5) Мінській; 6) Катеринославській.  

ІІ. В областях: 7) Бессарабській; 8) Білостоцькій.  

Крім визначених губерній та областей євреям дозволяється постійне 

проживання з наведеними обмеженнями: 1) в губернії Київській, крім 

губернського міста Києва; 2) в губернії Херсонській, крім міста Миколаєва; 3) в 

губернії Таврійській, крім міста Севастополя…»; 

Б) «Це Товариство, яке відродилося, розділилось на дві галузі: на південну, 

під головуванням Пестеля, яка розповсюдилася в арміях, найголовніше у 2-й і 

частково у 1-й, і північну, засновану у С.-Петербурзі під головуванням Микити 

Муравйова»; 

В) «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої 

служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине потреба в 

українських полках, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже 

назавжди залишаться приналежними війську»; 

Г) «З рапорту я побачив, що утримуються вже під арештом [люди] з 

округів полків: Чугуївського – 1104, Таганрозького – 899, з яких над 313 

чоловіками, як найголовнішими злочинцями, провадиться запропонований 

військовий суд… Ніякі умовляння не діють на заколотників, і всі вони 

одноголосно з жінками кричать таке: не хочемо військового поселення…». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток Лівобережної 

України у період гетьманування Данила Апостола. Проаналізуйте особливості 

проведення гетьманських реформ у цій сфері. 

2. Розкрийте роль М. П. Драгоманова у національно-визвольному русі в 

Україні.  

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 Г 

3 А 

4 В 

5 В 

Завдання № 2 

1 В 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 Б 

Завдання № 3 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 В 

5 Б 

Завдання № 4 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

2 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5 

2 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

3 А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3 
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Завдання № 3 

1 В, Г, Д, Б, Е, А 

2 Б, А, В, Д, Г 

3 В, Г, А, Б 

4 В, Г, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2012 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте, про який народ йдеться у наведеному уривку: «…хоч і гідні 

презирства через слабкість зброї, одначе могутні своєю кількістю… Але нічого 

не варта велика кількість нездатних до війни…». 

А) греки 

Б) скіфи 

В) готи 

Г) венеди 

 

2. Визначте, про кого йдеться: кочові тюркські племена, у середині VI ст. у 

Прикаспії  та  Приазов’ї  утворили державу, контролювали Волзький торговий 

шлях. 

А) хозари 

Б) авари 

В) половці 

Г) печеніги 

 

3. Релігійна пісня, молитва, що виконується багатоголосим хоровим співом, – 

це… 

А) панегірик  

Б) апокриф 

В) агіографія 

Г) кант 

 

4. Позначте уривки, в яких йдеться про князів Галицько-Волинської держави: 

1) «…Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королівської 

корони не стану. ...Вийнявши свого меча, сказав послові: «…Чи отакий ото 

Петрів меч у папи?»; 

2) «Надумав він спорудити камінну церкву святої Богородиці, і, пославши 

[послів], привів майстрів із Греків, [і] почав зводити. А коли скінчив 

споруджувати, прикрасив він її іконами, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і 
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попів корсунських приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у 

Корсуні, – ікони, і начиння церковне, і хрести!»; 

3) «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши гори 

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 

4) «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і 

церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, був із братом своїм 

Васильком...»; 

5) «…став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів»; 

6) «І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і 

дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а 

зброю бере. Згоджуйся на данину». 

А) 1, 2, 4 

Б) 1, 4, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. Визначте воєводства, в яких протягом другої половини ХVI ст. у судочинстві 

використовували Литовські Статути й українську мову: 

1) Руське; 2) Белзьке; 3) Волинське; 4) Подільське; 5) Брацлавське; 

6) Київське. 

А) 3, 5, 6  

Б) 1, 3, 6  

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

2. Визначте опис сучасника, що належить до ХVI ст.: 

А) «Дійшло до вух наших, що в українських воєводствах – Волинському, 

Київському, Брацлавському – чиняться нечувані шкоди, кривди й грабунки. 

Зовсім не зважають там ні на право посполите, ні на зверхність нашу»; 

Б) «Якби провинився б хто з генеральних старшин, полковників, 

генеральних радників, … – то ясновельможний гетьман не повинен карати того 
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винуватця за такі провини засобами своєї влади чи особисто призначати йому 

кару»; 

В) «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками 

оволоділа паніка: сам Осман… тепер на власні очі побачив усю хиткість свого 

становища»; 

Г) «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої 

служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине потреба в 

українських полках, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже 

назавжди залишаться приналежними війську». 

 

3. Визначте складові політичної і військової діяльності гетьмана 

П. Конашевича-Сагайдачного: 

1) займався військовим навчанням та дисципліною козацького війська; 

2) підняв повстання на турецькій галері; 3) захопив м. Ясси і проголосив себе 

Молдавським господарем; 4) брав участь у Хотинській війні; 5) сприяв 

відновленню православної ієрархії; 6) очолив повстання проти польсько-

шляхетського панування. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 4, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

4. Визначте, хто із козацьких старшин за доби Хмельниччини організував 

переселення «випищиків» на Слобожанщину? 

А) Яків Острянин 

Б) Іван Дзиковський 

В) Олексій Хромий 

Г)  Степан Разін 

 

Завдання № 3 

1. Визначте органи влади російського царату над Гетьманщиною протягом 

другої половини XVII – на початку XVIIІ ст.: 

1) Земський собор; 2) Посольський приказ; 3) Канцелярія з малоросійських 

справ; 4) Малоросійський приказ; 5) Синод; 6) Ревізіон-колегія. 
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А) 1, 2, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 5 

 

2. Визначте події, що відбулися в період гетьманування Івана Брюховецького: 

1) похід П. Дорошенка на Лівобережну Україну; 2) проголошення 

гетьманом Правобережної України Михайла Ханенка; 3) укладення 

Андрусівського перемир’я між Річчю Посполитою та Москвою; 4) укладення 

Вічного миру між Річчю Посполитою та Москвою; 5) перший Чигиринський 

похід; 6) завершення гетьманування на Правобережній Україні Павла Тетері. 

А) 1, 3, 6 

Б) 1, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 5 

 

3. Визначте представників народницької течії у Наддніпрянській Україні: 

1) А. Желябов; 2) А. Вахнянин; 3) С. Данилович; 4) М. Кибальчич; 

5) В. Барвінський; 6) В. Дебагорій-Мокрієвич. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

4. Визначте навчальні заклади на території України першої половини ХІХ ст.: 

1) академія ветеринарної медицини у Львові; 2) Чернівецький ліцей; 

3) Волинська гімназія; 4) школа бджільництва в с. Пальчик Конотопського 

повіту; 5) Політехнічний університет у Києві; 6) Новоросійський університет. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 4, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

Завдання № 4 

1. Визначте за описами сучасників події, що належать до другої половини 

ХІХ ст.: 

1) «Не минуло і дев’яти років, як він став задкувати… все більше і більше 

в’язне у болоті безнадійної реакції. Де подівся той світлий і людський образ, 

який проглядався… із реформ…»; 
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2) «щоб відстоювати вимоги поділу від австрійського уряду Галичини на 

Західну (польську) і Східну (українську) українська громадськість утворила у 

складі 30 чоловік представницьку організацію»; 

3) «вихід у світ друком рукописного твору другої половини ХVIII ст. 

відіграв значну роль у процесі формування історичної і національної свідомості 

українського народу»; 

4) «фінансовою основою для створення цього товариства послужила 

пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Милорадович. За участю 

М. Драгоманова було вироблено статут товариства»; 

5) «через деякий час молодий чоловік повернувся до населеного пункту з 

«Височайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до організації 

«Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти влади поміщиків»; 

6) «Заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси… зібралися 

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг була 

відправлена рота солдатів і матросів…». 

А) 1, 2, 5 

Б) 4, 5, 6 

В) 1, 4, 5 

Г) 2, 3, 4 

 

2. Визначте громадсько-політичні організації, що у роки Першої світової війни 

підтримували російський уряд: 

1) Союз визволення України; 2) Товариство українських поступовців; 

3) Карпатсько-Руський визвольний комітет; 4) Головна українська рада; 

5) група Української соціал-демократичної партії на чолі з С. Петлюрою; 

6) група Української соціал-демократичної партії на чолі з В. Винниченком. 

А) 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 5 

В) 2, 3, 6 

Г) 1, 3, 4 

 

3. Визначте події, що відбулися в період між І Всеукраїнським військовим 

з’їздом та І Всеукраїнським з’їздом Рад у Києві: 

1) утворення Української Центральної Ради; 2) «виступ самостійників»; 

3) створення «Крайового комітету для охорони революції»; 4) ІІІ Універсал 
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УЦР; 5) повстання робітників заводу «Арсенал»; 6) створення Донецько-

Криворізької Республіки. 

А) 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

4. Визначте основоположні ідеї М. Фітільова, висловлені ним у ході 

літературної дискусії 1925–1928 рр.: 

1) засуджував критиків, що заважали розвитку пролетарської літератури; 

2) виступав проти масовості у літературі (відкидав гасло «Всі в літературу»); 

3) стояв на позиціях інтернаціоналізації пролетаріату СРСР; 4) закликав 

письменників орієнтуватися на європейські зразки мистецтва; 5) боровся проти 

російського шовінізму у літературі; 6) звинувачував представників літературної 

спілки ВАПЛІТЕ у «націонал-ухильництві». 

А) 1, 3, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 4 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між археологічною пам’яткою і назвою племен та 

народів: 

А) Мартинівський скарб 1) сармати 

Б) Гайманова могила 2) слов’яни 

В) мармурова плита з присягою 3) греки 

Г) поселення Майданецьке 4) трипільці 

 5) скіфи 

 

2. Встановіть відповідність між гетьманом і описом повстання, що відбулося за 

його перебування при владі: 

А) І. Виговський 1) повстання було спричинене здирствами козацької 

старшини, монастирів, московських військ, 

виснажливими походами на Крим 
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Б) П. Тетеря 2) повстання розпочалося після особистої образи його 

керівника; повсталі захопили резиденцію 

Я. Острозького 

В) І. Брюховецький 3) повстання виникло внаслідок обурення діями 

московських воєвод, на цих настроях повстанців він 

вирішив зіграти, однак це не врятувало його від втрати 

не лише гетьманства, а й життя 

Г) І. Мазепа 4) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили проти 

політики гетьмана; воно охопило територію 

Полтавського полку і Запорожжя 

 
5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські 

війська; останній зрікся булави і втік до Польщі 

 

3. Встановіть відповідність між датою і процесом: 

А) 1765–1769 рр. 1) спроба наблизити закони України до 

загальноросійського законодавства 

Б) 1767–1769 рр. 2) територія Гетьманщини була поділена на п’ять 

намісництв 

В) 1775–1828 рр. 3) подушний перепис населення та опис міст і сіл з 

метою збільшення податків і надходжень до царської 

скарбниці 

Г) 1781–1782 рр. 4) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі 

переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні Туреччині 

землі 

 
5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» 

Катерини ІІ, і вибухнуло повстання, що охопило 

Київщину і Брацлавщину 

 

4. Встановіть відповідність між ватажком повстання та поданим описом: 
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А) Олекса Довбуш 1) депутат австрійського парламенту, керівник 

повстанського руху на Буковині 

Б) Лук’ян Кобилиця 2) «Народний месник», керівник опришківського руху 

В) Іван Гонта 3) «Подільський Робін Гуд», керівник повстанського 

руху, що тривав 22 роки 

Г) Устим Кармелюк 4) Білоцерківський полковник, очолюване ним 

повстання називали «Другою Хмельниччиною», 

засланий до Сибіру 

 5) один із головних героїв твору Т. Шевченка 

«Гайдамаки», страчений у Кодні 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між датою аграрних заходів та їх змістом: 

А) 1803 р.  1) дозволяли вільний вихід селян із общини, земля 

закріплювалася за селянами як приватна власність 

Б) 1848 р. 2) селяни ставали особисто вільними, але право 

власності на землю зберігалося за поміщиками 

В) 1861 р. 3) обов’язком селян ставала щомісячна пропінація 

Г) 1906–1910 рр. 4) поміщики за певний викуп могли відпускати на волю 

кріпосних селян поодинці або цілими селами, 

наділивши їх землею та правами власності 

 
5) визначалися розміри селянського наділу та 

уніфікувалися повинності поміщицьких селян на 

Правобережній Україні 

 

2. Встановіть відповідність між промисловим регіоном та його визначальною 

галуззю на середину 90-х рр. ХІХ ст.: 

А) Правобережжя 1) машинобудування, суднобудування 

Б) Криворізько-

Придніпровський 

2) харчова та цукрова промисловість 
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В) Донбас 3) невеликі мануфактури, легка промисловість 

Г) Одесько-

Миколаївський 

4) вугільна промисловість 

 
5) залізорудна і марганцева промисловість 

 

3. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхніми 

поглядами: 

А) С. Петлюра 1) «Побіда австро-угорської монархії буде нашою 

побідою. І чим більше буде пораження Росії, тим 

швидше виб’є година визволення України» 

Б) В. Винниченко 2) «Ми ділили долю з Росією... ми стояли на тому, що 

перемога демократичних сил Росії – це заразом і наша 

перемога» 

В) К. Левицький 3) «Українці виконають свій обов’язок громадян Росії в 

цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою, але й 

як громадяни-обивателі, що повинні в міру своїх сил і 

спроможностей сприяти успішному виконанню 

російською армією виїмково відповідального завдання» 

Г) О. Лотоцький 4) «Єдина і неподільна від Карпат і до Кавказу 

самостійна, вільна Українська Демократична 

Республіка – це національний всеукраїнський ідеал» 

 5) «Геть війну! Хай живе автономія України!» 

 

4. Встановіть відповідність між органом державної влади та його 

повноваженнями: 

А) Рада Народних 

Комісарів (РНК) 

1) найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий 

та контролюючий орган державної влади УСРР, що 

діяв з 1917 по 1938 рік у період між Всеукраїнськими 

з’їздами робітничих, селянських та червоноармійських 

депутатів 
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Б) Всеукраїнський 

Центральний 

Виконавчий комітет 

(ВУЦВК) 

2) перший радянський уряд України, створений у 

1917 р. як альтернатива Українській Центральній Раді 

та Генеральному Секретаріату УНР 

В) Народний 

Секретаріат 

3) найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, діяв 

з 1919 р. 

Г) Всеукраїнський 

Центральний 

військово-

революційний 

комітет 

4) керівний орган з підготовки і проведення повстання 

робітників і селянства проти австро-німецьких військ 

та Гетьманату, діяв у 1918 р. 

 
5) підпільний військово-політичний центр з 

керівництва українським антибільшовицьким рухом на 

території України 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні культури, поширені 

на території України: 

А) Черняхівська археологічна культура; 

Б) Катакомбна археологічна культура; 

В) Буго-Дністровська археологічна культура; 

Г) Середньостогівська археологічна культура. 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності козацько-селянські повстання за 

поданими описами: 

А) яскравою сторінкою цього повстання була так звана «Тарасова ніч», 

коли було знищено Золоту роту, яка складалась із представників 

найшляхетніших польських родів; 

Б) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля та 

білоруське Полісся. Вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця; 
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В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які, 

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон; 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман із частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) «Вихвостівська трагедія»; 

Б) «Чортківська офензива»; 

В) створення «Малоросійського товариства»; 

Г) початок «Верховинської акції». 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність уривків документів: 

А) «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, не 

розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має 

право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають 

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

Українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на 

Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори»; 

Б) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не відділяти Україну 

від Росії... Прямуючи до автономного устрою, Центральна Рада підготовлятиме 

проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на 

затвердження Учредительного зібрання... ми рішуче ставимось проти замірів 

самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного 

зібрання...»; 

В) «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною, суверенною державою українського народу... Власть у 

ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться 

Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, 
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представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...»; 

Г) «...Народе Український! Впали вікові пута. Прийшла воля всьому 

пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й 

пробудження до нового, вільного творчого життя після більш як 

двохсотлітнього сну. Уперше, український тридцятимільйонний народе, ти 

будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація... 

сам собі зачнеш кращу долю кувати...». 

Третій рівень 

1. Доведіть справедливість оцінки Хмельниччини як національно-

визвольної війни, селянської війни та буржуазної революції. 

2. Охарактеризуйте розвиток кіномистецтва упродовж 20–30-х рр. ХХ ст. в 

Україні. 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 

2 А 

3 Г 

4 Б 

Завдання № 2 

1 А 

2 А 

3 В 

4 Б 

Завдання № 3 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 Б 

Завдання № 4 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 Б 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 

2 А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

4 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 4, Г – 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

Завдання № 3 

1 В, Г, Б, А 

2 Б, А, В, Г 

3 В, Г, А, Б 

4 Г, Б, А, В 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: археологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть, де в Україні були знайдені вирізані з бивня мамонта браслети, які 

належать до унікальних зразків прикладного декоративного мистецтва 

стародавньої Європи: 

А) біля селища Королеве на Закарпатті 

Б) на Мізинській стоянці на р. Десна 

В) у печері Киїк-Коба в Криму 

Г) на Кирилівській стоянці у Києві 

 

2. Назвіть плем’я за описом житла:  

«…траплялися й двоповерхові будинки, в яких перший поверх призначався 

для зберігання інвентарю, господарських занять, а 2-й – для житла; покрівля 

була двосхилою, вкрита соломою…». 

А) трипільці 

Б) анти 

В) венеди 

Г) склавини 

 

3. Назвіть знахідки доби перебування скіфів на території України, знайдені в 

кургані Чортомлик неподалік міста Нікополь: 

1) скіфський золотий гребінь; 2) золотий головний убір скіфської цариці; 

3) золота пектораль; 4) срібна ваза з рослинним і тваринним орнаментом у 

нижній частині та сценами зі скіфського життя у верхній. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 2, 4 

 

4. Визначте поняття, що використовують для характеристики певних релігійних 

вірувань: 1) капище; 2) хітон; 3) некрополь; 4) агора; 5) теменос; 6) пеплоса. 

А) 1, 2, 3 

Б ) 2, 4, 6 

В) 1, 5, 6 

Г) 1, 3, 5 
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Завдання № 2 

1. Із наведених зображень оберіть ту річ, яку на Русі називали колтою: 

А)    Б)    В)    Г)  

 

2. Визначте, які наслідки для Київської Русі мала описана в уривку з літопису 

подія:  

«У рік 6473 [965] рушив Святослав на Хозар. Почувши ж про це, хозари 

вийшли насупроти з князем своїм, каганом… і сталася битва між ними…»: 

1) князь Святослав втягнув свою державу у тривалу війну, що потребувала 

значних сил; 2) падіння Хозарії відкрило шлях на Русь кочовим народам Сходу; 

3) ліквідація загрози з боку хозарів призвело до активізації племінного 

сепаратизму; 4) успіхи Святослава на Сході змусили Візантію розпочати 

дипломатичну гру проти Святослава. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 2, 4 

Г) 1, 4 

 

3. Визначте пам’ятки культури доби Галицько-Волинської держави: 

1) церква святої Богородиці на Золотих Воротах; 2) Дорогобузька ікона 

Богородиці; 3) Кам’янець-Подільська фортеця; 4) церква Святого 

Пантелеймона; 5) Оршанське Євангеліє; 6) Київський Псалтир. 

А) 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

4. Визначте, про яку битву доби Хмельниччини йдеться: 

«…розкопки поля битви, проведені археологом І. Свєшніковим, дозволили 

більш точно встановити кількість загиблих у заплавах річки Пляшівка козаків, 

відтворити схему бою, увіковічнити у народній пам’яті відчайдушність 

повстанців…». 
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А) Пилявецька битва 

Б) Зборівська битва 

В) Берестецька битва 

Г) Охматівська битва 

 

Завдання № 3 

1. Назвіть події, що відбулися у період між утворенням Московського 

патріархату і підпорядкуванням йому Київської митрополії: 

1) видання Острозької Біблії; 2) церковні реформи П. Могили; 

3) Слободищенський трактат; 4) обрання митрополитом київським Гедеона 

Четвертинського; 5) накладення на І. Мазепу анафеми; 6) «Коліївщина». 

А) 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 6 

 

2. Визначте уривки з документів, які належать до першої половини XVII ст.: 

1) «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) з-посеред 

козаків, ми будемо ставити старшого комісара від сейму до сейму, «який 

народжений у шляхетському стані, в лицарській справі досвідчений, 

підтримував би у війську лад...»; 

2) «Ми оголошуємо... щоб завершено було те з’єднання або унія Великого 

князівства Литовського з королівством Польським… ми призначили без 

дальшого загаяння тут спільний сейм...»; 

3) «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі 

нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого 

майна, але й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, ниви…»; 

4) «Коли турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз 

запорозьких козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою 

поразкою настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих 

кожному татарину, який приведе хоч якогось козака…»; 

5) «Спочатку будь ласкавим, твоя царська величносте, підтвердити права і 

вольності наші військові, які віками були у Війську Запорозькому…»; 

6) «Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців докладав 

усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в якому він 
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перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням, і нині я… 

відмовляюся від влади». 

А) 1, 3, 5 

Б) 3, 4, 6 

В) 1, 3, 4  

Г) 1, 3, 6 

 

3. Назвіть митрополита православної церкви, який одним із перших провів 

археологічні розкопки на місці зруйнованої Десятинної церкви: 

А) Й. Борецький 

Б) Г. Четвертинський 

В) М. Рогоза 

Г) П. Могила 

 

4. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом існування в 

українських губерніях явища, що сучасники охарактеризували як «мудру 

вигадку графа Аракчеєва»: 

1) входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства Галіції 

і Лодомерії»; 2) видання поеми І. Котляревського «Енеїда»; 3) заснування 

масонської ложі «Любов до істини»; 4) видання альманаху «Русалка 

Дністрова»; 5) інвентарна реформа на Правобережжі; 6) «київська козаччина»; 

7) «чигиринська змова». 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

Завдання № 4 

1. Визначте назву товариства, яке було засноване у першій половині ХІХ ст. з 

ініціативи Михайла Семеновича Воронцова й активно проводило археологічні 

розкопки: 

А) історичне товариство Нестора Літописця в Києві 

Б) історико-філологічні товариства у Харкові 

В) товариство історії та старожитностей в Одесі 

Г) Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 
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2. Визначте громадсько-політичних діячів початку ХХ ст., які представляли 

самостійницьку течію в українському національному русі: 

1) Ю. Бачинський; 2) С. Єфремов; 3) М. Грушевський; 4) М. Міхновський; 

5) І. Шраг; 6) Д. Донцов. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 5  

Г) 4, 5, 6 

 

3. Визначте характерні риси політики Директорії УНР: 

1) відновлено 8-годинний робочий день; 2) заборонено робітничі страйки 

та профспілки; 3) введено продподаток на сільськогосподарську продукцію; 

4) звільнено з роботи усіх призначених за гетьмана чиновників; 5) частину 

націоналізованих підприємств передано у концесії; 6) оголошено «Декрет про 

землю»; 7) заборонено конфісковувати землі іноземних підданих, промислових 

підприємств і цукрових заводів. 

А) 1, 4, 7 

Б) 1, 4, 6 

В) 1, 5, 7 

Г) 2, 4, 7 

 

4. Визначте документи і спогади сучасників доби Української Центральної 

Ради: 

1) «Держава… має назву Західноукраїнська Народна Республіка…»; 

2) «Народе Український! Впали вікові пута. Прийшла воля всьому 

пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й 

пробудження…»; 

3) «Управління Україною буде провадитися через посередництво 

призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обгрунтованні нижче 

долучених до цього законів про тимчасовий державний устрій України…»; 

4) «Підтримуючи постанови І Всеукраїнського військового з’їзду про 

українізацію війська, з’їзд доручає якнайскоріше розробити план українізації 

війська»; 



125 

5) «Коли з боку Бахмача і Чернігова рушили на Київ більшовицькі 

ешелони… Тоді було зібрано загін із студентів та гімназистів і відправлено їх – 

буквально на знищення…»; 

6) «Конгрес Трудового Народу Української Народної Республіки оповіщає 

робітничий і селянський люд, що він через військові події припиняє свої 

засідання…». 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 4 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між археологічною культурою та назвою періоду 

стародавньої історії України: 

А) Черняхівська археологічна культура 1) мезоліт 

Б) катакомбна археологічна культура 2) неоліт 

В) Буго-Дністровська археологічна культура 3) енеоліт 

Г) Середньостогівська археологічна культура 4) бронзовий вік 

 5) ранній залізний вік 

 

2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 

А) половці 1) спустошили землі антів та на території Панонії 

утворили свою державу 

Б) хозари 2) вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за 

часів князя Ігоря, їх часто використовувала Візантія для 

реалізації своїх політичних задумів щодо Київської 

держави 

В) авари 3) вони нападали на слов’ян, збирали данину із 

ільменських слов’ян, кривичів, чуді та мері; 

представники цих племен часто мешкали серед слов’ян 

як купці або наймані дружинники 



126 

Г) печеніги 4) кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 

та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 

торговий шлях 

 
5) населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково 

Крим, басейни Дону; у часи роздробленості Русі 

неодноразово нападали на її території 

 

3. Співвіднесіть період із характерними рисами розвитку української культури: 

А) кінець XVIII ст. 1) зростання ролі природничих наук, поява бібліотек і 

музеїв, становлення середньої і вищої приватної жіночої 

освіти 

Б) перша пол. 

ХІХ ст. 

2) відчутний вплив західноєвропейського бароко, 

поширення вертепу та шкільної драми у театральному 

мистецтві 

В) друга пол. 

ХІХ ст. 

3) заснування у Львові інституту Оссолінських, 

започаткування реалістичного напряму у живописі 

Г) початок ХХ ст. 4) зростання ролі світської культури, початок 

українського національного відродження 

 
5) поширення стилю модерн в архітектурі; створення у 

Києві першого українського стаціонарного театру 

 

4. Встановіть відповідність між гетьманом та його висловлюванням: 

А) Кирило 

Розумовський 

1) «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за 

російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я 

там помер з голоду. Але мене це не турбує, бо я говорю 

від імені моєї Батьківщини» 

Б) Павло 

Полуботок 

2) «Майже кожний на всій Україні користувався 

вольностями, і важко йому буде забути, що він був 

паном і на війні рівнявся з паном» 
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В) Богдан 

Хмельницький 

3) «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і 

жити б окремо і давати данину турському цареві» 

Г) Петро 

Дорошенко 

4) «Козаки розорені до краю і, залишаючи свої житла, 

змушені втікати в слобідські полки, у результаті значно 

зменшилась кількість козаків на Україні, що може 

призвести до нечуваного безладдя і врешті до 

викорінення козаків» 

 
5) «А як стримала Москва свої присяжні обіцянки – це 

гаразд відомо не тільки вам, добрим людям, а й усьому 

світові. Всі вольності поламала, суд і свої закони люті в 

Україні запровадила» 

 

Завдання № 2 

1. Співвіднесіть дату події з її ходом: 

А) 1830 р. 1) через деякий час молодий чоловік повернувся до 

населеного пункту з «Височайшою грамотою», яка 

закликала селян, вступивши до організації «Таємна 

дружина», зі зброєю в руках повстати проти влади 

поміщиків 

Б) 1877 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон 

графині Є. І. Милорадович. За участю М. Драгоманова 

було вироблено статут товариства 

В) 1873 р. 3) вихід у світ друком рукописного твору другої 

половини ХVIII ст. відіграв значну роль у процесі 

формування історичної і національної свідомості 

українського народу 

Г) 1848 р. 4) приводом до повстання стали чутки про додатковий 

призов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: 

«За вашу і нашу свободу» 
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5) щоб відстоювати вимоги поділу від австрійського 

уряду Галичини на Західну (польську) і Східну 

(українську), українська громадськість утворила у складі 

30 чоловік представницьку організацію 

 

2. Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням: 

А) промисловий 

переворот 

1) досягнення суб’єктом господарювання 

домінувального становища на ринку 

Б) монополізація 2) зростання і розвиток міських поселень, зростання 

питомої ваги міського населення 

В) урбанізація 3) неминуче в умовах капіталізму розорення і зубожіння 

дрібних товаровиробників (селян, кустарів і т. ін.) і 

перетворення їх на пролетарів 

Г) кооперація 4) форма організації економічної діяльності людей та 

організацій для спільного досягнення загальних цілей 

або задоволення потреб 

 
5) перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного фабрично-заводського 

виробництва 

 

3. Встановіть відповідність між зображенням і періодом, до якого воно 

належить: 

А)  

1) кінець ХІХ ст. 

Б)  

2) 1900–1914 рр. 
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В)  

3) 1917–1921 рр. 

Г)  

4) 1921–1928 рр. 

 5) 1928–1939 рр. 

 

4. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) Г. Юра, Н. Ужвій 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності правління гетьманів, зображених 

на світлинах: 

А)  Б)  В)  Г)  

 

2. Розташуйте навчальні заклади Російської імперії за рівнем освіти, що він 

надавав (від нижчого до вищого): 

А) реальні училища; 

Б) класичні гімназії; 

В) народні училища; 

Г) 6-річні міські училища. 
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3. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими з них уривками: 

А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Українська Радянська Соціалістична Республіка входить до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і 

зберігає за собою право вільного виходу з Союзу…»; 

Б) «Надзвичайний собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 

В) «Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), 

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) 

укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – 

«Союз Радянських Соціалістичних Республік…»; 

Г) «вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради». 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) згортання «українізації»; 

Б) створення товариства «Геть неписьменність»; 

В) відкриття Кам’янець-Подільського університету; 

Г) утворення УАПЦ. 

Третій рівень 

1. Порівняйте суспільно-політичні причини прийняття, зміст і наслідки 

Валуєвського циркуляру та Емського указу. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 А 

3 Г 

4 Г  
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Завдання № 2 

1 А 

2 В 

3 В 

4 В 

Завдання № 3 

1 Б 

2 В 

3 Г 

4 В 

Завдання № 4 

1 В 

2 А 

3 А 

4 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 

2 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 

4 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 

2 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4 

3 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 

Завдання № 3 

1 Б, А, Д, В 

2 В, Г, А, Б 

3 Г, В, Б, А 

4 В, Г, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 
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Секція: історичне краєзнавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на територію 

України у: 

А) V тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) I тис. до н. е. 

Г) I тис. н. е. 

 

2. В якому регіоні сучасної України розташована найдавніша стоянка первісних 

людей? 

А) Північна Україна 

Б) Крим 

В) Закарпаття 

Г) Донбас 

 

3. Оберіть висловлювання, що їх сучасники застосовували до особи князя 

К. Острозького: 

1) «не коронований король»; 2) «багатьох інших земель Володар»; 

3) «великий цар індійський Пор»; 4) «йому бракує до інших дарів духа і 

видатних чеснот, це те, що він схизматик»; 5) «З Божої ласки князь…»; 6) «Був 

він самодержцем всієї Руської землі…». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Визначте найбільшу групу «похожих» селян у другій половині XIV–XVI ст.: 

А) бобилі 

Б) тяглові 

В) слуги 

Г) данники 

 

Завдання № 2 

1. На місці якої битви доби Хмельниччини було відкрито музейно-

меморіальний комплекс: 

А) Пилявецької битви 

Б) Берестейської битви 

В) Дрижипільської битви 

Г) Лоївської битви 
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2. Згадайте назву документа:  

«Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові смерть 

трапиться, то по стародавніх правах військових обирати на гетьманство по 

указу великого государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде…»: 

А) Березневі статті 1654 р. 

Б) Переяславські статті 1659 р. 

В) Московські статті 1665 р. 

Г) Конотопські статті 1672 р. 

 

3. Визначте уривки з документів і спогадів сучасників, які можна віднести до 

другої половини XVIІІ ст.: 

1) «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського за 

його проханням з чину гетьманського, наказуємо… створити там 

Малоросійську колегію...»; 

2) «Прикро вражений, кричав, немов божевільний і несамовитий, що нема 

іншого виходу, як відступити від Москви й шукати іншої помочі»; 

3) «В силу цього союзу його царська величність бере на себе 

зобов’язання… фортеці та міста, захоплені в Україні внаслідок сум’ятиці, 

повернути його королівській величності без всяких претензій...»; 

4) «Малоросія у ґречності, освіті, співжитті, у господарстві, у торгівлі, у 

всьому благоустрої від інших великоросійських губерній відстала і у всьому від 

них гірша»; 

5) «Для певного і правильного одержання казенних прибутків, щоб 

запобігти втечам і обтяженню поміщиків, кожному з поселян залишитися на 

своєму місці і при своєму званні, де він записаний останньою ревізією...»; 

6) «Ті, що дбають про інтерес Європи і кожної її держави зокрема, легко 

зрозуміють небезпеку для свободи Європи від такої агресивної держави, як 

Московія...». 

А) 2, 5, 6 

Б) 1, 4, 5 

В) 2, 3, 4 

Г) 1, 3, 5 
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4. Визначте пам’ятки барокової культури в Україні: 

1) Свенська ікона Богородиці зі святими Антонієм та Феодосієм 

Печерськими; 2) будинок Корнякта у Львові; 3) «Синопсис»; 4) картина 

«Дівчина з Поділля» В. Тропініна; 5) Преображенська церква у Великих 

Сорочинцях; 6) ікона «Архангел Михаїл» Івана Рутковича. 

А) 2, 4, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 5 

 

Завдання № 3 

1. Які факти засвідчили початок національно-культурного відродження у 

Західній Україні у першій половині XIX ст.? 

1) розгортання діяльності «галицьких першобудителів»; 2) переклад 

українською мовою «Слова о полку Ігоревім» І. Вагилевичем; 3) видання 

«Історії Русів»; 4) відкриття першого культурно-просвітницького товариства 

«Руська бесіда»; 5) відбувся Собор руських учених; 6) активне вживання 

«язичія». 

А) 1, 2, 5 

Б) 1, 3, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 4, 6 

 

2. Визначте поняття, що характеризують соціально-економічний розвиток 

Наддніпрянщини протягом другої половини ХІХ ст.: 

1) кооперація; 2) індустріалізація; 3) монополізація; 4) рецесія; 

5) парцеляція; 6) пролетаризація. 

А) 3, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 6 

 

3. Назвіть діячів, що належали до Київської громади: 

1   2   3   
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4   5   6   

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 5 

Г) 2, 3, 5 

 

4. Визначте події, що відбулися від створення Рішельєвського ліцею до 

виникнення першої української професійної трупи: 

1) таємна місія В. Капніста до Прусського короля; 2) відкриття в Одесі 

оперного театру; 3) заборона уніатської церкви у Російській імперії; 4) вихід 

газети «Зоря Галицька»; 5) П. Чубинський написав вірш «Ще не вмерла 

Україна»; 6) закриття газети «Киевский телеграф»; 7) М. Грушевський очолив 

Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть адміністративні одиниці, які були в УСРР у 1925–1930 рр.: 

1) повіт; 2) район; 3) округа; 4) волость; 5) сільрада; 6) губернія. 

А) 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Визначте українських письменників, які стали жертвами сталінських 

репресій в 30-х рр. ХХ ст.: 1) Г. Косинка; 2) В. Сосюра; 3) Ю. Смолич; 

4) М. Куліш; 5) М. Зеров; 6) А. Малишко; 7) Є. Плужник; 8) Ю. Яновський. 

А) 2, 3, 5, 7 

Б) 3, 4, 7, 8 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 1, 4, 5, 7 

 

3. Що з переліченого перебувало винятково у повноваженні союзного уряду 

СРСР згідно з документами 1920-х рр.? 
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1) армія і флот; 2) культура; 3) сільське господарство; 4) соціальне 

забезпечення; 5) зовнішньополітичні відносини; 6) зовнішня торгівля і засоби 

зв’язку. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 6 

 

4. Назвіть імена керівників стихійних селянських рухів проти продрозкладки: 

1) О. Пархоменко; 2) Д. Терпило; 3) О. Волох; 4) П. Дибенко; 5) І. Стук; 

6) Д. Соколовський; 7) В. Боженко. 

А) 1, 2, 3, 5 

Б) 2, 3, 6, 7 

В) 2, 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 5, 6 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 

А) Київське 1) засноване в другій половині XI ст. онуком Ярослава 

Мудрого Ростиславом Володимировичем; сильною у 

князівстві була боярська влада 

Б) Чернігівське 2) сформувалося в середині ХІ ст., фактично не мало 

самостійності, залежало від Києва, було щитом Русі від 

нападів кочівників 

В) Галицьке 3) не було спадковою вотчиною, тому стало об’єктом 

боротьби за владу; політичне життя характеризувалося 

частою зміною правителів 

Г) Волинське 4) усередині князівства не було тісних економічних зв’язків, 

князі мали династичні зв’язки з половцями й залучали їх до 

міжусобиць 

 
5) до середини XII ст. вважалося вотчиною київських князів; 

набуло самостійності в 1135 р. за правління правнука 

Володимира Мономаха – Мстислава Ізяславича 
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2. Встановіть відповідність між зображенням та назвою архітектурної пам’ятки: 

А)  

1) церква Зішестя Святого Духа в Потеличі 

 

Б)  

2) Троїцький Межигірський монастир-

фортеця поблизу Острога 

 

В)  

3) Острозький замок 

Г)  

4) замок у с. Підгірці на Львівщині 

 5) Успенська церква у Львові 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом та його висловлюванням: 

А) Кирило 

Розумовський 

1) «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за 

російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я 

там помер з голоду» 
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Б) Павло 

Полуботок 

2) «Майже кожний на всій Україні користувався 

вольностями, і важко йому буде забути, що він був 

паном» 

В) Богдан 

Хмельницький 

3) «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і 

жити б окремо і давати данину турському цареві» 

Г) Петро 

Дорошенко 

4) «Козаки розорені до краю і, змушені втікати в 

слобідські полки, у результаті значно зменшилась 

кількість козаків на Україні, що може призвести врешті 

до викорінення козаків» 

 
5) «…Москва… всі вольності поламала, суд і свої закони 

люті в Україні запровадила» 

 

4. Встановіть відповідність між регіоном України та його історико-краєзнавчою 

характеристикою: 

А) Слобожанщина 1) цією територією проходили Чорний та Муравський 

торгові шляхи, місцевість була багата дичиною, рибою, 

основною господарською одиницею у цьому краї був 

зимівник 

Б) Запорожжя 2) територія була багата на каміння, дерево, значну 

частину території складала заболочена місцевість, у 

містах Корець, Тульчин розвиненими були зброярські 

ремесла 

В) Правобережжя 3) на цій території віддавна було розвинуто 

салітрарництво, суконна і полотняна мануфактура, 

ярмаркова торгівля проходила у Стародубі, Гадячі та 

інших містах 

Г) Лівобережжя 4) територія на схід від Гетьманщини до кордонів з 

Московською державою, де були засновані перші міста, 

переселенців у ці краї приваблювало не тільки 

звільнення від податків, але й право займанщини 



139 

 
5) на території цього регіону видобувалася сіль, яка 

продавалася не тільки в Україні, а й у інших країнах 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між працею та її автором: 

А) «Історія Слобідської України» 1) М. Маркевич 

Б) «Історія запорозьких козаків» 2) І. Срезневський 

В) «Богдан Хмельницький» 3) М. Костомаров 

Г) «Історія Малоросії» 4) Д. Яворницький 

 5) Д. Багалій 

 

2. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку економіки: 

А) 1900–1917 рр.  1) «ізотовський рух»; «побудова основ соціалізму», 

ревіндикація 

Б) 1918–1921 рр. 2) «непман», «лікнеп», госпрозрахунок, «червонець» 

В) 1921–1928 рр. 3) «цукрові королі», «залізнична лихоманка», початок 

розвитку Дрогобицько-Бориславського нафтового 

району 

Г) 1928–1939 рр. 4) трудові армії, продрозверстка, прямий обмін між 

містом і селом, зрівнялівка в оплаті праці 

 
5) монополізація промисловості, економічна криза, 

«Верховинська акція», соціальні протести 

 

3. Встановіть відповідність між зображенням і періодом, до якого воно 

належить: 

А)  

1) кінець ХІХ ст. 
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Б)  

2) 1900–1914 рр. 

В)  

3) 1917–1921 рр. 

Г)  

4) 1921–1928 рр. 

 5) 1928–1939 рр. 

 

4. Установіть відповідність: 

А) угода між польським урядом та УНДО про 

примирення 

1) денаціоналізація 

Б) політика, спрямована на заперечення факту 

існування української нації, її прав на культурне та 

державне самовизначення 

2) пацифікація 

В) кампанія польської влади у Східній Галичині з 

метою «втихомирення» українського населення 

3) нормалізація 

Г) політика планомірного заселення українських земель 

польськими військовими та цивільними колоністами 

4) осадництво 

 
5) парцеляція 
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Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій, поданих за описами: 

А) «…Поїхав з Новгорода… узявши із собою брата Всеволода із 

Трубецька і Святослава Олеговича, … чернігівських воєвод, і так ішли тихо, 

збираючи дружину свою…»; 

Б) «Нехай Русь, приходячи, бере «слюбне», скільки хоче; а якщо прийдуть 

гості, то беруть і місячину на 6 місяців, хліб, вино, і м’ясо, і рибу… і пускають 

їх у лазні...»; 

В) «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору, и манастыри, И Софью, и 

Десятинью Богородицу, и не бысть помилования никому…»; 

Г) «Усіх походів великих було 83, а інших менших не пригадаю. Мирів я 

уклав з половецькими князями без одного 20 і при батькові і при без батька…». 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності створення архітектурних 

пам’яток: 

А) пам’ятник на честь поновлення Магдебурзького права у Києві; 

Б) Караїмська кенаса в Києві; 

В) Троїцька соборна церква в Самарі; 

Г) будинок Галицької ощадної каси. 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності прийняття документів 1920–  

1930-х рр.: 

А) Постанова ЦК ВКП(б) «Про заходи ліквідації куркульських господарств 

у районах суцільної колективізації»; 

Б) Постанова Наркомосу УСРР «Про запровадження в життя єдиної 

трудової школи»; 

В) Постанова ЦК ВКП(б), РНК «Про заходи поліпшення трудової 

дисципліни, поліпшення практики державного страхування та боротьбу зі 

зловживаннями у цій сфері»; 
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Г) Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних 

підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) 

власності». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності уривки з художніх творів, що 

відображують певні історичні події чи процеси: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і 

не мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Головний жандарм Полтави покрутив аркуш паперу, списаний 

акуратним каліграфічним почерком, і поклав його до папки, де вже лежали 

подібні донесення аґента під кличкою «Гвоздь» про таємну групу семінаристів, 

яка збирається на квартирі полтавського дворянина Аркадія Кучерявенка «для 

пения козацких песен, декламации крамольных запрещённых стихов, чтения 

различных агитационных брошюр, воззваний к борьбе за равенство, свободу, 

демократию, конституцию, передел земли, украинский язык, за автономию 

Украины»; 

В) «Хвильовий побачив головну перешкоду для розвитку української 

літератури в різкому зниженні розуміння рівня культури, необхідного 

письменнику. Для нього це пов’язано з рухом села в місто, з процесом 

українізації, який відкриває шлях нагору напівписьменній частині селян і 

міщанства»; 

Г) «По всему Гуляйполю шли разговоры, что батько за последнее время 

стал много пить, и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, 

что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч как стреляный зверь…». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте розвиток церковного життя в Україні протягом XVI–

XVII ст. 

2. Наприкінці 40-х рр. ХІХ ст. виходець із кріпаків, інтелігент Семен 

Олійничук у своїй книжці «Історична розповідь природних, або корінних 

жителів Малоросії Задніпровської…» писав: «Поки Миколайчик буде 

царювати, не буде добра на світі». Визначте, які події в суспільно-політичному 

житті Західної Європи та України вплинули на формування подібних поглядів 

автора? Охарактеризуйте ці події та їх наслідки. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 Г 

Завдання № 2 

1 Б 

2 В 

3 Б 

4 В 

Завдання № 3 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 В 

Завдання № 4 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 5 

2 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 4 

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 
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Завдання № 2 

1 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 1 

2 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

Завдання № 3 

1 Б, Г, В, А 

2 В, А, Г, Б 

3 Б, А, Г, В 

4 Б, Г, В, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: всесвітня історія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть ім’я єгипетського фараона, що провів релігійну реформу, за якою 

вперше в історії стародавній політеїзм було замінено на монотеїзм: 

А) Тутмус 

Б) Тутанхамон 

В) Хеті 

Г) Аменхотеп 

 

2. В якій місцевості зосереджено найбільший комплекс єгипетських пірамід? 

А) у Гізі 

Б) в Каїрі 

В) у Фівах 

Г) у Хургаді 

 

3. Назвіть найбільші досягнення вавилонської цивілізації: 

1) теорія про 12 знаків зодіаку; 2) будівництво грандіозних за розміром 

гробниць для своїх правителів; 3) шістдесяткова система числення (360° коло, 

60 секунд у хвилині); 4) створення єдиної системи мір і ваги, яку запозичили 

інші народи; 5) обґрунтування вчення про сансару; 6) розроблення системи 

іригаційного землеробства. 

А) 1, 2, 6 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

4. Визначте найважливіші заходи реформи братів Гракхів: 

1) встановлення обмежувальної норми для орендарів державної землі; 

2) скасування боргової кабали; 3) перерозподіл земельних надлишків між 

малоземельними і безземельними громадянами; 4) поділ громадян на 4 розряди 

залежно від прибутку з землі. 

А) 1, 4 

Б) 1, 3 

В) 2, 4 

Г) 2, 3 

 

Завдання № 2 

1. Визначте племена, що заселили територію Західної Римської імперії та 

створили наприкінці VІ – у VІІ ст. свої варварські королівства: 

1) вандали; 2) гуни; 3) бургунди; 4) франки; 5) авари; 6) алани. 
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А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 2, 3, 4 

Г) 1, 4, 6 

 

2. Визначте події, що відбулися упродовж «Столітньої війни»: 

1) прийняття «Великої хартії вольностей»; 2) початок скликання 

Генеральних штатів у Франції; 3) прийняття «Золотої були» у Священній 

Римській імперії; 4) Жакерія у Франції; 5) завершення Авіньйонського полону 

пап; 6) Грюнвальдська битва; 7) завершення Реконкісти в Іспанії. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

3. Визначте наслідки хрестових походів: 

1) заснування Латинської імперії хрестоносців; 2) створення інквізиції; 

3) розвиток європейської торгівлі у Середземному морі; 4) остаточний розкол 

християнської церкви на католицьку та православну; 5) знищення пам’яток 

культури, бібліотек, палаців, зруйнування Константинополя; 6) зближення 

християнського та ісламського світів. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 2, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

4. Про який тип виробництва йдеться у наведеному уривку: 

«У кімнаті, світлій і просторій стояло 200 верстатів, за ними працювало 

200 чоловіків... В іншому приміщенні 100 жінок... чесали вовну... В іншій 

кімнаті 100 дівчат пряли, 50 хлопців стригли...»? 

А) мануфактурний  

Б) цеховий 

В) фабричний 

Г) конвеєрний 

 

Завдання № 3 

1. Кого називали «женевським папою»? 

А) Ж. Кальвіна 

Б) Т. Мюнцера 

В) Урбана ІІ 

Г) Іоанна Павла ІІ 

 

2. Назвіть французького просвітителя, який запропонував поділ влади на три 

гілки: 
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А) Д. Дідро 

Б) Ш. Монтеск’є 

В) Ж. Д’Аламбер 

Г) Ж. Руссо 
 

3. Назвіть ім’я державного діяча в США, з яким традиційно пов’язують початок 

антимонопольного законодавства у країні: 

А) У. Стефенс 

Б) Д. Шерман 

В) Дж. Гарфілд 

Г) Г. Форд 
 

4. Проаналізуйте наведені твердження і визначте правильне: 

А) німецька імперія, що виникла в 1871 р., вважалася союзом німецьких 

держав, які зберігали власні правлячі династії, конституції, парламенти й уряди, 

однак їхня автономія була надзвичайно обмеженою. Главою держави був 

імператор (конституція закріплювала цю посаду за королем Пруссії), який 

одноосібно контролював дії канцлера (голови імперського уряду), призначав і 

зміщав усіх цивільних і військових чиновників та обіймав посаду 

головнокомандувача збройних сил; 

Б) німецька імперія, що виникла в 1871 р., вважалася союзом німецьких 

держав, які об’єдналися під керівництвом Пруссії, їх правлячі династії, 

конституції, парламенти й уряди були скасовані. Главою держави був 

імператор, який одноосібно контролював дії канцлера (голови імперського 

уряду), призначав і зміщав усіх цивільних і військових чиновників та обіймав 

посаду головнокомандувача збройних сил; 

В) німецька імперія, що виникла в 1871 р., офіційно вважалася союзом 

німецьких держав, які об’єдналися під керівництвом Пруссії. Імперська 

конституція зберігала за цими державами власні правлячі династії, конституції, 

парламенти й уряди. Главою держави був імператор, сукупність прав якого не 

перевищувала сукупності прав британського монарха на початку XX ст.; 

Г) німецька імперія, що виникла в 1871 р., офіційно вважалася союзом 

рівноправних німецьких держав. Імперська конституція зберігала за цими 

державами власні правлячі династії, конституції, парламенти й уряди, однак 

їхня автономія була надзвичайно обмеженою. Главою імперії був імператор, що 

обирався з числа правлячих монархів німецьких держав. 
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Завдання № 4 

1. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у живописі зароджується нова течія, яка 

отримала назву: 

А) Ренесанс 

Б) реалізм 

В) імпресіонізм 

Г) романтизм 

 

2. Визначте головну причину розгортання у Китаї «Руху 4 травня»: 

А) проведення урядом земельної реформи; 

Б) насадження комуністичного режиму; 

В) прийняття китайським урядом американської вимоги про «відчинені 

двері»; 

Г) рішення Паризької конференції про право Японії на колишні німецькі 

колонії, розташовані у провінції Шаньдун. 

 

3. До військової кампанії 1917 р. належать: 

1) вступ у війну США; 2) невдалий штурм «лінії Гінденбурга»; 

3) Брусиловський прорив; 4) битва на р. Соммі; 5) перше застосування хімічної 

зброї в бою під Іпром; 6) укладення Румунією Фокшанського перемир’я з 

Німеччиною та Австро-Угорщиною. 

А) 2, 3, 4 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 2, 6 

 

4. Назвіть чинники, що сприяли формуванню агресивної осі «Берлін – Рим – 

Токіо»: 

1) прагнення Німеччини та Італії переглянути умови Версальського 

договору; 2) політика «доброго сусіда» щодо країн Латинської Америки з боку 

США; 3) активна миротворча діяльність Ліги Націй; 4) формування 

антигітлерівського блоку європейських держав; 5) спільна антирадянська 

спрямованість зовнішньополітичних доктрин трьох держав; 6) визнання 

Німеччиною та Італією маріонеткового уряду Маньчжоу-Го, їх підтримка 

японської агресії проти Китаю. 
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А) 1, 5, 6 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між релігією та особливостями її культу: 

А) індуїзм 1) основна ідея – рівність усіх перед Законом і Сином Неба 

Б) легізм 2) досягнення нірвани (вищої мети всього живого) шляхом 

самообмежень і медитації 

В) буддизм 3) центральним етичним поняття є вчення про 

людинолюбство 

Г) конфуціанство 4) релігійний, національний та етичний світогляд 

єврейського народу, одна з найдавніших монотеїстичних 

релігій людства 

 5) традиційними ідеями є карма, йога, вегетаріанство 

 

2. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 

А) гугеноти 1) загальна назва людей доби середньовіччя, які виступали 

проти панівних канонів і догм, унаслідок цього зазнавали 

жорстоких переслідувань 

Б) гвельфи 2) боролися проти противників католицької церкви й 

усіляких вчень, що суперечили офіційним догмам, у своїй 

особі поєднували обов’язки судді й обвинувача 

В) єретики 3) ремісники, що не входили до цехової організації 

Г) інквізитори 4) прихильники кальвіністської віри у Франції 

 
5) політичне угруповання в Італії ХІІ–ХV ст., яке боролося 

проти намагань імператорів Священної Римської імперії 

утвердитися на Апеннінському півострові 

 

3. Встановіть відповідність між назвою документа і його змістом: 

А) Соборне 

уложення 

1) за російськими знатними родами закріплювалася 

свобода вирішувати – нести чи не нести державну службу, 
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вони звільнялися від особистих податків і тілесних 

покарань 

Б) Версальський 

мирний договір 

2) закріплювалося нове співвідношення сил у Європі: 

переважання Іспанії та імперії відійшло в минуле, 

посилилися Швеція і Франція 

В) жалувана 

грамота 

дворянству 

3) встановлювався західний кордон США по річці 

Міссісіпі 

Г) Вестфальський 

мир 

4) усі посади у державі поділялися на 14 рангів, отримати 

кожен наступний можна було лише після проходження 

всіх попередніх 

 
5) селяни остаточно прикріплювалися до землі, а 

кріпацький стан став спадковим 

 

4. Встановіть відповідність між ім’ям історичного діяча та фактами його 

біографії: 

А) Джузеппе 

Мадзіні 

1) очолював армію версальців, що діяла проти Паризької 

комуни (1871 р.), згодом президент Франції 

Б) Отто фон 

Бісмарк 

2) британський державний і політичний діяч, письменник, 

лідер Консервативної партії 

В) Вільям 

Гладстон 

3) прем’єр-міністр уряду Великої Британії, лідер 

Ліберальної партії 

Г) Бенджамін 

Дізраелі 

4) керівник республікансько-демократичного крила 

Рісорджіменто, один з організаторів походу «тисячі» на 

Сицилію 

 
5) німецький державний діяч, канцлер Німецької імперії, 

здійснив об’єднання Німеччини на пруссько-

мілітаристській основі 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між датою і подією: 
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А) 1850–1864 рр. 1) Франко-прусська війна 

Б) 1867 р. 2) Конституція Третьої республіки у Франції 

В) 1870–1871 рр. 3) створення Австро-Угорської імперії 

Г) 1875 р. 4) Тайпінське повстання в Китаї 

 
5) страйки й демонстрації робітників США в боротьбі за 8-

годинний робочий день 

 

2. Встановіть відповідність між країною та урядовим курсом міжвоєнного 

періоду: 

А) СРСР 1) запровадження «кодексів чесної конкуренції», під 

контроль узято золотий запас країни, скасовано «сухий 

закон» 

Б) Німеччина 2) заборонялися фашистські організації, націоналізовано 

військову промисловість, залізничний транспорт 

В) Франція 3) створено Велику фашистську раду, запроваджено 

«корпоративну систему» у промисловості, загарбницька 

міжнародна політика 

Г) Італія 4) встановлено жорсткий державний контроль за 

промисловістю, економіку поділено на 6 груп, скасовано 

права законодавчого органу влади 

 
5) проведено колективізацію сільського господарства, 

прискорилися темпи створення великих підприємств групи 

А, встановлено тотальний контроль усіх сфер життя 

суспільства 

 

3. Встановіть відповідність між країною та характерними рисами її розвитку у 

міжвоєнний період: 

А) Японія 1) президент ініціював проведення серії реформ, які 

наблизили країну до передових європейських держав: 

жінок зрівняли у правах з чоловіками, здійснено перехід на 
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європейський одяг, календар і літочислення, ліквідовано 

багатошлюбність 

Б) Індія 2) найхарактернішою ознакою розвитку країни в цей 

період був мілітаризм, спрямування агресії у Північно-

Східний Китай 

В) Туреччина 3) політична нестабільність, контраст у матеріальному 

забезпеченні населення, країна постачала 85% світового 

виробництва кави, великі партії какао 

Г) Китай 4) ідеологією національного руху країни був «гандизм», 

окрім цього, свою діяльність розгорнула Мусульманська 

ліга, яка іноді вдавалася до збройних акцій 

 5) уряд країни прийняв дві програми розвитку: «Програму 

політичної опіки» і «Програму матеріальної реконструкції 

на період опіки», прийнято спеціальні закони проти 

куріння опію 

 

4. Встановіть відповідність між іменами видатних філософів та назвами їхніх 

творів: 

А) О. Шпенглер 1) «Капитал» 

Б) З. Фрейд 2) «Сенс і призначення історії» 

В) Е. Дюркгейм 3) «Занепад Європи» 

Г) К. Ясперс 4) «Соціологія» 

 5) «Тлумачення сновидінь» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте пам’ятки культури у хронологічній послідовності: 

А)  Б)  В)  Г)  
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2. Встановіть хронологічну послідовність подій за поданими висловами 

сучасників: 

А) «Солдати, ви впізнаєте мене? Хто з вас хоче стріляти в свого 

імператора? Я стаю під ваші кулі»; 

Б) «Усе доводить невинність Дрейфуса: він лояльний, заможний, не існує 

ніяких причин, які б змогли його підштовхнути на ганебний вчинок, який йому 

закидають, він не перестає повторювати, що невинний»; 

В) «Коли Угорщина повстала, Австрія дихала на ладан і зовсім перестала б 

дихати, якби не злочинна рука Миколи I»; 

Г) «Це сталося вже ранком 14 липня. Події біля Бастилії почалися з того, 

що губернатору де Лоне запропонували видати зброю. Де Лоне відмовився й 

почав готуватися до опору». 

 

3. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) утворення Троїстого союзу; 

Б) утворення Американської Федерації праці; 

В) початок англо-бурської війни; 

Г) підписання Сан-Стефанського мирного договору. 

 

4. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) «похід на Рим»    В) «Мюнхенська змова» 

Б) «пролетарська революція»  Г) «велика депресія» 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте наслідки Великих географічних відкриттів. 

2. Чому саме в Росії у 1917 р. до влади прийшли найбільш радикальні ліві 

соціал-демократи? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 

2 А 

3 В 
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4 Б 

Завдання № 2 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 А 

Завдання № 3 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 А 

Завдання № 4 

1 В 

2 Г 

3 Г 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3 

2 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2 

3 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 2 

4 А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 2 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

2 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 

3 А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 5 

4 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 

Завдання № 3 

1 Б, В, А, Г 

2 Г, А, В, Б 

3 Г, А, Б, В 

4 Б, А, Г, В 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть кочові племена, що прийняли християнство: 

А) хозари 

Б) сармати 

В) печеніги 

Г) готи 

 

2. Скажіть, про кого писав історик Геродот: «Статуй, жертовників і храмів вони 

за звичаєм не споруджують, за винятком Арея: для нього вони це роблять»: 

А) греки 

Б) скіфи 

В) венеди 

Г) авари 

 

3. Визначте найшанованішого з богів у Північному Причорномор’ї: 

А) Гера 

Б) Аполлон 

В) Ахіл 

Г) Гермес 

 

4. Визначте поняття, що відповідають віруванням давніх слов’ян: 1) теменос; 

2) ідол; 3) волхви; 4) городище; 5) капище; 6) іконостас. 

А) 2, 5, 6 

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть руських князів, які виступали проти поширення християнства: 

1) Ольга; 2) Святослав; 3) Олег; 4) Аскольд. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 1, 4 

 

2. Яку мистецьку пам’ятку Анна Ярославівна вивезла до Франції: 

А) Холмську ікону Богоматері 

Б) Реймське Євангеліє 

В) Мстиславове Євангеліє 

Г) Вишгородську ікону Богоматері 
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3. Окрему Галицьку митрополію було утворено в роки правління: 

А) Андрія та Лева ІІ 

Б) Юрія ІІ Болеслава 

В) Лева Даниловича 

Г) Юрія І Львовича 

 

4. Перехід у католицтво литовського князя, його родичів і всіх нехрещених 

литовців передбачався: 

А) Кревською унією 

Б) Флорентійською унією 

В) Городельською унією 

Г) Берестейською унією 

 

Завдання № 3 

1. Визначте найголовніший здобуток Реформації в Україні: 

А) відкриття братських шкіл 

Б) переклад Святого Письма народною мовою 

В) ліквідація великого церковного землеволодіння 

Г) поширення в освіті «семи вільних наук» 

 

2. Визначте, хто із діячів першої половини XVII ст. поставив остаточну крапку 

у відмові створення Українського (руського) патріархату: 

А) польський король 

Б) Константинопольський патріарх 

В) Папа Римський 

Г) удільний князь 

 

3. Визначте, про кого із сучасників Б. Хмельницький сказав: «перина», 

«латина» і «дитина»: 

1) В. Заславський; 2) М. Небаба; 3) М. Остророг; 4) О. Конецпольський; 

5) Я. Радзивілл; 6) Г. Гуляницький. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 5, 6 

 

4. Визначте характерні риси релігійної реформи, яку провела в Австрійській 

імперії Марія-Терезія: 
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1) не католиків не допускали до державної служби; 2) замість єзуїтської 

колегії відновили діяльність Львівський університет і Руський інститут при 

ньому; 3) відкрито семінарії для греко-католицького духовенства; 

4) протестантів і православних допускали до державної служби; 5) євреї мали 

носити спеціальний одяг; 6) за переміщення територією монархії, євреї 

сплачували спеціальний податок. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 4 

1. Визначте регіони України, де в модерну добу ХІХ ст. домінувальною була 

греко-католицька церква: 

1) Правобережжя; 2) Буковина; 3) Галичина; 4) Закарпаття. 

А) 2, 3 

Б) 3, 4 

В) 1, 3 

Г) 2, 4 

 

2. Хто став митрополитом УАПЦ у жовтні 1921 р.: 

А) А. Шептицький  

Б) Й. Сліпий  

В) М. Борецький 

Г) В. Липківський 

 

3. Визначте характерні риси розвитку церкви у 30-ті рр. ХХ ст. в УРСР:  

1) активне будівництво храмів; 2) зростання кількості тоталітарних 

релігійних сект; 3) репресії проти священників; 4) перші зрушення у напрямі 

легалізації УГКЦ; 5) знищення пам’яток церковної архітектури; 6) заборона 

різних релігійних течій. 

А) 2, 3, 4 

Б) 1, 2, 4 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Визначте характерні риси політики Директорії УНР: 

1) відновлено 8-годинний робочий день; 2) заборонено робітничі страйки 

та профспілки; 3) введено продрозкладку на сільськогосподарську продукцію; 
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4) звільнено з роботи усіх призначених за гетьмана чиновників; 5) частину 

націоналізованих підприємств передано в концесії; 6) оголошено «Декрет про 

землю»; 7) заборонено конфісковувати землі іноземних підданих, цукрових 

заводів. 

А) 1, 4, 7 

Б) 1, 4, 6 

В) 1, 5, 7 

Г) 2, 4, 7 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між століттям і храмом: 

А) XV ст. 1) Володимирський собор у Києві 

Б) XVII ст. 2) Андріївська церква у Києві 

В) XVIII ст. 3) Покровська церква-фортеця у Сутківцях на Поділлі 

Г) XIX ст. 4) Хрестовоздвиженська церква у Львові 

 5) П’ятницька церква у Чернігові 

 

2. Встановіть відповідність між автором та його працею: 

А) П. Скарга 1) «Тренос» 

Б) М. Смотрицький 2) «Про єдність Божої Церкви під єдиним Пастирем» 

В) Г. Смотрицький 3) «Ключ Царства Небесного» 

Г) І. Вишенський 4) «Требник» 

 5) «Послання до єпископів» 

 

3. Встановіть відповідність між носіями релігійного вчення та його догматами: 

А) соціанство 1) триєдність Бога, дотримання Юліанського календаря 

Б) кальвінізм 2) дотримання целібату духовенством, вчення про 

походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина 

В) православ’я  3) визнання лише Святого Письма, засудження 

марнотратства, обстоювання ощадливості, невизнання 

бідності як ознаки святості 

Г) католицизм 4) визнання істинним із Святої Трійці лише Бога-Отця, 
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найпоширеніше протестантське вчення на території 

України у ХVI ст. 

 5) у XIV ст. на теренах Русі це було віровчення 

служилих тюркомовних людей 

 

4. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) Г. Юра, Н. Ужвій 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між термінами та пов’язаними з ними подіями в 

історії України: 

А) колективізація 1) зростання товарності приватних селянських 

господарств 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 

В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних 

господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 

 
5) прискорений розвиток народного господарства на 

основі НТР 

 

2. Встановіть відповідність програмної мети і назви партії: 

А) «Одна, єдина, нероздільна від Карпат аж до 

Кавказу, самостійна, вільна, демократична 

Україна – республіка робочих людей – оце 

національний всеукраїнський ідеал…» 

1) Русько-українська 

радикальна партія 
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Б) «У справах суспільно-економічних змагаємо 

до переміни способу продукції згідно зі 

здобутками наукового соціалізму…» 

2) Українська народна 

партія 

В) «…вимагаємо Автономії України з окремим 

представничим зібранням… права кожної нації на 

культурне і політичне самовизначення…» 

3) Українська 

демократична партія 

Г) «За народами, які живуть на території України 

(Великороси, Поляки та інші), ми визнаємо рівне 

право з Українцями на задоволення їх 

національних, культурних, політичних та 

економічних потреб…» 

4) Українська соціал-

демократична робітнича 

партія 

 
5) Революційна 

українська партія 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням: 

А) промисловий 

переворот 

1) досягнення суб’єктом господарювання 

домінувального становища на ринку 

Б) монополізація 2) зростання і розвиток міських поселень, зростання 

питомої ваги міського населення 

В) урбанізація 3) неминуче в умовах капіталізму розорення і 

зубожіння дрібних товаровиробників (селян, кустарів 

тощо) і перетворення їх на пролетарів 

Г) кооперація 4) форма організації економічної діяльності людей та 

організацій для спільного досягнення загальних цілей 

або задоволення потреб 

 
5) перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного фабрично-заводського 

виробництва 
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4. Встановіть відповідність між першими генеральними секретарями УЦР з їх 

гаслами: 

А) П. Скоропадський 1) «історію України не можна читати без брому» 

Б) Л. Троцький 2) «червоний терор є потребою» 

В) М. Лаціс 3) «коли б не мій вчинок, німці звели б на Україні 

звичайне генерал-губернаторство» 

Г) В. Винниченко 4) «Революція, про яку говорили більшовики, 

звершено» 

 5) «без України немає Росії» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) Острозька Біблія 

Б) Київський псалтир 

В) Пересопницьке Євангеліє 

Г) Остромирове Євангеліє 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси розвитку 

української культури:  

А) зростання ролі природничих наук, поява бібліотек і музеїв, становлення 

середньої і вищої приватної жіночої освіти; 

Б) відчутний вплив західноєвропейського бароко, поширення вертепу та 

шкільної драми у театральному мистецтві; 

В) заснування у Львові інституту Оссолінських, започаткування 

реалістичного напряму у живописі; 

Г) зростання ролі світської культури, початок українського національного 

відродження. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) приєднання Київської митрополії до Московського патріархату; 

Б) Берестейська унія; 

В) захоплення Константинополя турками; 

Г) визнання Московського патріархату. 
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4. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими з них уривками: 

А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і 

зберігає за собою право вільного виходу з Союзу…»; 

Б) «Надзвичайний собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 

В) «Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), 

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) 

укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – 

«Союз Радянських Соціалістичних Республік…»; 

Г) «вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради». 

 

Третій рівень 

1. Доведіть роль та значення козацтва у захисті православної церкви в 

Україні. 

2. Чому більшовики попри сповідування принципу «релігія – опіум для 

народу» підтримали на початку 1920-х рр. утворення УАПЦ? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 

2 Б 

3 Б 

4 А 

Завдання № 2 

1 Б 

2 Б 
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3 Г 

4 А 

Завдання № 3 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Б 

Завдання № 4 

1 Б 

2 Г 

3 В 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

2 А – 5, Б – 2, В – 4, Г – 1 

3 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4 

4 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 1 

Завдання № 3 

1 Г, Б, В, А 

2 Б, Г, В, А 

3 В, Г, Б, А 

4 Г, В, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2013 рік 

 

Секція: правознавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Характерними рисами розвитку Київської Русі у ІХ – першій половині Х ст. 

були: 

А) становлення держави із центром у Києві, войовнича зовнішня політика; 

Б) посилення удільних князівств, постійні напади кочових племен; 

В) запровадження державної релігії, поширення писаного кодифікованого 

права; 

Г) виникнення військово-племінних союзів у східних слов’ян. 

 

2. Спадкова земельна власність князів, бояр у Київській Русі – це: 

А) фільварок 

Б) вотчина 

В) бенефіцій 

Г) дворище 

 

3. Хто запровадив спеціальний статут, що регламентував життя чернецтва на 

Русі? 

А) Мефодій 

Б) Антоній 

В) Феодосій 

Г) Іларіон 

 

4. Який нормативно-правовий документ у Речі Посполитій остаточно 

утверджував кріпосне право? 

А) Статті Генріха Валуа 

Б) Устав на волоки 

В) Привілей Казимира ІV 

Г) Судебник 1550 р. 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть цитований нормативно-правовий акт:  

«Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 
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реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в 

кожному старостві…». 

А) «Постанова про низовців 1578 р.» 

Б) «Переяславська угода 1630 р.» 

В) «Ординація Війська Запорозького 1638 р.» 

Г) «Куруківська угода 1625 р.» 

 

2. Назвіть битву, що відбулася напередодні описаних поляком-сучасником 

подій Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.:  

«Ворог не хоче пустити нас за Білу Церкву і сильно зміцнює свій табір… 

тепер ми оточені ворогом звідусіль – спереду, з боків і позаду. Селяни 

руйнують за нами мости і переправи, погрожуючи нам: «Якщо б ви хотіли 

втекти, то не втечете…». 

А) битва під Батогом 

В) Корсунська битва 

Б) битва під Берестечком 

Г) Пилявецька битва 

 

3. Яка подія змусила козацьку старшину збирати документи, грамоти, 

універсали, сеймові постанови, які б свідчили про приналежність до шляхти? 

А) інкорпорація Правобережної України до складу Російської імперії 

Б) запровадження кріпосного права 

В) видання «Жалуваної грамоти дворянству» 

Г) скасування гетьманства 

 

4. Визначте події, які відбувалися протягом існування в українських губерніях 

явища, що сучасники характеризували як «мудру вигадку графа Аракчеєва»: 

1) входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства Галіції 

і Лодомерії»; 2) видання поеми І. Котляревського «Енеїда»; 3) заснування 

масонської ложі «Любов до істини»; 4) видання альманаху «Русалка 

Дністрова»; 5) інвентарна реформа на Правобережжі; 6) «Київська козаччина»; 

7) «чигиринська змова». 
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А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

Завдання № 3 

1. Який суспільний рух проповідував ідею будівництва суспільства без насилля 

й на основі принципу: «свобода – рівність – братерство»? 

А) народники 

Б) декабристи 

В) марксисти 

Г) масони 

 

2. Визначте характерні явища у розвитку української культури на початку 

ХХ ст.: 

1) панування романтичного напряму в літературі; 2) видання Б. Грінченком 

4-томного «Словника української мови»; 3) звернення українських 

письменників до жанру новел; 4) поширення архітектурних стилів рококо та 

класицизм; 5) застосування у будівництві конструкцій із металу та 

залізобетону; 6) зародження аматорських театрів, гуртків і труп. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 5 

 

3. Який період в історії Російської імперії відображено на картині? 

А) 40–50-ті рр. ХІХ ст. 

Б) 60–70-ті рр. ХІХ ст. 

В) 70–90-ті рр. ХІХ ст. 

Г) 1900–1914 рр. 

 

 

4. Про яке економічне явище у Російській імперії писалося в газеті «Ранок 

Росії» (1907 р.):  

«Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна. Поклавши в основу своєї діяльності ясно й 
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виразно сформульований принцип, що не залізо існує для споживача, а 

споживач існує для заліза, «Продамет» з найперших кроків свого існування 

рішуче повела лінію в чітко зазначеному напрямку і продовжує благополучно 

вести її в наш час»? 

А) розгортання промислового перевороту 

Б) завершення промислового перевороту 

В) концентрація виробництва та капіталу 

Г) зростання на ринку попиту на залізо 

 

Завдання № 4 

1. Визначте літературні об’єднання 1920-х рр.: 

1) АХЧУ; 2) ВАПЛІТЕ; 3) Товариство ім. К. Костанді; 4) «Гарт»; 

5) «Плуг»; 6) ВУФКУ. 

А) 2, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 2, 4 

 

2. Який проект створення СРСР на етапі розробки майбутнього Союзного 

договору не був підтриманий представником УСРР Х. Раковським та 

відкинутий В. Леніним? 

А) проект «автономізації» 

Б) проект «конфедерації» 

В) проект «федерації» 

Г) проект «унітарна держава» 

 

3. Визначте українські політичні сили, що діяли у міжвоєнний період на 

території Румунії:  

1) прокомуністична організація «Визволення»; 2) Українське національне 

об’єднання; 3) Українське національно-демократичне об’єднання; 

4) Українська національна партія; 5) Радикальна націоналістична організація; 

6) Українська католицька партія. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 
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4. Хто з радянських державно-партійних діячів вплинув на посилення 

хлібозаготівель в УСРР упродовж 1932–1933 рр.? 

А) В. Молотов 

Б) Г. П’ятаков 

В) Х. Раковський 

Г) Ю. Коцюбинський 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом та його характерними рисами: 

А) VIIІ – перша 

пол. IX ст. 

1) політична роздробленість Русі 

Б) Х–ХІ ст. 2) період найвищого розвитку Київської Русі 

В) ХІІ–ХІІІ ст. 3) поява перших державних утворень у східних слов’ян 

Г) ХІІ–ХІV ст. 4) період існування спадкоємниці Київської Русі – 

Галицько-Волинської держави 

 5) становлення Київської Русі 

 

2. Встановіть відповідність між назвою та характеристикою змісту нормативно-

правового акту доби середньовіччя: 

А) «Устави на 

волоки» 

1) затверджений Сигізмундом ІІ Августом юридичний 

акт, який передбачав створення фільваркових 

господарств і забезпечення їх робочими руками 

Б) «Руська правда» 2) встановлював порядок захисту маєткових прав, 

визначав порядок досудового провадження і судового 

розгляду кримінальних та земельних справ, окреслював 

види покарань, урівнював католицьку та православну 

шляхту й надавав їм рівні права 

В) «Статут 

Володимира 

Мономаха» 

3) збірник норм права, укладений упродовж ХІ–ХІІ ст., 

що передбачав захист життя і майна княжих 

дружинників та слуг, правове становище феодально 

залежної частини населення, спадкове право 
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Г) «Судебник 

Казимира IV» 

4) акт ХІІ ст., що регулював правове становище 

залежних селян і визначав порядок стягнення 

лихварських відсотків із боржників 

 
5) акт, в якому викладено права магнатів і шляхти, 

деякі принципи кримінального, цивільного і 

конституційного права; особливе значення мала ст. 12, 

згідно з якою за феодалами закріплювалося право 

здійснювати суд над залежним населенням 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом і цитатою: 

А) Кирило 

Розумовський 

1) «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за 

російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я 

там помер з голоду. Але мене це не турбує, бо я говорю 

від імені моєї Батьківщини» 

Б) Павло Полуботок 2) «Майже кожний на всій Україні користувався 

вольностями, і важко йому буде забути, що він був 

паном і на війні рівнявся з паном» 

В) Богдан 

Хмельницький 

3) «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і 

жити б окремо і давати данину турському цареві» 

Г) Петро 

Дорошенко 

4) «Раніш я воював за завдані мені шкоди і кривду, 

тепер піду битися за нашу православну віру…» 

 
5) «А як стримала Москва свої присяжні обіцянки – це 

гаразд відомо не тільки вам, добрим людям, а й усьому 

світові. Всі вольності поламала, суд і свої закони люті в 

Україні запровадила» 

 

4. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них: 

А) І Універсал УЦР 1) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не 

відділяти Україну від Росії... ми рішуче ставимось 

проти замірів самовільного здійснення автономії 
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України до Всеросійського Учредительного 

зібрання...» 

Б) II Універсал 

УЦР 

2) «...Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з 

державою Російською… Хай порядок і лад на Вкраїні 

дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним 

голосуванням Всенародні Українські збори (Сойм). Всі 

закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, 

мають право видавати тільки наші Українські збори» 

В) III Універсал 

УЦР 

3) «...Народе український і всі народи України! Від 

нині Україна стає Українською Народною 

Республікою!... Маючи силу і власть на рідній землі, 

ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і 

революції не тільки нашої землі, але і всієї Росії» 

Г) IV Універсал 

УЦР 

4) «...Народе Український! Впали вікові пута. 

Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім 

поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й 

пробудження до нового, вільного творчого життя після 

більш як двохсотлітнього сну...» 

 
5) «...Власть… буде належати тільки народові України, 

іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 

правити ми, Українська Центральна Рада, 

представництво робочого народу, селян, робітників і 

солдатів, та наш виконавчий орган, який однині 

матиме назву Ради народних міністрів...» 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між датою і процесом: 

А) 1765–1769 рр. 1) спроба наблизити закони України до 

загальноросійського законодавства 
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Б) 1767–1769 рр. 2) територію Гетьманщини поділено на п’ять 

намісництв 

В) 1775–1828 рр. 3) подушний перепис населення й опис міст і сіл з 

метою збільшення податків і надходжень до царської 

казни 

Г) 1781–1782 рр. 4) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі 

переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні 

Туреччині землі 

 
5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини 

ІІ, і вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

 

2. Встановіть відповідність між повстанням та його особливостями: 

А) «антигетьманське» 

повстання 1658 р. 

1) національно-визвольне повстання 1700–1704 рр. на 

Правобережній Україні під проводом 

Білоцерківського полковника 

Б) «Паліївщина» 2) повстання виникло на Правобережжі як реакція на 

посилення соціального гніту, його очолив сотник 

шаргородської надвірної міліції І. Верлан 

В) «Гайдамацьке» 

повстання 1734 р. 

3) центром гуртування повстанців стала місцевість 

неподалік Мотронинського монастиря, повстання 

очолив запорожець Максим Залізняк 

Г) «Коліївщина» 4) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили 

проти політики гетьмана; воно охопило територію 

Полтавського полку і Запорожжя 

 
5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив 

гетьманські війська; останній зрікся булави і втік до 

Польщі 
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3. Встановіть відповідність між описом події та її датою: 

А) «Ми, українські поступовці, стоїмо на основі автономного 

устрою тих держав, з якими нас поєднує історична доля; 

державу ми розуміємо як вільну спілку рівноправних та 

рівноцінних націй… ми боролись і боротимемось за 

демократичну автономію України, гарантованою такою ж 

федерацією рівноправних народів…» 

1) 1905 р. 

Б) «...На Украине работали следующие организации: АРА, 

миссия Нансена... «Джойнт», Американская меннонитская 

помощь, Международный союз помощи детям, Межрабпром, 

Шведский Красный Крест» 

2) 1914 р. 

В) «В ответ на ваш запрос об откликах в Киеве на события в 

Петрограде, сообщаю: Центральной радой и исполнительным 

комитетом послана в Петроград телеграмма с заявлением о 

полной готовности всеми силами поддерживать Временное 

правительство и с осуждением выступлений безответственных 

групп…» 

3) 1917 р. 

Г) «Озброєних понтонерів і саперів під час їх слідування по 

Московській вулиці і далі супроводжували і змішувалися з 

ними невідомі люди, частково у цивільному вбранні, а 

частково переодягнені в солдатські шинелі. Вони снували 

поміж солдатами, групували їх, підбадьорювали словами і 

жестами, вказували на рух вперед» 

4) 1923 р. 

 
5) 1932 р. 

 

4. Встановіть відповідність між історичним поняттям та його визначенням: 

А) осадництво 1) урядова політика, спрямована на насильницьке 

втихомирення, замирення злокалізованих національних 

меншин 



173 

Б) експропріація 2) політика залучення представників місцевого населення 

радянських республік та автономій до місцевого 

керівництва й надання офіційного статусу їхнім 

національним мовам 

В) коренізація 3) примусове вилучення приватного майна державою або 

громадою 

Г) ревіндикація 4) політика планомірного заселення українських земель 

військовими та цивільними колоністами, здійснювана 

урядом Польщі в 1920-х рр. 

 
5) акція примусового навернення православних Польщі до 

католицької віри, здійснена 1937 року 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність появи кочових племен на території 

України за їхніми описами: 

А) спустошили землі антів і на території Панонії утворили свою державу; 

Б) вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів князя Ігоря, їх 

часто використовувала Візантія для реалізації своїх політичних задумів щодо 

Київської держави; 

В) найбільшої могутності досягли під проводом царя Атея, який об’єднав 

усі племена від Азовського моря до Дунаю; 

Г) населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, басейн Дону; в 

часи роздробленості Русі неодноразово нападали на її території. 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність реформаторських кроків у Російській 

імперії: 

А) скасування рекрутської повинності; 

Б) створення міських дум та управ; 

В) передача цензури до Міністерства внутрішніх справ; 

Г) ліквідація селянської громади. 
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3. Встановіть хронологічну послідовність появи цитованих документів: 

А) «Заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси… зібралися 

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг була 

відправлена рота солдатів і матросів…»; 

Б) «Ясновельможним їх милості панам воєводство складає високу повагу і 

просить їх милість панів-послів повідомити про тяжкі кривди, утиски наших 

прав і вольностей, що їх наносить Палій – бунтівник, а також щоб приклали 

зусилля для того, щоб цей бунтівник міг бути вигнаний із нашого воєводства»; 

В) «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої 

служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине потреба в 

українських полках, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже 

назавжди залишаться приналежними війську»; 

Г) «Ми оголошуємо... щоб завершено було те з’єднання або унія Великого 

князівства Литовського з королівством Польським… Знаючи, що це об’єднання 

приносило велику славу і користь обом народам, ми спрямували на це діло 

нашу думку і волю, призначили без дальшого загаяння тут спільний сейм...». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза 

Б) «закон про п’ять колосків» 

В) лікнеп 

Г) «українізація армії» 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте і порівняйте національні та суспільно-політичні рухи 

ХІХ ст. у підавстрійській та підросійській Україні. 

2. Охарактеризуйте аграрні перетворення політичних режимів у роки 

Української національної революції 1917–1920-х рр. Визначте спільне і 

відмінне. Якому режиму і чому вдалося найбільш повно втілити свої аграрні 

перетворення? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 
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2 Б 

3 В 

4 В 

Завдання № 2 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 В 

Завдання № 3 

1 Г 

2 Г 

3 А 

4 В 

Завдання № 4 

1 А 

2 А 

3 А 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4 

2 А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2 

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 

4 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

3 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 

4 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г  

2 В, Б, А, Г 

3 Г, Б, В, А 

4 Г, В, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте, як називають наділення предметів, явищ природи, тварин, рослин, 

міфічних істот тощо зовнішністю і фізичними властивостями людини: 

А) анімізм 

Б) тотемізм 

В) антропоморфізм 

Г) фетишизм 

 

2. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI–XVII ст.: 

1) Й.-В. Рутський; 2) Гедеон Балабан; 3) Ісайя Копинський; 4) Сильвестр 

Косів; 5) Іпатій Потій; 6) М. Рогоза. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 5, 6 

 

3. Визначте працю Інокентія Гізеля, яку використовували як перший 

спеціальний підручних з історії України, Білорусії та Росії: 

А) «Історія Русів» 

Б) «Синопсис» 

В) «Лексикон слов’яноруський» 

Г) «Густинський літопис» 

 

4. Якими словами означали свою національність у XV–XVI ст. українці, що 

навчалися у Західній Європі: 

1) словени; 2) русини; 3) роксолани; 4) укри; 5) рутенці; 6) борисфени. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 5, 6 

Г) 2, 3

 

Завдання № 2 

1. Визначте національності, яким у першій половині ХVI ст. польський уряд 

надавав привілеї у торгівлі та промислах: 1) серби; 2) караїми; 3) німці; 

4) поляки; 5) волохи. 

А) 1, 4 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 4, 5 
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2. Визначте воєводства, в яких протягом другої половини ХVI ст. у судочинстві 

використовували Литовські Статути й українську мову: 

1) Руське; 2) Белзьке; 3) Волинське; 4) Подільське; 5) Брацлавське; 

6) Київське. 

А) 3, 5, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

3. Визначте опис сучасника, що належить до ХVI ст.: 

А) «Дійшло до вух наших, що в українських воєводствах – Волинському, 

Київському, Брацлавському – чиняться нечувані шкоди, кривди й грабунки. 

Зовсім не зважають там ні на право посполите, ні на зверхність нашу»; 

Б) «Якби провинився б хто з генеральних старшин, полковників, 

генеральних радників, … – то ясновельможний гетьман не повинен карати того 

винуватця за такі провини засобами своєї влади чи особисто призначати йому 

кару»; 

В) «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа турками 

оволоділа паніка: сам Осман… тепер на власні очі побачив усю хиткість свого 

становища»; 

Г) «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої 

служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине потреба в 

українських полках, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже 

назавжди залишаться приналежними війську». 

 

4. Визначте, хто із козацьких старшин за доби Хмельниччини організував 

переселення «випищиків» на Слобожанщину: 

А) Яків Острянин 

Б) Іван Дзиковський 

В) Олексій Хромий 

Г) Степан Разін 

 

Завдання № 3 

1. Визначте наслідок події, описаної у творі одного з українських письменників 

ХІХ ст.: 
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«Брюховецький тим часом бенкетував. У ту-бо нещасливу годину справді 

так лучилось, як мовив Галка: «Де кричать, а де співають, де кров іллють, а де 

горілку п’ють». Коло Брюховецького сидить Гагін із думними дяками… хто ж 

бо того не знає, скілько опісля розлито на Вкраїні крові через Іванцеве 

лукавство да через неситу хтивість московських воєвод?». 

А) ліквідація Запорізької Січі 

Б) скасування автономії Гетьманщини 

В) українські землі оголошувались володіннями московського государя 

Г) зруйнування московськими військами Батурина 

 

2. Хто одним із перших у європейській науці ХІХ ст. довів значення 

національних мов і фольклору в розвитку національної самосвідомості народів? 

А) Й. Гердер 

Б) М. Драгоманов 

В) І. Срезневський 

Г) І. Кант 

 

3. Визначте політичні течії, що панували на початку ХІХ ст. в українській 

суспільній еліті: 

1) «традиціоналісти»; 2) народознавці; 3) «хлопомани»; 4) «асимілятори»; 

5) романтики; 6) націоналісти. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 4, 5 

Г) 2, 3, 5 

 

4. Визначте, з яких страв зазвичай складався ранній сніданок українського 

селянина ХІХ ст.: 

1) борщ, заправлений м’ясом; 2) варені або смажені яйця; 3) куліш або 

локшина із салом; 4) капуста; 5) галушки та юшка; 6) гречані оладки. 

А) 1, 3, 4 

Б) 3, 4, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 3, 4 

 

Завдання № 4 

1. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у другій половині ХІХ ст.: 
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1) розвиток залізничного транспорту; 2) зростання кількості «піших» селян 

та «місячників»; 3) використання праці військових поселенців; 4) виникнення 

перших синдикатів і трестів у промисловості; 5) загострення економічної кризи 

перевиробництва; 6) заснування торгового дому цукрозаводчиків Яхненків-

Симеренків; 7) швидке розшарування селянства; 8) стрімке зростання 

соціальної групи технічної інтелігенції. 

А) 1, 2, 3, 6 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5, 7 

Г) 1, 4, 7, 8 

 

2. Визначте діячів українського театру: 

1) Г. Юра; 2) В. Гардін; 3) А. Бучма; 4) С. Їжакевич; 5) М. Бойчук; 

6) Н. Ужвій. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 3, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

3. Визначте факт, що стосується історичного діяча, зображеного на фото: 

А) історик, автор багатотомної «Історії України-Русі», один 

із засновників Товариства українських поступовців; 

Б) письменник, автор першого фантастичного роману 

«Сонячна машина», голова Генерального Секретаріату 

Української Центральної Ради; 

В) історик літератури, автор нарису «Тарас Шевченко» та ін., секретар 

міжнаціональних справ Генерального Секретаріату; 

Г) засновник та ідеолог українського націоналізму, автор програми РУП 

«Самостійна Україна», організатор Українського військового клубу 

ім. гетьмана П. Полуботка. 

 

4. Визначте території, які у 20–30-ті рр. ХХ ст. перебували у складі Польщі: 

1) Східна Галичина; 2) Північна Буковина; 3) Ізмаїльський, Акерманський, 

Хотинський повіти Бессарабії; 4) Західна Волинь; 5) Підкарпатська Русь; 

6) частина Полісся; 7) Холмщина. 
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А) 1, 2, 4, 7 

Б) 1, 4, 6, 7 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4, 6 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між описами давніх авторів та назвою племен і 

народів, яким вони надані: 

А) «…жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 

за винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 

Б) «…я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 

цього тому, хто зраджує і звалює..» 

2) венеди 

В) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 

могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 

кількість нездатних до війни…» 

3) скіфи 

Г) «…серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, 

лука та стріл, смертоносних через зміїну отруту…» 

4) сармати 

 
5) гуни 

 

2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 

А) половці 1) спустошили землі антів і на території Панонії утворили 

свою державу 

Б) хозари 2) вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів 

князя Ігоря, їх часто використовувала Візантія для реалізації 

своїх політичних задумів щодо Київської держави 

В) авари 3) вони нападали на слов’ян, збирали данину з ільменських 

слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен 

часто мешкали серед слов’ян як купці або наймані 

дружинники 

Г) печеніги 4) кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії та 

Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 

торговий шлях 
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5) населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 

басейни Дону; в часи роздробленості Русі неодноразово 

нападали на її території 

 

3. Встановіть відповідність між носіями релігійного вчення та його догматами: 

А) соціанство 1) триєдність Бога, дотримання Юліанського календаря 

Б) кальвінізм 2) дотримання целібату духовенством, вчення про 

походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина 

В) православ’я 3) визнання лише Святого Письма, засудження 

марнотратства, обстоювання ощадливості, невизнання 

бідності як ознаки святості 

Г) католицизм 4) визнання істинним із Святої Трійці лише Бога-Отця, 

найпоширеніше протестантське вчення на території України 

у ХVI ст. 

 5) у XIV ст. на теренах Русі це було віровчення служилих 

тюркомовних людей 

 

4. Встановіть відповідність між соціальною верствою першої половини ХІХ ст. 

і поданою характеристикою їхніх параметрів повсякденного життя: 

А) дворянство 1) внутрішнє оздоблення житла (дзеркала, годинники) мало 

засвідчувати фінансову спроможність господаря, успіх його 

справи 

Б) буржуазія 2) невеликі розміри заробітної плати прирікали їх на 

голодне та злиденне існування: третина заробітку йшла на 

оплату житла й освітлення, решта – на харчі 

В) робітництво 3) вірили у різні забобони, зберегли любов до минулого; 

надзвичайно різноманітним був зовнішньо-естетичний бік 

буття цієї верстви 

Г) селянство 4) онуки козацької старшини виламували самоцвіти із 

безцінної зброї, щоб прикрасити застібку модних 

французьких черевиків, купити модний одяг тощо 
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5) цей прошарок зазвичай населяв так звані «злачні місця», 

«міське дно», не маючи нічого, ця соціальна група було 

значною мірою задіяна у криміналі 

 

Завдання № 2 

1. Співвіднесіть дату події з її ходом: 

А) 1830 р. 1) один молодий чоловік, відрекомендувавшись селянином, 

пообіцяв селянам сходити до царя в Петербург та 

розповісти йому про боротьбу останніх з місцевою владою. 

Через деякий час цей молодий чоловік повернувся до цього 

населеного пункту, але вже з «Височайшою грамотою», яка 

закликала селян, вступивши до організації «Таємна 

дружина», зі зброєю в руках повстати проти влади 

поміщиків 

Б) 1877 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині 

Є. І. Милорадович. За участю М. Драгоманова було 

вироблено статут товариства 

В) 1873 р. 3) вихід друком рукописного твору другої половини ХVIII 

ст. відіграв значну роль у процесі формування історичної і 

національної свідомості українського народу 

Г) 1848 р. 4) приводом до повстання стали чутки про додатковий 

призов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За 

вашу і нашу свободу» 

 5) щоб відстоювати вимоги поділу від австрійського уряду 

Галичини на Західну (польську) і Східну (українську), 

українська громадськість утворила у складі 30 чоловік 

представницьку організацію 
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2. Встановіть відповідність між прізвищем вченого та змістом його наукових 

досліджень: 

А) В. Хвойко 1) у фольклорі «вбачив багатюще джерело для майбутніх 

поетів», автор численних праць з історії давньоруської 

та російської мов, історії південнослов’янських 

літератур, міфології 

Б) Ф. Вовк 2) грузинський князь, у 1819 р. опублікував у Петербурзі 

«Опыт собрания старинных малороссийских песен» 

В) І. Срезневський 3) найвідоміший український археолог, розкопував 

Кирилівську палеолітичну стоянку у Києві, займався 

вивченням трипільської культури 

Г) М. Цертелєв 4) український антрополог, етнограф, автор праці 

«Етнографічні особливості українського народу» 

 
5) у європейських країнах стала відомою його праця 

«Опис України», де автор подає відомості географічні й 

економічні, змальовує побут українського селянства та 

інших станів 

 

3. Встановіть відповідність між суспільно-політичними подіями та їх 

наслідками: 

А) запровадження 

НЕПу 

1) запровадження чотирирічного обов’язкового 

навчання, перехід до семирічної шкільної освіти 

Б) започаткування 

кампанії 

«всенародний 

похід за всеобуч» 

2) зростання ефективності сільського господарства, що 

дало можливість продавати зерно на зовнішніх ринках, 

створення сільськогосподарських кооперативів 

В) проголошення 

політики 

«коренізаціі» 

3) посилення оподаткування індивідуальних 

господарств, заборона використовувати найману працю 

у сільському господарстві 
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Г) перехід до 

політики 

розкуркулення 

селянства 

4) ідеологізація змісту навчання, реорганізація ⅔ 

семирічних шкіл у фабрично-заводські училища та 

школи колгоспної молоді, 98% дітей віком до 10 років 

було охоплено навчанням 

 
5) уведення обов’язкового вживання української мови у 

державному діловодстві, зростання питомої ваги 

українців у партійно-державному апараті УСРР 

 

4. Встановіть відповідність: 

А) угода між польським урядом та УНДО про 

примирення 

1) денаціоналізація 

Б) політика, спрямована на заперечення факту існування 

української нації, її прав на культурне та державне 

самовизначення 

2) пацифікація 

В) кампанія польської влади у Східній Галичині з метою 

«втихомирення» українського населення 

3) нормалізація 

Г) політика планомірного заселення українських земель 

польськими військовими та цивільними колоністами 

4) осадництво 

 5) парцеляція 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності назви слов’янського етносу, що 

з’являлися у давніх письмових джерелах: 

А) анти 

Б) орачі 

В) дуліби 

Г) венеди 

 

2. Ознайомившись з уривками українсько-московських договорів, підписаних 

гетьманами у другій половині XVII–XVIII ст., розташуйте їх у хронологічній 

послідовності: 
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А) російські воєводи мали перебувати лише в п’яти містах і не втручатись у 

місцеві справи. Податки з населення надходили до гетьманської скарбниці. 

Гетьману заборонялись дипломатичні відносини з іншими державами, але 

дозволялось мати представників на посольських з’їздах, де обговорювались 

українські питання; 

Б) руське князівство об’єднувалось з Річчю Посполитою та Великим 

князівством Литовським на умовах федерації, короля якої обирали спільно. На 

чолі Руського Князівства був гетьман, який обирався довічно королем з 4-х 

кандидатів. Гетьману заборонялись дипломатичні відносини з іншими 

державами; 

В) чисельність козацького реєстру мала становити 60 тис., непорушними 

мали залишатися права і вольності Війська Запорозького. Козацька держава 

зобов’язувалася не вести самостійних переговорів із Туреччиною та Річчю 

Посполитою; 

Г) московські воєводи і залоги отримували право перебувати майже в усіх 

великих містах. Збирання податків покладалося на воєвод, а грошові збори 

йшли до царської казни. 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події: 

А) «…заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси… 

зібралися на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг, 

була відправлена рота солдатів і матросів…»; 

Б) «…закінчилося згубне для багатьох повстання... Ходили чутки, нібито 

гусари зробили атаку на беззбройних чернігівців і рубали їх без пощади»; 

В) «...нарешті дозволили видавати український журнал; мій чоловік дуже 

радий, захоплений і зайнятий... Усі його краяни тішаться разом з ним...»; 

Г) «…йти в народ... значило не тільки віддати народу свої сили, свої 

знання заради народної революції, це значило ще – жити його радощами і 

стражданнями, ділити з ним його світлі надії і гіркі розчарування!». 

 



186 
 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності епохи, яким притаманні такі 

поняття і терміни: 

А) «ізотовський рух», «побудова основ соціалізму», ревіндикація; 

Б) «непман», «лікнеп», госпрозрахунок, «червонець»; 

В) монополізація промисловості, економічна криза, «Верховинська акція»; 

Г) трудові армії, продрозверстка, прямий обмін між містом і селом. 

 

Третій рівень  

1. Охарактеризуйте соціальні верстви українського населення 

(Наддніпрянської і Західної України), які очолили процес національно-

культурного відродження наприкінці XVIII – на початку ХIХ ст. Поясніть, чому 

саме вони були в авангарді цього руху? 

2. Порівняйте політику радянської влади щодо українців та національних 

меншин в УРСР у 20-ті й 30-ті роки ХХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Г 

3 Б 

4 Г 

Завдання № 2 

1 В 

2 А 

3 А 

4 Б 

Завдання № 3 

1 В 

2 А 

3 В 

4 Б 

Завдання № 4 

1 Г 

2 Б 

3 Б 

4 Б 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

2 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

3 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

Завдання № 3 

1 Б, Г, А, В 

2 В, Б, Г, А 

3 Б, В, Г, А 

4 В, Г, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображена на рисунку статуетка виготовлена племенами: 

А) слов’ян 

Б) скіфів 

В) трипільців 

Г) таврів 

 

2. Одна із ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає поклоніння 

предметам неживої природи, наділеним, за уявленнями, чудодійною силою, – 

це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Визначте церковні пам’ятки, будівництво яких розпочалося у першій 

половині ХІ ст.: 

1) Спаський собор у Чернігові; 2) Десятинна церква; 3) Михайлівський 

Золотоверхий собор; 4) Софійський собор у Києві; 5) Михайлівський собор у 

Києві; 6) Успенський собор у Києві. 

А) 1, 2 

Б) 3, 6 

В) 2, 5 

Г) 1, 4 

 

4. Визначте основну роль, що її виконує народне мистецтво: 

А) основна форма дозвілля сучасної пересічної людини 

Б) комерціалізація сфери культури 

В) невичерпне джерело творчості професійних митців 

Г) визначає рівень елітності культури 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть гетьмана, який провів такі заходи:  
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1) з московським царем підписав «Коломацькі статті»; 2) заборонив 

змушувати селян працювати на свого пана більше, аніж два дні на тиждень; 

3) на власний кошт збудував 12 та відреставрував 20 храмів. 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Д. Апостол 

 

2. Назвіть цитований документ:  

«Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові смерть 

трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього 

козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на гетьманство 

по указу великого государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде так як нині гетьман нинішній за 

своєю обіцянкою учинив…». 

А) «Березневі статті» 1654 р. 

Б) Гадяцький трактат 

В) Московські статті 

Г) «Конституція Пилипа Орлика» 

 

3. Назвіть, хто з українських національно-культурних діячів належав до стану 

духовенства: 

1) Ю. Федькович; 2) І. Могильницький; 3) М. Шашкевич; 4) В. Лукашевич; 

5) М. Максимович. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 4, 5 

Г) 3, 4 

 

4. Визначте особливості культур Сходу: 

1) поширення ієрогліфічного письма; 2) центральне місце у культурі – 

людина як центр Всесвіту; 3) релігійні традиції досить сильно впливають на 

розвиток живопису, архітектури, театру; 4) завдання культури – пошук гармонії 

людини і природи; 5) музика є окремим, самостійним видом мистецтва; 

6) наука спрямована на перетворення природи, підпорядкування її людині. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 3, 4, 6 
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Завдання № 3 

1. Хто є автором написаного у 1900 р. політичного памфлету, в якому 

пролунало гасло: «Україна для українців»? 

А) Михайло Драгоманов 

Б) Олександр Барвінський 

В) Юліан Бачинський 

Г) Микола Міхновський 

 

2. Визначте форму державного правління, яка мала бути встановлена в Україні 

згідно з політичною програмою «Союзу визволення України»: 

А) парламентська республіка 

Б) президентська республіка 

В) конституційна монархія 

Г) абсолютна монархія 

 

3. Визначте, кому з політичних діячів періоду Української революції 1917–

1921 рр. належить вислів: «Коли б не мій вчинок, німці звели б на Україні 

звичайне генерал-губернаторство». 

А) П. Скоропадському 

Б) Г. П’ятакову 

В) М. Грушевському 

Г) Л. Троцькому 

 

4. Який із процитованих уривків документів з’явився після початку першої 

українсько-радянської війни? 

А) «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими 

Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом 

тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий 

уряд по пропозиціям Центральної Ради»; 

Б) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, 

коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє 

ніяких самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо 

такі захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство 

та викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства»; 
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В) «Українська Центральна рада, яка обрана українським народом через 

його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах 

представниками інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом 

революційної демократії України…»; 

Г) «Приписуємо Правительству Республіки нашої… від цього дня вести 

розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком 

самостійно й довести їх до кінця…». 
 

Завдання № 4 

1. Яка суспільно-політична течія в Україні була причетною до організації так 

званої «Чигиринської змови»? 

А) хлопоманство 

Б) народництво 

В) москвофільство 

Г) народовство 

 

2. Назвіть дату події за документом:  

«Коли з боку Бахмача і Чернігова просувалися на Київ більшовицькі 

ешелони, уряд не зміг послати для відсічі жодної військової частини. Тоді 

зібрали наспіх загін із студентів і гімназистів старших класів і кинули їх – 

буквально на убій – на зустріч прекрасно озброєним і численним силам 

більшовиків…». 

А) 17 березня 1917 р. 

Б) 23 червня 1917 р. 

В) 29 січня 1918 р. 

Г) 9 лютого 1918 р. 

 

3. Який із наведених уривків прямо свідчить про розгортання сталінських 

репресій: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і 

не мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Ми мали суцільну колективізацію на території десятків сіл, а потім 

виявлялося, що все це дуте, штучно створене, населення в ньому не бере участі 

і нічого не знає»; 
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В) «Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на створення 

української радянської учбової літератури… яка повинна дати учням трудової 

школи елементарні знання з історії УСРР та її Конституції»; 

Г) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в 

Харкові під безпосереднім контролем Харківського комітету...». 

 

4. Як називають музеї, присвячені окремим історичним подіям або визначним 

державним діячам, письменникам, ученим? 

А) галузеві 

Б) меморіальні 

В) краєзнавчі 

Г) тематичні 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом історії України та його характерними 

рисами: 

А) VIIІ – перша пол. 

IX ст. 

1) політична дезорганізація і князівські міжусобиці 

Б) Х–ХІ ст. 2) найвищий розвиток і найбільше піднесення 

Київської Русі 

В) ХІІ–ХІІІ ст. 3) кристалізація протидержавних утворень у східних 

слов’ян 

Г) ХІІІ–ХІV ст. 4) розвиток спадкоємниці державності Київської Русі 

на Південному Заході 

 5) становлення Давньоруської держави з центром у 

Києві 

 

2. Встановіть відповідність між повстанням та його особливостями: 

А) «антигетьманське» 

повстання 1658 р. 

1) національно-визвольне повстання 1700–1704 рр. на 

Правобережній Україні під проводом 

Білоцерківського полковника 

  



193 
 

Б) «Паліївщина» 2) повстання виникло на Правобережжі як реакція на 

посилення соціального гніту, його очолив сотник 

шаргородської надвірної міліції І. Верлан 

В) «Гайдамацьке» 

повстання 1734 р. 

3) центром гуртування повстанців стала місцевість 

неподалік Мотронинського монастиря, повстання 

очолив запорожець Максим Залізняк 

Г) «Коліївщина» 4) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили проти 

політики гетьмана; воно охопило територію 

Полтавського полку і Запорожжя 

 5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські 

війська; останній зрікся булави і втік до Польщі 

 

3. Встановіть відповідність між історичним регіоном та відповідною 

українською губернією у складі Російської імперії у ХІХ ст.: 

А) Слобожанщина 1) Таврійська губернія 

Б) Правобережжя 2) Полтавська губернія 

В) Новоросія 3) Харківська губернія 

Г) Лівобережжя 4) Київська губернія 

 5) Вітебська губернія 

 

4. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між періодом в історії України та характерною 

рисою соціально-економічного розвитку: 
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А) друга половина 

XVIII cт. 

1) зростання кількості «піших» селян та «місячників» 

Б) перша половина 

ХІХ ст. 

2) прискорений розвиток залізничного транспорту 

В) друга половина 

ХІХ ст. 

3) поява фільварків 

Г) початок ХХ ст. 4) панування козацького землеволодіння 

 5) створення синдикатів і трестів у промисловості 

 

2. Встановіть відповідність між регіоном і характерними рисами розвитку 

національно-визвольного руху протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: 

А) Наддніпрянщина 1) національний рух почав формуватися з 

русофільської течії, відомими діячами були 

О. Духнович, А. Добрянський-Сачуров 

Б) Галичина 2) розпочали свою діяльність спортивно-військові 

молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Пласт» 

В) Буковина 3) національне відродження відставало від 

аналогічних процесів у Галичині на 10–15 років, 

відомими його провідниками виступали 

Ю. Федькович, С. Смаль-Стоцький 

Г) Закарпаття 4) проти активізації національно-культурного руху 

української інтелігенції імперський уряд вжив низку 

заборонно-репресивних заходів 

 5) домінувальними громадсько-філософськими 

течіями були слов’янофільство і західництво, певний 

суспільний резонанс викликала діяльність гуртка 

петрашевців 

 

3. Встановіть відповідність між термінами та пов’язаними з ними подіями в 

історії України: 
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А) колективізація 1) зростання кількості приватних селянських 

господарств 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 

В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 

 5) широке впровадження досягнень НТР 

 

4. Встановіть відповідність між політичним режимом у період Української 

національної революції 1917–1920 рр. та його органом влади: 

А) доба УЦР 1) Генеральний Секретаріат 

Б) доба Гетьманату 2) Рада Міністрів 

В) доба Директорії 3) Тимчасовий військовий генерал-губернатор 

Г) доба радянської 

влади 

4) Рада Народних Міністрів УНР 

 5) Тимчасовий робітничо-селянський уряд 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте види культури в порядку зростання кількості її носіїв (від меншої 

до більшої): 

А) професійна 

Б) народна 

В) елітарна 

Г) масова 

 

2. Розташуйте адміністративні одиниці Російської імперії в порядку зростання: 

А) повіт 

Б) губернія 

В) волость 

Г) стан 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій за їхніми описами: 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 
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Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та 

потягнула за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «…галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки 

до нього не дійшов ханський наказ «дай Галич!»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза; 

Б) «закон про п’ять колосків»; 

В) лікнеп; 

Г) «українізація армії». 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте соціальний устрій українських земель у XVI – першій 

половині XVIІ ст. 

2. Чому впродовж 1860–1870-х рр. імперська влада Росії посилює наступ 

на національні права українців? Свою відповідь аргументуйте. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Г 

3 Г 

4 В 

Завдання № 2 

1 В 

2 В 

3 Б 

4 Б 

Завдання № 3 

1 Г 

2 В 

3 А 
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4 Г 

Завдання № 4 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

3 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 

2 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

3 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

4 А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 5 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г 

2 Г, В, А, Б 

3 А, Г, В, Б 

4 Г, В, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте, хто у суспільстві античних міст-держав Пн. Причорномор’я мав 

політичні права: 

А) греки жінки та чоловіки 

Б) тільки греки-чоловіки 

В) усі мешканці міста 

Г) царські скіфи та греки-чоловіки 

 

2. Визначте наслідки Київського повстання 1113 р.: 

А) захоплення та спустошення Києва монголами; 

Б) силове захоплення Володимиром Мономахом Києва всупереч рішенню 

Любецького князівського з’їзду; 

В) запрошення до Києва Володимира Мономаха; 

Г) значне підвищення цін на сіль, погіршення становища селян-закупів. 

 

3. Визначте особливості суспільно-політичного розвитку Галицько-

Волинського князівства у період «боярської смути»:  

1) втрата Галичем значення економічного та політичного центру 

Галицького князівства; 2) посилення влади князя; 3) захоплення Волині 

Угорським королівством; 4) втручання у внутрішні справи регіону сусідніх 

держав – Польщі та Угорщини; 5) узурпація влади в Галичині та на Волині 

боярином Володиславом Кормильчичем. 

А) 1, 3 

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 4, 5 

 

4. Зображені на рисунку капітелі були характерні для культури: 

 

А) давньоримської 

Б) давньокитайської 

В) давньогрецької 

Г) давньоіндійської 



199 
 

Завдання № 2 

1. Про якого князя мовив літописець: «Ой, лиха ти, честь, татарська»? 

А) Данила Романовича 

Б) Ярослава Осмомисла 

В) Романа Мстиславича 

Г) Мстислава Удатного 

 

2. Наслідком поразки литовсько-руського війська у битві на річці Ворскла 

1399 р. стало те, що: 

А) посилилися напади Кримського ханства на руські землі; 

Б) посилився польський політичний тиск і була підписана Віленська унія; 

В) землі Чернігово-Сіверщини були захоплені Московською державою; 

Г) до Туреччини відійшли землі Поділля. 

 

3. Визначте битву, що відбулася напередодні описаних поляком-сучасником 

подій Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.: 

«Ворог не хоче пустити нас за Білу Церкву і сильно зміцнює свій табір… 

тепер ми оточені ворогом звідусіль – спереду, з боків і позаду. Селяни 

руйнують за нами мости і переправи, погрожуючи нам: «Якщо б ви хотіли 

втекти, то не втечете». 

А) битва під Батогом 

Б) битва під Берестечком 

В) Корсунська битва 

Г) Пилявецька битва 

 

4. Оберіть пам’ятки монументального живопису: 

1) Рафаель, «Афінська школа»; 2) В. ван Гог, «Все ще живі соняшники»; 

3) Ф. Роден, «Мислитель»; 4) мозаїка у храмі Св. Софії; 5) розпис із гробниці 

Небамуна; 6) І. Репін, «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 

А) 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 4, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

Завдання № 3 

1. Яка категорія козацтва особисто не несла прямої військової служби? 

А) сердюки 

Б) компанійці 

В) підпомічники 

Г) виборні козаки 
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2. Визначте, яке з наведених положень не стосується «Ординації Війська 

Запорозького» 1638 р.: 

А) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

шести тисяч…»; 

Б) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних 

судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги 

від наших предків…»; 

В) «І надалі козаки повинні будуть коритися виключно тому старшому, 

якого вони самі оберуть, але який буде затверджений королем його 

милістю…»; 

Г) «На місце старшого, який більше не буде [вибиратись] з серед козаків, 

ми будемо ставити старшого комісара. 

 

3. За правління якого гетьмана відбулося описане повстання:  

«…повстання виникло внаслідок обурення діями московських воєвод, на цих 

настроях повстанців він вирішив зіграти, однак це не врятувало його від 

втрати не лише гетьманства, але й життя». 

А) І. Брюховецького 

Б) Д. Многогрішного 

В) І. Виговського 

Г) П. Тетері 

 

4. На якій картині відображено події Національної революції середини XVII cт? 

А)  Б)  

В)  Г)  

 

Завдання № 4 

1. Визначте козацько-селянське постання, яке очолив Трясило: 
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А) яскравою сторінкою цього повстання була так звана «Тарасова ніч», 

коли було знищено Золоту роту, яка складалась із представників 

найшляхетніших польських родів; 

Б) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля та 

білоруське Полісся. Вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця; 

В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які, 

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон; 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

 

2. Який із наведених уривків прямо свідчить про розгортання сталінських 

репресій: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і 

не мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Ми мали суцільну колективізацію на території десятків сіл, а потім 

виявлялося, що все це дуте, штучно створене, населення в ньому не бере участі 

і нічого не знає»; 

В) «Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на створення 

української радянської учбової літератури… яка повинна дати учням трудової 

школи елементарні знання з історії УСРР та її Конституції»; 

Г) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в 

Харкові під безпосереднім контролем Харківського комітету...». 

3. Як називають музеї, присвячені окремим історичним подіям або визначним 

державним діячам, письменникам, ученим? 
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А) галузеві 

Б) меморіальні 

В) краєзнавчі 

Г) тематичні 

 

4. Який із процитованих уривків документів з’явився після початку першої 

українсько-радянської війни? 

А) «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими 

Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом 

тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий 

уряд по пропозиціям Центральної Ради»; 

Б) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, 

коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє 

ніяких самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо 

такі захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство 

та викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства»; 

В) «Українська Центральна рада, яка обрана українським народом через 

його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах 

представниками інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом 

революційної демократії України…»; 

Г) «Приписуємо Правительству Республіки нашої… від цього дня вести 

розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком 

самостійно й довести їх до кінця…». 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між характерними рисами та назвою архітектурного 

стилю: 

А) химерність, плавність форм та ліній, переважання у 

декорі стилізовано-рослинних орнаментів 

1) бароко 

Б) стрілчасті склепіння, безліч кам’яного різьблення і 

скульптурних прикрас 

2) класицизм 

В) простота, логічність, монументальність, стриманість 

декоративного оздоблення 

3) готика 
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Г) сильні контрасти об’ємів, урочиста монументально-

декоративна єдність, яка вражає уяву своїм розмахом 

4) модерн 

 5) конструктивізм 

 

2. Встановіть відповідність між країною та її відомим музеєм: 

А) Франція 1) Каїрський музей 

Б) Італія 2) Дрезденська галерея 

В) Росія 3) Ватиканський музейний комплекс 

Г) Єгипет 4) Ермітаж 

 5) Лувр 

 

3. Встановіть відповідність між датою і подією: 

А) 1097 р. 1) здобуття Романом Мстиславовичем Галича 

Б) 1199 р. 2) хрещення Володимиром Святославовичем Русі 

В) 1253 р. 3) з’їзд князів у Любечі 

Г) 1385 р. 4) коронування Данила Галицького у Дорогочині 

 5) укладення Кревської унії між Литвою та Польщею 

 

4. Встановіть відповідність між давньоукраїнським письменником та його 

творчими доробками: 

А) Юрій Дрогобич 1) «Меч духовний», «Лютня Аполлонова» 

Б) Лазар Баранович 2) «Прогностична оцінка поточного 1483 року» 

В) Памво Беринда 3) «Ключ разумєнія», «Небо новое», «Скарбниця 

потребная» 

Г) Іоанікій 

Галятовський 

4) «Лексикон…», «Імнології» 

 5) «Про целібат», «Природне право» 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між гетьманом та його соціально-економічною 

політикою: 
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А) І. Брюховецький 1) активне відстоювання інтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 

шляхті, що викликало повстання незаможного козацтва 

на початку його гетьманування 

Б) П. Дорошенко 2) запровадження категорії значкових товаришів; 

впорядкування податків; заборона відбирати у козаків 

землі, обтяжувати селян повинностями 

В) Д. Апостол 3) створив митну лінію на кордоні, організував 

карбування власної монети, створив військо сердюків 

Г) І. Мазепа 4) позиціонував себе захисником черні, однак 

організований перепис населення та встановлення 

податків, що надходили до царської скарбниці, призвели 

до повстання селян і козаків 

 5) проведення «Генерального слідства про маєтності», 

вперше було встановлено точний розмір державних 

видатків 

 

2. Встановіть відповідність між датою і процесом: 

А) 1765–1769 рр. 1) спроба наблизити закони України до 

загальноросійського законодавства 

Б) 1767–1769 рр. 2) територія Гетьманщини була поділена на п’ять 

намісництв 

В) 1775–1828 рр. 3) подушний перепис населення й опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської казни 

Г) 1781–1782 рр. 4) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі 

переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні Туреччині 

землі 

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ, 

і вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

 



205 
 

3. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

4. Встановіть відповідність між періодом в історії України та характерною 

рисою соціально-економічного розвитку: 

А) друга половина 

XVIII cт. 

1) зростання кількості «піших» селян та «місячників» 

Б) перша половина 

ХІХ ст. 

2) прискорений розвиток залізничного транспорту 

В) друга половина 

ХІХ ст. 

3) поява фільварків 

Г) початок ХХ ст. 4) панування козацького землеволодіння 

 5) створення синдикатів і трестів у промисловості 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу видів театрального 

мистецтва: 

А) містерія 

Б) вертеп 

В) комедія 

Г) мюзикл 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність появи напрямів у мистецтві: 

А) авангардизм 

Б) реалізм 

В) романтизм 

Г) ренесанс 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність появи цитованих документів: 

А) «Заворушення розпочалося з того, що незадоволені матроси… зібралися 

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг була 

відправлена рота солдатів і матросів…»; 
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Б) «Ясновельможним їх милості панам воєводство складає високу повагу і 

просить їх милість панів-послів повідомити про тяжкі кривди, утиски наших 

прав і вольностей, що їх наносить Палій – бунтівник, а також щоб приклали 

зусилля для того, щоб цей бунтівник міг бути вигнаний із нашого воєводства»; 

В) «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої 

служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине потреба в 

українських полках, всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже 

назавжди залишаться приналежними війську»; 

Г) «Ми оголошуємо... щоб завершено було те з’єднання або унія Великого 

князівства Литовського з королівством Польським… Знаючи, що це об’єднання 

приносило велику славу і користь обом народам, ми спрямували на це діло 

нашу думку і волю, призначили без дальшого загаяння тут спільний сейм...». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза 

Б) «закон про п’ять колосків» 

В) лікнеп 

Г) «українізація армії» 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте гайдамацький рух та визначте, у чому полягала 

особливість повстання «Коліївщина» (передумови, причини, етапи, причини 

поразки)? 

2. Сучасний історик В. Литвин у своїй книжці пише: «…більшість 

сільськогосподарського і ремісничого пролетаріату були українського 

походження. Робітники харчової промисловості Правобережжя були українці. 

Щодо національного складу індустріального пролетаріату, то тут більшість 

становили робітники, що прийшли з російських промислових регіонів; така 

ситуація склалася зокрема в Донецько-Криворізькому басейні». Поясність, 

чому сталася така ситуація? Які фактори зумовили заселення промислових 

регіонів вихідцями із центральних губерній Російської імперії? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 
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2 В 

3 Г 

4 В 

Завдання № 2 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 В 

Завдання № 3 

1 В 

2 В 

3 А 

4 Б 

Завдання № 4 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4 

2 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 

4 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 

2 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 

3 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г 

2 Г, В, Б, А 

3 Г, Б, В, А 

4 Г, В, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: соціологія 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть тюркське плем’я, яке мешкало по сусідству зі східними слов’янами: 

А) іжора 

Б) сармати 

В) авари 

Г) готи 

 

2. Назвіть князів часів давньоруської держави, які були канонізовані 

православною церквою: 

А) князі Аскольд і Дір 

Б) княгиня Ольга і князь Володимир Мономах 

В) князі Борис і Гліб 

Г) князі Юрій Долгорукий та Андрій Боголюбський 

 

3. Визначте наслідок для Київської Русі описаної в уривку літопису події: 

«У рік 6473 [965] рушив Святослав на Хозар. Почувши ж про це, хозари 

вийшли насупроти з князем своїм, каганом… і сталася битва між ними…». 

А) князь Святослав утягнув свою державу в довгу і затяжну війну, що 

значно послабила Русь; 

Б) падіння Хозарії відкрило шлях на Русь кочовим народам Сходу; 

В) ліквідація загрози з боку хозарів призвела до активізації племінного 

сепаратизму; 

Г) Київська Русь мала визнати Хозарський каганат. 

4. Зазначте, кого сучасники називали «батьком Унії», підписаної у Бересті? 

А) Михайла Рогозу 

Б) Василя-Костянтина Острозького 

В) Кирила Терлецького 

Г) Іпатія Потія 

 

Завдання № 2 

1. Визначте, хто з письменників-полемістів виступав за необхідність 

повернення православних до лона католицької церкви: 

А) П. Скарга 

Б) Г. Смотрицький 

Г) І. Вишенський 

В) С. Зизаній 
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2. Яку архітектурну пам’ятку вважають «серцем» столиці Франції? 

А)  Б)  В)  Г)  

 

3. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 

1) заперечення пізнання Бога; 2) самопізнання людини; 3) обґрунтування 

божественної природи самодержавства; 4) ідея «європейського дому» – 

згуртування європейських народів для подолання турецької експансії; 5) пошук 

шляхів людського щастя; 6) протиставлення насильству, корисливості, нечесно 

набутому багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості. 

А) 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 5 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 4, 6 

 

4. Яку подію описав автор першого українського історичного роману:  

«Ось ударили голосно в бубни, засурмили у сурми. Виходить із царського 

намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота…». 

А) Глухівська козацька рада 

Б) Корсунська рада 

В) Козацька рада у Переяславі 

Г) Чорна рада у Ніжині 

 

Завдання № 3 

1. Про яке соціально-економічне явище ХІV–ХV ст. йдеться:  

«…раніше за інших це сталося у містах Закарпатської України, пізніше 

було поширено і на міста Галичини: Санок, Львів, Галич та ін. українські 

землі»? 

А) колонізація міст німцями та чехами 

Б) надання Магдебурзького права 

В) створення фільварків 

Г) надання права на безмитну торгівлю 
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2. Яка з архітектурних пам’яток козацької доби збудована у стилі класицизму? 

А) будинок полкової канцелярії у Чернігові 

Б) палац К. Розумовського у Батурині 

В) Андріївська церква у Києві 

Г) Покровська церква у Києві 

 

3. Визначте землі, на честь приєднання яких за наказом імператриці Катерини ІІ 

було викарбовано монету з написом «Я повернула те, що було відірване». 

А) Правобережна Україна 

Б) Кримський півострів 

В) Галичина 

Г) Слобожанщина 

 

4. Про яку організацію першої половини ХІХ ст. йдеться у наведеному уривку:  

«У прикордонних військових частинах, які розміщувалися навколо 

Новограда-Волинського, офіцери нижніх чинів, а також юнкери, опозиційно 

налаштовані до соціально-політичного режиму Російської імперії, утворили 

1823 р. окрему таємну військову організацію. Її програма передбачала 

створення федеративного союзу слов’янських республік». 

А) масонська ложа «Любов до істини» 

Б) «Кирило-Мефодіївське братство» 

В) «Товариство об’єднаних слов’ян» 

Г) «Малоросійське товариство» 

 

Завдання № 4 

1. Про яку подію йдеться:  

«У результаті наступальної операції, яка тривала 52 дні, росіяни змушені 

були полишити Галичину. Уперше в ході цієї операції російське командування в 

широких масштабах провадило знищення найбільш важливих об’єктів, 

транспортних шляхів, запасів продовольства». 
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А) Брусиловський прорив 

Б) Горлицька операція 

В) Луцький прорив 

Г) Галицька битва 

 

2. Наслідком упровадження радянською владою Нової економічної політики 

стало:  

А) створення сільськогосподарських кооперативів, приватної торгівлі, 

запровадження продподатку; 

Б) посилення оподаткування індивідуальних господарств, заборона 

використовувати найману працю у сільському господарстві, поширення 

практики депортації селянства; 

В) зростання ролі освіти й запровадження чотирирічного обов’язкового 

навчання, перехід до семирічної шкільної освіти; 

Г) створення великих промислових комплексів у важкій індустрії, 

збільшення обсягів продажу хліба за кордон, запровадження п’ятирічних 

планів. 

 

3. Хто з радянських державно-партійних діячів вплинув на посилення 

хижацької хлібозаготівлі у 1932–1933 рр.? 

А) В. Молотов 

Б) Г. П’ятаков 

В) Х. Раковський 

Г) М. Хрущов 

 

4. Який із наведених уривків прямо свідчить про розгортання сталінських 

репресій: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і 

не мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Ми мали суцільну колективізацію на території десятків сіл, а потім 

виявлялося, що все це дуте, штучно створене, населення в ньому не бере участі 

і нічого не знає»; 
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В) «Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на створення 

української радянської учбової літератури… яка повинна дати учням трудової 

школи елементарні знання з історії УСРР та її Конституції»; 

Г) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в 

Харкові під безпосереднім контролем Харківського комітету...». 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між носіями релігійного вчення та його догматами: 

А) соціанство 1) триєдність Бога, дотримання Юліанського календаря 

Б) кальвінізм 2) дотримання целібату духовенством, вчення про 

походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина 

В) православ’я 3) визнання лише Святого Письма, засудження 

марнотратства, обстоювання ощадливості, невизнання 

бідності як ознаки святості 

Г) католицизм 4) визнання істинним із Святої Трійці лише Бога-Отця, 

найпоширеніше протестантське вчення на території 

України у ХVI ст. 

 5) у XIV ст. на теренах Русі це було віровчення 

служилих тюркомовних людей 

 

2. Встановіть відповідність, визначивши історичну персоналію: 

А) «...Він дивився на козаків не лише під кутом зору 

їхніх особливих станових інтересів, а й як на 

потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. 

Сам він об’єднав військову силу козацтва з політичною, 

церковною та культурною верхівкою України» 

1) Сигізмунд II 

Август 

Б) «За його правління Польська держава переживала 

період економічного й культурного піднесення. Тодішня 

Польща видавалася чи не єдиним острівцем внутрішньої 

злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що 

2) Костянтин 

Острозький 
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вирували в Європі. Своїм універсалом він приєднав до 

Польської корони Підляшшя та Волинь» 

В) «Він був київським воєводою, найбільший після 

польського короля землевласник, у найстисліші терміни 

мав можливість виставити 15-20 тисяч війська, при його 

дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних юнаків-

слуг, які здобували лицарський вишкіл» 

3) Іван Сірко 

Г) «Запорозький козак, відзначався неабиякою 

мужністю, винахідливістю, вмінням воювати; часто 

обирався кошовим отаманом на Січі; уславився як 

борець проти турків і татар, за переказами, не програв 

жодної битви» 

4) П. Конашевич-

Сагайдачний 

 5) Б. Хмельницький 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом та його соціально-економічною 

політикою: 

А) І. Брюховецький 1) активне відстоювання інтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 

шляхті, що викликало повстання незаможного козацтва 

на початку його гетьманування 

Б) П. Дорошенко 2) запровадження категорій козацької старшини; 

впорядкування податків; заборона відбирати у козаків 

землі, широке культурне будівництво 

В) Д. Апостол 3) сприяв заселенню південних районів Правобережжя, 

створив митну лінію на кордоні, організував 

карбування власної монети, створив військо сердюків 

Г) І. Мазепа 4) позиціонував себе захисником черні, однак 

організований перепис населення та встановлення 

розмірів податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до повстання селян і козаків 
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 5) проведення «Генерального слідства про маєтності», 

встановлено точний розмір державних видатків, 

узаконено церковне землеволодіння 

 

4. Встановіть відповідність між видом селянської повинності та її сутністю: 

А) місячина 1) додаткові селянські повинності з обробітку панських 

садів і городів 

Б) шарварки 2) повинності зі спорудження ставків, мостів, доріг 

В) ґвалти або згони 3) селяни за постійну панщину отримували місячний 

заробіток натуральними продуктами 

Г) подорожчина 4) повинність із перевезення поміщицьких товарів на 

ярмарки 

 5) повинність, яку кріпосний сплачує у натуральній або 

грошовій формі своєму пану 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між регіоном і характерними рисами розвитку 

національно-визвольного руху протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: 

А) Наддніпрянщина 1) національний рух почав формуватися з 

русофільської течії, відомими діячами були 

О. Духнович, А. Добрянський-Сачуров 

Б) Галичина 2) розпочали свою діяльність спортивно-військові 

молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Пласт» 

В) Буковина 3) національне відродження відставало від аналогічних 

процесів у Галичині на 10–15 років, відомими його 

провідниками виступали Ю. Федькович, С. Смаль-

Стоцький 

Г) Закарпаття 4) проти активізації національно-культурного руху 

української інтелігенції імперським урядом було вжито 

низку заборонно-репресивних заходів 
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 5) домінувальними громадсько-філософськими течіями 

були слов’янофільство і західництво, певний 

суспільний резонанс викликала діяльність гуртка 

петрашевців 

  

2. Встановіть відповідність між змістом документа і його назвою: 

А) «Що ж до більшовиків та всяких напасників, що 

руйнують наш край, приписуємо рішуче взятися до 

боротьби з ними…» 

1) із рішень Першого 

Українського 

військового з’їзду 

Б) «Україна єсть державою суверенною, самостійною і 

ні від кого незалежною…» 

2) із Першого 

Універсалу УЦР 

В) «…вимагати від Тимчасового правительства та 

Ради солдатських і робітничих депутатів негайного 

оголошення… принципу національно-територіальної 

автономії України…» 

3) із Четвертого 

Універсалу УЦР 

Г) «не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 

державою російською, хай народ український на своїй 

землі має право сам порядкувати своїм життям…» 

4) із Конституції 

УНР 

 5) із Третього 

Універсалу УЦР 

 

3. Встановіть відповідність між описом події та її датою: 

А) «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ 

протягом 10 років свого існування була явно 

виявленою антирадянською контрреволюційною 

організацією… собор визнає дальше існування УАПЦ 

за недоцільне і вважає її за ліквідовану…» 

1) 1921 р. 

Б) «У п’ятирічному плані УСРР необхідно 

забезпечити максимально можливий в даних умовах 

темп розвитку індустрії. Особливу увагу треба 

2) 1928 р. 
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звернути на відбудову, реконструкцію і розвиток 

металургії та важкого машинобудування» 

В) «…Наближався Міжнародний юнацький день, і 

мені захотілося ознаменувати цей день рекордом в 

галузі підвищення продуктивності праці… В ніч на 31 

серпня я пішов рубати. Разом зі мною спустилися два 

кріпильники… я почав рубати. Працювали ми 

напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 

102 тонни…» 

3) 1930 р. 

Г) «…З метою забезпечення правильного та 

спокійного ведення господарства на засадах більш 

вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка як 

спосіб державної заготівлі продовольства замінюється 

натуральним податком…» 

4) 1935 р. 

 5) 1939 р. 

 

4. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій за поданими описами з джерел: 

А) «Того ж року Адальберт, призначений єпископом русам, повертається, 

не в стані досягти нічого з того, заради чого його було послано, і 

переконавшись у марності своїх зусиль. На зворотному шляху декотрих з його 

супутників було вбито, сам же він ледве врятувався»; 
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Б) «Вражені чудовим розташуванням місцевості, роси розірвали договір, 

укладений з імператором Никифором, і почали вважати, за краще залишитися в 

країні… «Я піду з цієї багатої країни не раніше, ніж одержу більшу данину й 

викуп за усі захоплені мною у війні міста і за усіх полонених»; 

В) «І примусила його [імператора Василія ІІ] потреба послати до царя 

русів – а вони його вороги – просити їхньої допомоги в такому його становищі. 

І пристав той на це. І погодилися вони бути ріднею, і одружився цар русів із 

сестрою Василія…»; 

Г) «Не згадую вже про його [подальшу] жалюгідну долю, коли, 

вирушивши в похід на плем’я князя Мала, він був узятий в полон, прив’язаний 

до стовбурів дерев і розірваний навпіл». 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) приєднання Київської митрополії до Московського патріархату; 

Б) виникнення греко-католицької церкви; 

В) захоплення Константинополя турками; 

Г) «Велика схизма». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу видів театрального 

мистецтва: 

А) містерія 

Б) вертеп 

В) комедія 

Г) мюзикл 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти часів 

Української національної революції: 

А) універсал отамана Н. Григор’єва «До українського народу»; 

Б) постанова Наркомосу УСРР «Про запровадження в життя єдиної 

трудової школи»; 

В) закон про заснування Української Академії наук; 

Г) «Декрет про землю». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні етапи політичного розвитку Київської Русі 

протягом ІХ–ХІІ ст. Чому хрещення Русі стало закономірним процесом у 

розвитку Київської Русі? 

2. Чому гетьман П. Скоропадський не зміг утримати владу у своїх руках? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 В 

3 Б 

4 Г 

Завдання № 2 

1 А 

2 В 

3 В 

4 Г 

Завдання № 3 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

Завдання № 4 

1 Б 

2 А 

3 А 

4 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

3 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 

4 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 4 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 2 

2 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1 

3 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 5 

Завдання № 3 

1 Г, А, Б, В 

2 Г, В, Б, А 
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3 А, Г, Б, В 

4 Б, Г, А, В 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історія України 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру в існування душі 

і духів, які керують матеріальним світом, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

2. Визначте вірну хронологічну послідовність перебування на території України 

кочових племен: 

А) гуни – монголи – печеніги 

Б) сармати – печеніги – половці 

В) готи – скіфи – авари 

Г) сармати – кімерійці – гуни 

 

3. В якому з уривків йдеться про події ХІІ ст.? 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та 

потягнула за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

4. Про який період історії України йдеться в уривку: 

«Спустошені землі заселяв своїми людьми і на знесилених русів владу свою 

поширив, перейнявши їх від татар». 

А) 20–30-ті рр. ХІІІ ст. 

Б) 40–60-ті рр. XIV ст. 

В) 60–70-ті рр. XV ст. 

Г) 80–90-ті рр. XVI ст. 

 

Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятки образотворчого мистецтва першої половини XVIІ ст.: 
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1) портрет князя Криштофора Збаразького; 2) портрет Павла Руденка; 

3) ікона «Вознесіння Богородиці» Йова Кондзелевича; 4) ікона «Христос перед 

Пілатом» М. Петрахновича; 5) ікона «Святий Миколай» з київської церкви 

Святого Миколая Набережного; 6) Дорогобузька ікона Богородиці. 

А) 1, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 6 

 

2. Яка подія сприяла появі цитованого документа: 

«Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в 

кожному старостві…»? 

А) створення королем С. Баторієм козацького реєстру 

Б) козацько-селянське повстання під проводом Трясила 

В) узяття козаками на чолі з П. Сагайдачним м. Кафи 

Г) козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла 

 

3. Під час якої битви Національної революції середини XVI ст. військами 

поляків командували полководці, яких Б. Хмельницький охрестив як «Перина, 

латина, дитина»? 

А) битва під Батогом 

Б) битва під Берестечком 

В) битва під Пилявцями 

Г) битва під Зборовом 

 

4. Який фактор став вирішальним у провалі політичного курсу гетьмана 

І. Виговського? 

А) відсутність підтримки гетьмана рядовим козацтвом 

Б) поразка гетьманських сил в українсько-московській війні 

В) неспроможність налагодити мирні відносини з Річчю Посполитою 

Г) постійні татарські напади на Гетьманщину 

 

Завдання № 3 

1. Визначте установу Московської держави, що впливала на вибори гетьмана та 

інші справи Гетьманщини: 
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А) Малоросійський приказ 

Б) Синод 

В) Чолобитний приказ 

Г) Земський собор 

 

2. Які цитати характеризують соціально-економічний розвиток 

Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст.? 

1) «Вони мають дуже великих, сильних і красивих волів, добрі 

надзвичайно міцні воли»; 

2) «Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна…»; 

3) «За подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг вони 

піддавалися покаранню різками до 50 ударів»; 

4) «Діти їх, які народженні від (часу) вступу у військо, належатимуть 

також до нього»; 

5) «За допомогою машин селянин зі своєю сім’єю легко збирає 40–50 

десятин, раніш йому доводилось це робити руками поденників»; 

6) «благодарим императора Александра ІІ и просим того, чтобы народ 

освободили не одним именем, а чтобы все были перед законом одинаково 

правыми». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 6 

 

3. Визначте українських учених, що у ХІХ ст. працювали у сфері точних та 

природничих наук: 

1) О. Потебня; 2) М. Гамалія; 3) Д. Яворницький; 4) П. Житецький; 

5) Т. Осиповський; 6) М. Остроградський. 

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 4, 5 

 

4. Програма якої політичної партії Наддніпрянської України поч. ХХ ст. 

передбачала створення «…єдиної, неподільної, вільної, самостійної 

демократичної України, республіки робочих людей»? 
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А) РУП 

Б) РУРП 

В) УСДРП 

Г) УНП 

 

Завдання № 4 

1. Аграрне перенаселення в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. намагалися 

подолати у ході: 

А) інвентарної реформи 1847–1848 рр. 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

В) селянської реформи в Російській імперії 1861 р. 

Г) аграрної реформи П. Столипіна 

 

2. Постанова одного з пленумів ЦК ВКП(б): «Україна повинна протягом 

найкоротшого строку дати зразки організації великого громадського 

господарства… на площах, які охоплюють цілі округи…» була втілена на 

практиці у: 

А) форсованій індустріалізації 

Б) переході до НЕПу 

В) суцільній колективізації 

Г) «воєнному комунізмі» 

 

3. Визначте українські політичні сили, що діяли у міжвоєнний період на 

території Румунії: 1) прокомуністична організація «Визволення»; 2) Українське 

національне об’єднання; 3) Українське національно-демократичне об’єднання; 

4) Українська національна партія; 5) Радикальна націоналістична організація; 

6) Українська католицька партія. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 

 

4. Визначте характерні риси аграрної політики гетьмана П. Скоропадського: 

А) оголошено передачу землі безземельним і малоземельним 

господарствам, але землі трудових господарств і сільськогосподарських 

підприємств залишилися в руках колишніх власників; 

Б) здача селянами ⅓ збіжжя поміщикам; поміщицьке землеволодіння 

обмежувалося 400 десятинами; 
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В) постійне відтермінування вирішення земельного питання, затримка 

практичного виконання проголошених заходів в аграрній сфері; 

Г) великі землеволодіння Державний земельний банк викуповував для 

подальшого їх продажу селянам; розмір приватного землеволодіння мав не 

перевищувати 25 десятин. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між описами давніх авторів і назвою племен та 

народів, яким вони надані: 

А) «…жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, за 

винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 

Б) «…я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 

цього тому, хто зраджує і звалює...» 

2) венеди 

В) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 

могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика кількість 

нездатних до війни…» 

3) скіфи 

Г) «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука та 

стріл, смертоносних через зміїну отруту…» 

4) сармати 

 5) гуни 

 

2. Встановіть відповідність між князем та літописною оцінкою: 

А) Юрій І Львович 1) «Кидався на ворогів мов той лев» 

Б) Роман Мстиславич 2) «Став розмножувати число латинників і їх віру» 

В) Данило Галицький 3) «Божою милістю князь і дідич королівства Русі» 

Г) Андрій І та Лев ІІ 4) «Братолюбством він світився був із братом своїм…» 

 5) «Непоборний щит від татар» 

 

3. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 
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А) Київське 1) найбільш економічно могутнє після Київського, 

адміністративно-політичні центри Новгород-Сіверський, 

Брянськ, Курськ та ін. 

Б) Чернігівське 2) не мало політичної самостійності й перебувало у 

повній залежності від Києва, найбільш страждало від 

нападів кочівників 

В) Галицьке 3) найбільш густозаселене, у літописі згадано близько 80 

міст 

Г) Переяславське 4) сильними були позиції бояр; головними центрами 

князівства були міста Перемишль, Звенигород, Теребовль 

 5) до середини XII ст. вважалося вотчиною київських 

князів, потужними міськими центрами були Любомль, 

Червен, Белз та ін. 

 

4. Встановіть відповідність між гетьманом та характерною рисою його 

військових звитяг: 

А) П. Тетеря 1) «нова Хмельниччина» 

Б) П. Дорошенко 2) вину за провал походу переклав на І. Богуна, якого за 

це стратили 

В) І. Самойлович 3) у своє виправдання сказав: «у похід слід йти весною, а 

не коли степ горить» 

Г) І. Мазепа 4) Підгаєцька облога під керівництвом цього гетьмана 

була зірвана раптовим нападом І. Сірка на Крим 

 5) у численних панегіриках його називали «російським 

Алкідом» 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між історичним процесом ХІХ – поч. ХХ ст. і 

конкретним його проявом в історії України: 

А) кооперативний рух 1) «Таємна дружина», «Чигиринська змова» 
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Б) монополізація 2) «Руська рада», «Україна уярмлена» 

В) політизація українського 

національно-визвольного руху 

3) «Союз рейкових фабрикантів», 

«Східниця» 

Г) «столипінська реакція» 4) «Союз русского народа», «Клуб русских 

националистов» 

 5) «Народна торгівля», «Сільський 

господар» 

 

2. Встановіть відповідність між регіоном і характерними рисами розвитку 

національно-визвольного руху протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 

А) Наддніпрянщина 1) національний рух почав формуватися з 

русофільської течії, відомими діячами були 

О. Духнович, А. Добрянський-Сачуров 

Б) Галичина 2) розпочали свою діяльність спортивно-військові 

молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Пласт» 

В) Буковина 3) національне відродження відставало від 

аналогічних процесів у Галичині на 10–15 років, 

відомими його провідниками виступали 

Ю. Федькович, С. Смаль-Стоцький 

Г) Закарпаття 4) проти активізації національно-культурного руху 

української інтелігенції імперським урядом було 

вжито низку заборонно-репресивних заходів 

 5) домінувальними громадсько-філософськими 

течіями були слов’янофільство і західництво, певний 

суспільний резонанс спричинила діяльність гуртка 

петрашевців 

 

3. Встановіть відповідність між режимом та його політикою у військовій сфері: 

А) УЦР 1) нестача коштів на утримання 150-тисячної армії, 

поширення явища отаманщини 
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Б) Гетьманат 2) створення Українського військового комітету, 

утворення Українського військового клубу імені 

П. Полуботка 

В) Директорія 3) організація Запорозької, Синьожупанної та 

Сердюцької дивізій 

Г) Радянська влада 4) створена армія як військових командирів та 

інструкторів залучала колишніх царських офіцерів; 

складові форми її бійців нагадували шолом руських 

богатирів 

 5) створено український легіон УСС, який пройшов 

бойове хрещення на горі Маківка 

 

4. Встановіть відповідність між історичним поняттям та його визначенням: 

А) осадництво 1) урядова політика, спрямована на насильницьке 

втихомирення, замирення злокалізованих 

національних меншин 

Б) експропріація 2) політика залучення представників місцевого 

населення радянських республік та автономій до 

місцевого керівництва і надання офіційного статусу 

їхнім національним мовам 

В) коренізація 3) примусове вилучення приватного майна державою 

або громадою 

Г) ревіндикація 4) політика планомірного заселення українських 

земель військовими та цивільними колоністами, 

здійснювана урядом Польщі у 1920-х рр. 

 5) акція примусового навернення православних 

Польщі до католицької віри, здійснена 1937 року 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте договори періоду Руїни у хронологічній послідовності: 
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А) Бахчисарайський договір 

Б) Бучацький договір 

В) Андрусівське перемир’я 

Г) Трактат про «Вічний мир» 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій і процесів соціально-

економічного реформування модерної доби: 

А) скасування кріпосного права на західноукраїнських землях 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

В) селянська реформа у Російській імперії 

Г) аграрна реформа П. Столипіна 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із розвитком 

українського національно-визвольного руху: 

А) закриття газети «Київський телеграф» 

Б) створення першої політичної партії Наддніпрянщини – РУП 

В) початок видання журналу «Основа» 

Г) відкриття у Львові Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) 

 

4. Встановіть хронологію подій періоду Української революції 1917–1921 рр.: 

А) «Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що з’їзд обрав і остаточно 

санкціонував УЦР…»; 

Б) «Вперше у ході цієї операції російське командування в широких 

масштабах проводило знищення найбільш важливих об’єктів, транспортних 

шляхів, запасів продовольства»; 

В) «Дещо пожвавився розвиток промисловості, діяльність банків, біржі, 

«проголошувалася безжалісна боротьба революційному соціалізму»…»; 

Г) «Боротьба з бандитизмом та куркульськими повстаннями повинна 

проводитися найбільш нещадно, з метою попередження повстань…». 

 

Третій рівень 

1. Український історик Дмитро Багалій у своїй праці «Історія Слобідської 

України» відзначив: «У теперішньому своєму етнографічному стані Харківська 

губернія має давні великоросійські поселення, і на них треба нам тепер 
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звернути увагу… бо великоросійські оселі у Слобожанщині тільки вкраплені 

серед українських чи то гніздами, чи стоять поодиноко…». Охарактеризуйте 

причини та етапи колонізації Слобідської України. Доведіть або спростуйте 

твердження вченого. 

2. У чому проявлялася «культурна революція» в УРСР? Відповідь 

аргументуйте. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 Б 

Завдання № 2 

1 А 

2 Г 

3 В 

4 А 

Завдання № 3 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 Г 

Завдання № 4 

1 Г 

2 В 

3 А 

4 Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

4 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4 

2 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

3 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

4 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 
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Завдання № 3 

1 В, Б, А, Г 

2 Б, А, В, Г 

3 В, А, Г, Б 

4 Б, А, В, Г 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте територію розселення частини скіфських племен, які, за свідченням 

Геродота, вважали себе найкращими і найчисельнішими, а решту скіфів – 

підвладними собі: 

А) Лісостепове Лівобережжя 

Б) Степовий Крим і Приазов’я 

В) Межиріччя Дніпра і Дністра до Південної Київщини та Південної 

Волині 

Г) Причорноморські степи Правобережжя і частина Лівобережжя 

 

2. Назвіть слов’янські племена, яким археологічно відповідали тшинецько-

комарівська, білогрудівська, зрубна та ін. археологічні культури: 

А) склавіни 

Б) анти 

В) венеди 

Г) дуліби 

 

3. Які з наведених цитат характеризують події періоду правління Володимира 

Великого: 

1) «Не належить християнам заміж виходити за поган і оддавати за них…»; 

2) «Якщо де пристане він, то ви одпихайте його від берега, допоки пороги 

не пройде…»; 

3) «Якщо не вб’ємо його, то він нас усіх погубить…»; 

4) «Ось приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми закон наш»…»; 

5) «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем всі і чесний 

хрест…»; 

6) «Досі я не пив. А нині ти велиш – я п’ю…». 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 3, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 4, 5, 6 
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4. Визначте книжку, в якій розкрито становище православ’я на території 

українських і білоруських земель, а стиль вибудуваний як плач церкви в 

Україні. 

А) «Адельфотес» 

Б) «Требник» 

В) «Роксоланія» 

Г) «Тренос» 

 

Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятки образотворчого мистецтва першої половини XVIІ ст.: 

1) портрет князя Криштофора Збаразького; 2) портрет Павла Руденка; 

3) ікона «Вознесіння Богородиці» Йова Кондзелевича; 4) ікона «Христос перед 

Пілатом» М. Петрахновича; 5) ікона «Святий Миколай» з київської церкви 

Святого Миколая Набережного; 6) Дорогобузька ікона Богородиці. 

А) 1, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 6 

 

2. Яка подія сприяла появі цитованого документа:  

«Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в 

кожному старостві…»? 

А) створення королем С. Баторієм козацького реєстру 

Б) козацько-селянське повстання під проводом Трясила 

В) узяття козаками на чолі з П. Сагайдачним м. Кафи 

Г) козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла 

 

3. Під час якої битви Національної революції середини XVI ст. військами 

поляків командували полководці, яких Б. Хмельницький охрестив як «Перина, 

латина, дитина»? 

А) битва під Батогом 

Б) битва під Берестечком 

В) битва під Пилявцями 

Г) битва під Зборовом 
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4. Який фактор став вирішальним у провалі політичного курсу гетьмана 

І. Виговського? 

А) відсутність підтримки гетьмана рядовим козацтвом 

Б) поразка гетьманських сил в українсько-московській війні 

В) неспроможність налагодити мирні відносини з Річчю Посполитою 

Г) постійні татарські напади на Гетьманщину 

 

Завдання № 3 

1. Визначте установу Московської держави, що впливала на вибори гетьмана та 

інші справи Гетьманщини: 

А) Малоросійський приказ 

Б) Синод 

В) Чолобитний приказ 

Г) Земський собор 

 

2. Кого з українських гетьманів у панегіриках за участь у походах проти турків 

нарекли «російським Алкідом»? 

А) П. Дорошенка 

Б) І. Самойловича 

В) І. Мазепу 

Г) Д. Многогрішного 

 

3. Які цитати характеризують соціально-економічний розвиток 

Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст.: 

1) «Вони мають дуже великих, сильних і красивих волів, добрі 

надзвичайно міцні воли»; 

2) «Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна…»; 

3) «За подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг вони 

піддавалися покаранню різками до 50 ударів»; 

4) «Діти їх, які народжені від (часу) вступу у військо, належатимуть також 

до нього»; 

5) «За допомогою машин селянин зі своєю сім’єю легко збирає 40–50 

десятин, раніш йому доводилось це робити руками поденників»; 
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6) «благодарим императора Александра ІІ и просим того, чтобы народ 

освободили не одним именем, а чтобы все были перед законом одинаково 

правыми». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 6 

 

4. Назвіть твори, що написав Т. Шевченко: 1) «Аскольдова могила»; 2) «Дари у 

Чигирині»; 3) «Дівчина з Поділля»; 4) «Портрет Невідомого у червоній шубі»; 

5) «Смерть Богдана Хмельницького»; 6) «Сінокіс». 

А) 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 2, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

Завдання № 4 

1. Про який «українофільський захід» у Російській імперії йдеться: 

«Гадали, що нічого не буде. Але якось несподівано у пам’ятний день увесь 

Київ, особливо молодь, вийшли на вулиці з портретами, зі співами, з прапорами, 

квітами…»? 

А) відкриття пам’ятника І. Котляревському 

Б) 100-річчя від дня народження Т. Шевченка 

В) поховання М. Лисенка 

Г) річниця земської реформи 

 

2. Визначте українських вчених, що у ХІХ ст. працювали у сфері точних та 

природничих наук: 

1) О. Потебня; 2) М. Гамалія; 3) Д. Яворницький; 4) П. Житецький; 

5) Т. Осиповський; 6) М. Остроградський. 

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 4, 5 

 

3. Про яку військову операцію йдеться:  

«Вперше у ході цієї операції російське командування в широких масштабах 

проводило знищення найбільш важливих об’єктів, транспортних шляхів, 

запасів продовольства»? 
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А) Горлицький прорив 

Б) Галицька битва 

В) Східно-Прусська операція 

Г) Брусиловський прорив   

 

4. Постанова одного з пленумів ЦК ВКП(б) 

«…Україна повинна протягом найкоротшого строку дати зразки 

організації великого громадського господарства… на площах, які охоплюють 

цілі округи…» була втілена на практиці у: 

А) форсованій індустріалізації 

Б) переході до НЕПу 

В) суцільній колективізації 

Г) «воєнному комунізмі» 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між століттям та літописною подією: 

А) Х ст. 1) «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того 

будем всі і чесний хрест…» 

Б) ХІ ст. 2) «Спустошені землі заселяв своїми людьми і на 

знесилених русів владу свою поширив, перейнявши їх від 

татар» 

В) ХІІ ст. 3) «Досі я не пив. А нині ти велиш – я п’ю…» 

Г) ХІІІ ст.  4) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, 

в результаті якого не було зроблено винятку ні для кого: 

ані святої Софії Київської, ані Десятинної церкви…» 

 5) «Якщо не вб’ємо його, то він нас усіх погубить…» 

 

2. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 

А) Київське 1) найбільш економічно могутнє після Київського, 

адміністративно-політичні центри Новгород-Сіверський, 

Брянськ, Курськ та ін. 

Б) Чернігівське 2) не мало політичної самостійності й перебувало у повній 

залежності від Києва, найбільш страждало від нападів 

кочівників 
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В) Галицьке 3) найбільш густозаселене, у літописі згадано близько 

80 міст 

Г) Переяславське 4) сильними були позиції бояр; головними центрами 

князівства були міста Перемишль, Звенигород, Теребовль 

 5) до середини XII ст. вважалося вотчиною київських 

князів, потужними міськими центрами були Любомль, 

Червен, Белз та ін. 

 

3. Співвіднесіть повстання з описом його розгортання: 

А) повстання під 

проводом 

Криштофа 

Косинського 

1) яскравою сторінкою цього повстання була так звана 

«Тарасова ніч», коли було знищено Золоту роту, яка 

складалась із представників найшляхетніших польських 

родів 

Б) повстання під 

проводом 

Северина 

Наливайка 

2) у запеклому бою під Жовнином коронному війську 

вдалося прорвати козацький табір. Вважаючи опір марним, 

запорозький гетьман з частиною козаків прорвалися на 

Слобожанщину 

В) повстання під 

проводом Івана 

Сулими 

3) приводом до цього повстання стала особиста кривда, 

завдана ватажку цього виступу. Вирішальна битва між 

повстанцями та коронним військом сталася під м. П’яткою 

на Волині 

Г) повстання під 

проводом 

Трясила 

4) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, 

Поділля та білоруське Полісся. Вирішальні битви між 

повстанцями та коронним військом відбулися біля урочищ 

Гострий Камінь та Солониця 

 5) повстання під проводом гетьмана реєстрових 

запорозьких козаків, які, повертаючись із походу, 

зруйнували недавно збудовану польську фортецю на 

Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон 
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4. Установіть відповідність між назвою періодичного видання та його 

відповідальним редактором: 

А) «Основа» 1) В. Білозерський 

Б) «Чернігівський листок» 2) Я. Головацький 

В) «Киевская старовина» 3) В. Науменко 

Г) «Буковина» 4) Л. Глібов 

 5) Ю. Федькович 

 

Завдання № 2 

1. Співвіднесіть дату події з її ходом: 

А) 1830 р. 1) через деякий час молодий чоловік повернувся до 

населеного пункту з «Височайшою грамотою», яка закликала 

селян, вступивши до організації «Таємна дружина», зі зброєю 

в руках повстати проти влади поміщиків 

Б) 1877 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині 

Є. І. Милорадович. За участю М. Драгоманова було 

вироблено статут товариства 

В) 1873 р. 3) вихід друком рукописного політичного памфлету у формі 

козацького літопису другої половини ХVIII ст., в якому 

обґрунтовувалась ідея автономії Гетьманщини 

Г) 1846 р. 4) приводом до повстання стали чутки про додатковий 

призов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За 

вашу і нашу свободу» 

 5) було закрито недільні школи та заборонено видання 

книжок українською мовою 

 

2. Встановіть відповідність між суспільно-політичним рухом та проявами його 

діяльності: 

А) народовці 1) виступали за демократичне реформування Росії, 

організовували «Банкетну кампанію» 
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Б) народники 2) спробували нав’язати «язичіє», заснували політичну 

організацію «Руська рада» 

В) москвофіли 3) створили першу політичну партію, сповідували 

соціалістичні погляди та ідею національного визволення 

українців 

Г) радикали 4) вели пропаганду серед селян та робітників, сподівалися на 

селянський бунт 

 5) сприяли заснуванню першого українського професійного 

театру, видавали газету «Діло» 

 

3. Встановіть відповідність між режимом та його політикою у військовій сфері: 

А) УЦР 1) нестача коштів на утримання 150-тисячної армії, 

поширення явища отаманщини 

Б) Гетьманат 2) створення Українського військового комітету, утворення 

Українського військового клубу імені П. Полуботка 

В) Директорія 3) організація Запорозької, Синьожупанної та Сердюцької 

дивізій 

Г) Радянська 

влада 

4) створена армія як військових командирів та інструкторів 

залучала колишніх царських офіцерів; складові форми її 

бійців нагадували шоломруських богатирів 

 5) створено український легіон УСС, який бойове хрещення 

пройшов на горі Маківка 

 

4. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку економіки: 

А) 1900–1917 рр. 1) «побудова основ соціалізму», ревіндикація 

Б) 1918–1921 рр. 2) «непман», «лікнеп», «червонець» 

В)1921–1928 рр. 3) «цукрові королі», початок розвитку Дрогобицько-

Бориславського нафтового району 

Г) 1928–1939 рр. 4) трудові армії, прямий обмін між містом і селом, 

зрівнялівка в оплаті праці 
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 5) економічна криза, «Кривава неділя», 

«Сорочинська трагедія» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні процеси та явища, 

характерні для періоду середньовічної історії України: 

А) поява писаного кодифікованого права; 

Б) виникнення першої князівської міжусобиці; 

В) запровадження вотчинного принципу престолонаслідування; 

Г) встановлення монгольського володарювання. 

 

2. Розташуйте договори періоду Руїни у хронологічній послідовності. 

А) Бахчисарайський договір 

Б) Бучацький договір 

В) Андрусівське перемир’я 

Г) Трактат про «Вічний мир» 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність реформаторських кроків у Російській 

імперії. 

А) скасування рекрутської повинності 

Б) створення міських дум та управ 

В) передача цензури до Міністерства внутрішніх справ 

Г) ліквідація селянської громади 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими з них уривками:  

А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і 

зберігає за собою право вільного виходу з Союзу…»; 

Б) «Надзвичайний собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 
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В) «Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), 

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) 

укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – 

«Союз Радянських Соціалістичних Республік…»; 

Г) «вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради». 

 

Третій рівень 

1. Доведіть роль та значення козацтва у захисті православної церкви в 

Україні. 

2. Сучасні історики Д. Табачник і В. Воронін, оцінюючи роль аграрної 

реформи П. Столипіна, зазначають: «…конституція аграрної реформи, що 

стала однією із головних справ у житті П. Столипіна… будувалася на 

природньому для кожної людини, за його переконанням, інстинкту власності… 

П. Столипін говорив так: «Природа дарувала людині дар природніх інстинктів 

(почуття голоду, половий інстинкт) і один з найбільших – інстинкт 

власності… Знищення природного інстинкту власності у нашого селянина 

матиме своїм наслідком бідність…». 

Доведіть справедливість оцінки сучасними істориками реформаторської 

діяльності П. Столипіна. Визначте наслідки та значення аграрних перетворень 

доби Столипіна для розвитку українських земель у складі Росії. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Г 

Завдання № 2 

1 А 

2 Г 

3 В 
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4 А 

Завдання № 3 

1 А 

2 В 

3 В 

4 В 

Завдання № 4 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

3 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 

4 А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

2 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 

3 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

4 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1 

Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 

2 В, Б, А, Г 

3 В, Б, А, Г 

4 Г, В, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: археологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображений на малюнку виріб належить:

 

А) слов’янам 

Б) скіфам 

В) трипільцям 

Г) таврам 

 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру в існування душі 

і духів, які керують матеріальним світом, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Що спричинило перехід доісторичної людини від пасивного до активного 

перетворення навколишнього середовища? 

А) поява залізних знарядь праці 

Б) поява торгівлі 

В) поділ роду на фратрії 

Г) нові способи обробки каменю 

 

4. Визначте територію розселення частини скіфських племен, які, за 

свідченнями античних авторів, вважали себе найкращими і найчисельнішими, а 

решту скіфів – підвладними собі. 

А) Лісостепове Лівобережжя 

Б) Степовий Крим і Приазов’я 

В) Межиріччя Дніпра і Дністра до Південної Київщини та Південної 

Волині 

Г) Причорноморські степи Правобережжя і частина Лівобережжя 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть сарматські племінні угруповання: 1) алани; 2) венеди; 3) анти; 

4) сіверяни; 5) язиги; 6) склавини; 7) аорси. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 7 

В) 2, 3, 6 

Г) 1, 5, 7 
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2. Визначте основні галузі господарства давніх слов’ян: 1) кочове скотарство; 

2) работоргівля; 3) орне землеробство; 4) приселищне тваринництво; 

5) виноградарство; 6) виробництво й обробка заліза. 

А) 1, 3, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 3, 4, 6 

 

3. Характерними рисами розвитку Київської Русі у ІХ – першій половині Х ст. 

були: 

А) становлення держави з центром у Києві, войовнича зовнішня політика; 

Б) посилення удільних князівств, постійні напади кочових племен; 

В) запровадження державної релігії, поширення писаного кодифікованого 

права; 

Г) поява військово-племінних союзів у східних слов’ян. 

 

4. 7 листопада 2011 р. житель Запоріжжя Сергій П’янков під час риболовлі на 

Дніпрі витягнув з ріки старовинний меч, який нарекли «мечем з Дніпра». Кому, 

за припущеннями дослідників, могла належати ця зброя? 

 

А) Олегу Віщому або представнику його оточення; 

Б) Святославу Завойовнику або представнику його 

оточення; 

В) Ярославу Мудрому або представнику його 

оточення; 

Г) Мстиславу Святославовичу або представнику 

його оточення. 

 

Завдання № 3 

1. Що вважається тріумфом політики гетьмана П. Дорошенка? 

А) перемога у боротьбі за владу над Петром Суховієм 

Б) об’єднання «України обох сторін Дніпра» 

В) досягнення компромісу із Запорозькою Січчю 

Г) перемога над Московською державою 
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2. Який міжнародний документ закріпив розподіл України між сусідніми 

державами у XVII ст.? 

А) «Ніштадський мир»  

Б) «Віленське перемир’я» 

В) «Вічний мир» 

Г) «Переяславські статті» 

 

3. Яка таємна організація наприкінці ХІХ ст. оголосила своїм програмним 

гаслом: «самостійна Україна від гір Карпатських до гір Кавказьких»? 

А) РУП 

Б) «Руська бесіда»  

В) «Братство тарасівців» 

Г) Київська громада 

 

4. Визначте основні здобутки українського руху в роки першої Російської 

революції (1905–1907 рр.):  

1) створення мережі «Просвіт»; 2) безкоштовна передача землі селянам; 

3) крайова автономія; 4) скасування обмежень на видання україномовних 

книжок; 5) досвід діяльності українських депутатських груп у І та ІІ Державних 

думах; 6) створення українських вищих навчальних закладів. 

А) 1, 4, 5 

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 5, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

Завдання № 4 

1. Яка подія сприяла перетворенню УЦР з громадської організації на державний 

представницький орган українського народу? 

А) І Військовий з’їзд 

Б) Всеукраїнський національний конгрес 

В) створення Генерального Секретаріату 

Г) проголошення IV Універсалу 

 

2. Визначте головну мету культурного будівництва більшовиків упродовж 

1918–1920 рр. 

А) русифікація освіти 

Б) поширення комуністичної ідеології 

В) утвердження засад соціалістичного реалізму 

Г) прискорення науково-технічної революції 
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3. Про наслідки якого процесу початку 1930-х йдеться:  

«…з України депортовано 31,6 тис. сімей. Більшість депортованих 

прийняв Північний край. В Сибір було перенесено 11,9 тис. сімей». 

А) освоєння цілинних земель Поволжя та Сибіру 

Б) «партійної чистки» КП(б)У 

В) переселення національних меншин 

Г) розкуркулення селян 

 

4. Хто з радянських державно-партійних діячів вплинув на посилення 

хлібозаготівель в УСРР упродовж 1932–1933 рр.? 

А) В. Молотов 

Б) Г. П’ятаков 

В) Х. Раковський 

Г) Ю. Коцюбинський 
 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між епохою та характерними рисами розвитку 

первісного соціуму: 

А) палеоліт 1) зникає «мамонтова» фауна, з’являються вовки, лисиці, 

вепри, зайці, благородні олені, бурі ведмеді 

Б) мезоліт 2) відкриті гончарні печі являли собою двоярусні 

конструкції з топильною і випалювальною (верхньою) 

камерами 

В) неоліт 3) існувало дві зони з різним типом господарства: північно-

західна – мисливців на мамонтів і південно-східна – 

мисливців на бізонів 

Г) енеоліт 4) вирощували городні культури – цибулю, часник; мали 

можливість зберігати воду, готувати варену їжу 

 5) утворення рабовласницьких держав 

 

2. Встановіть відповідність між періодом та його характерними рисами: 

А) VIIІ – перша 

пол. IX ст. 

1) політична роздробленість і князівські міжусобиці 
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Б) Х–ХІ ст. 2) найвищий розвиток і найбільше піднесення Київської 

Русі 

В) ХІІ–ХІІІ ст. 3) кристалізація протидержавних утворень у східних 

слов’ян 

Г) ХІІ–ХІV ст. 4) період існування Галицько-Волинської держави 

 5) поява держави східних слов’ян із центром у Києві 

 

3. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та його уривком: 

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих 

воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний…. пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню 

сироті… і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Слово  

о полку 

Ігоревім» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 

 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки 

Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо самі, а 

чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога» 

 

4. Встановіть відповідність між добою «Великих реформ» 1860–1870-х рр. та 

їхніми наслідками: 

А) селянська 1) поява земсько-ліберальної опозиції 

Б) військова 2) розширення автономії університетів 

В) освітня 3) демократизація судового процесу 
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Г) земська 4) скорочення селянського землеволодіння 

 5) скасування рекрутської повинності 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 

А) дворище 1) об’єднання дворів, в яких мешкало по декілька поколінь 

однієї селянської родини 

Б) дим 2) велике багатогалузеве товарне господарство, що 

ґрунтується на примусовій праці кріпаків 

В) фільварок 3) окреме селянське господарство 

Г) зимівник 4) адміністративна територіальна одиниця в Литві та 

Польщі у XV–XVIII століттях, яку очолював воєвода 

 5) господарства запорізьких козаків, де вони мешкали, коли 

не було військових дій 

 

2. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них: 

А) І Універсал 

УЦР 

1) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не 

відділяти Україну від Росії... ми рішуче ставимось проти 

замірів самовільного здійснення автономії України до 

Всеросійського Учредительного зібрання...» 

Б) II Універсал 

УЦР 

2) «...Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з 

державою Російською… Хай порядок і лад на Вкраїні 

дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним 

голосуванням Всенародні Українські збори (Сойм). Всі 

закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, 

мають право видавати тільки наші Українські збори» 

В) III Універсал 

УЦР 

3) «...Народе український і всі народи України! Від нині 

Україна стає Українською Народною Республікою!.. 

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і 

властю станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої 

землі, але і всієї Росії» 
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Г) IV Універсал 

УЦР 

4) «...Народе Український! Впали вікові пута. Прийшла 

воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим 

націям Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до 

нового, вільного творчого життя після більш як 

двохсотлітнього сну...» 

 5) «...Власть… буде належати тільки народові України, 

іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 

правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 

робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради 

народних міністрів...» 

 

3. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) М. Крушельницький, А. Бучма 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 

 

4. Встановіть відповідність між історичним поняттям та його визначенням: 

А) осадництво 1) урядова політика, спрямована на насильницьке 

втихомирення, замирення злокалізованих національних 

меншин 

Б) експропріація 2) політика залучення представників місцевого населення 

радянських республік та автономій до місцевого 

керівництва і надання офіційного статусу їхнім 

національним мовам 

В) коренізація 3) примусове вилучення приватного майна державою або 

громадою 
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Г) ревіндикація 4) політика планомірного заселення українських земель 

військовими та цивільними колоністами, здійснювана 

урядом Польщі в 1920-х рр. 

 5) акція примусового навернення православних Польщі до 

католицької віри, здійснена 1937 року 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність археологічних культур. 

А) чорноліська археологічна культура 

Б) катакомбна археологічна культура 

В) підгірцівська археологічна культура 

Г) трипільська археологічна культура 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій та процесів. 

А) виникнення першого давньогрецького поселення Борисфеніда 

Б) досягнення Великою Скіфією вершини свого розвитку 

В) поява кіммерійців на території сучасної України 

Г) утворення Боспорського царства 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із розвитком 

українського національно-визвольного руху. 

А) закриття газети «Київський телеграф» 

Б) створення першої політичної партії Наддніпрянщини – РУП 

В) початок видання журналу «Основа» 

Г) відкриття у Львові Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність видатних істориків України. 

А) Л. Залізняк 

Б) Б. Мозолевський 

В) В. Хвойка 

Г) М. Берлінський 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні етапи поширення християнства у східних 

слов’ян. Чому хрещення Русі стало закономірним процесом у розвитку 

Київської Русі? 

2. Сучасні історики В. Смолій та В. Степанков стверджують, що масове 

покозачення селян і міщан розпочалося після повстань, очолених 

К. Косинським і С. Наливайком. Доведіть або спростуйте справедливість 

твердження вчених. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 Б 

Завдання № 2 

1 Г 

2 Г 

3 А 

4 Б 

Завдання № 3 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А 

Завдання № 4 

1 Б 

2 Б 

3 Г 

4 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

2 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4 

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 

4 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5 

2 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 
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3 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 

4 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 

Завдання № 3 

1 Г, Б, А, В 

2 В, А, Г, Б 

3 В, А, Г, Б 

4 Г, В, Б, А 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображений на малюнку предмет виготовляли племена: 

 

А) слов’ян 

Б) скіфів 

В) трипільців 

Г) таврів 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру у містичний 

зв’язок, тобто «кровну» спорідненість певного роду, племені з якимось видом 

тварин чи рослин, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Визначте основну роль, що її виконує народне мистецтво: 

А) основна форма дозвілля сучасної пересічної людини 

Б) комерціалізація сфери культури 

В) невичерпне джерело творчості професійних митців 

Г) визначає рівень елітності культури 

 

4. Назвіть визначальну рису мистецького твору, який є загальнолюдською 

цінністю: 

А) велич зображеного образу 

Б) затрачений час та витрачені кошти 

В) загальний вік твору 

Г) сприйняття людьми різних націй і різних епох 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть сарматські племінні угруповання: 1) алани; 2) венеди; 3) анти; 

4) сіверяни; 5) язиги; 6) склавини; 7) аорси. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 7 

В) 2, 3, 6 

Г) 1, 5, 7 
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2. Визначте головний фактор, що вплинув на формування протодержавних 

утворень у східних слов’ян: 

А) демографічний вибух 

Б) необхідність завойовницьких походів 

В) майнове розшарування 

Г) початок Великого переселення народів 

 

3. Яка подія у Галицько-Волинській державі дала потужний імпульс для 

розвитку культури, духовної консолідації її населення? 

А) заснування міста Львів 

Б) коронування Данила Галицького 

В) утворення Галицької митрополії 

Г) налагодження мирних відносин із Золотою Ордою 

 

4. Яка політична обставина сприяла перегляду договірних відносин між ВКЛ і 

Польщею та укладанню Городельської унії? 

А) участь литовсько-руської знаті у Грюнвальдській битві 

Б) посилення загрози військової експансії з боку Московської держави 

В) династична криза у Польщі 

Г) послаблення позицій князя ВКЛ після поразки на р. Ворскла 

 

Завдання № 3 

1. Про який акт йдеться: «Задумана як засіб порозуміння та об’єднання… 

насправді на тривалий час стала символом розбрату та ворожнечі»? 

А) Люблінська унія 

Б) Городельська унія 

В) Берестейська унія 

Г) Острівська унія 

 

2. В основу адміністративно-територіального поділу Козацької держави було 

закладено принцип: 

А) історичного розвитку земель 

Б) військово-мобілізаційних потреб 

В) економічного потенціалу регіонів 

Г) унеможливлення регіонального сепаратизму 
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3. Визначте, хто з українських національно-культурних діячів належав до стану 

духовенства: 1) Ю. Федькович; 2) І. Могильницький; 3) М. Шашкевич; 

4) В. Лукашевич; 5) М. Максимович. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 4, 5 

Г) 3, 4 

 

4. Яка суспільно-політична течія в Україні була причетна до організації 

«Чигиринської змови»? 

А) хлопоманство 

Б) народництво 

В) москвофільство 

Г) народовство 

 

Завдання № 4 

1. Визначте основні здобутки, що їх принесла перша російська революція 

українському народу: 1) створення «Просвіт»; 2) безкоштовна передача землі 

селянам; 3) крайова автономія; 4) скасування обмежень на україномовні 

видання; 5) досвід діяльності українських депутатських груп у І та ІІ 

Державних думах; 6) створення українських вищих навчальних закладів. 

А) 1, 4, 5 

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 5, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

2. Назвіть дату події за документом:  

«Коли з боку Бахмача і Чернігова просувалися на Київ більшовицькі 

ешелони, уряд не зміг послати для відсічі жодної військової частини. Тоді 

зібрали наспіх загін із студентів і гімназистів старших класів і кинули їх – 

буквально на убій – на зустріч прекрасно озброєним і численним силам 

більшовиків…». 

А) 17 березня 1917 р. 

Б) 23 червня 1917 р. 

В) 29 січня 1918 р. 

Г) 9 лютого 1918 р. 

 

3. Хто з радянських державно-партійних діячів вплинув на посилення 

хлібозаготівель в УСРР упродовж 1932–1933 рр.? 

А) В. Молотов 

Б) Г. П’ятаков 

В) Х. Раковський 

Г) Ю. Коцюбинський 
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4. Про наслідки якого процесу початку 1930-х йдеться:  

«…з України депортовано 31,6 тис. сімей. Більшість депортованих 

прийняв Північний край. В Сибір було перенесено 11,9 тис. сімей». 

А) сталінські репресії проти робітників та інтелігенції 

Б) «партійну чистку» КП(б)У 

В) переселення національних меншин 

Г) розкуркулення селян 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між епохою та характерними рисами розвитку 

первісного соціуму: 

А) палеоліт 1) соціальна одиниця – екзогамний рід, сім’я ще не 

виокремлюється як соціально-економічна одиниця 

Б) мезоліт 2) змінення моногамної сім’ї, сегментація роду і поява ліньяжів 

В) неоліт 3) невелика спільнота людей, приблизно 20–30 дорослих 

мисливців і збирачів, зачатки зародження колективізму 

Г) енеоліт 4) формування малої патріархальної сім’ї, формування 

первісних громад із 3–4 малих сімей 

 5) утворення рабовласницьких держав 

 

2. Встановіть відповідність між датою і характерними для Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького подіями: 

А) 1648 р. 1) польсько-російське замирення, підписання Віленського 

перемир’я 

Б) 1649 р. 2) Збаражсько-Зборівська військова кампанія 

В) 1651 р. 3) обмеження влади гетьмана лише територією Київського 

воєводства 

Г) 1655 р. 4) перші перемоги козацького війська та його тріумфальне 

просування територією Правобережжя та Західної України 

 5) «Проклята справа» 
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3. Встановіть відповідність між регіоном і характерними рисами розвитку 

національно-визвольного руху протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: 

А) Наддніпрянщина 1) національний рух почав формуватися з русофільської 

течії, відомими діячами були О. Духнович, 

А. Добрянський-Сачуров 

Б) Галичина 2) розпочали свою діяльність спортивно-військові 

молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Пласт» 

В) Буковина 3) національне відродження відставало від аналогічних 

процесів у Галичині на 10–15 років, відомими його 

провідниками виступали Ю. Федькович, С. Смаль-

Стоцький 

Г) Закарпаття 4) проти активізації національно-культурного руху 

української інтелігенції імперським урядом було вжито 

низку заборонно-репресивних заходів 

 5) домінувальними громадсько-філософськими течіями 

були слов’янофільство і західництво, певний суспільний 

резонанс викликала діяльність гуртка петрашевців 

 

4. Встановіть відповідність між політичним режимом у період Української 

національної революції 1917–1920 рр. та його органом влади: 

А) Доба УЦР 1) Генеральний Секретаріат 

Б) Доба Гетьманату 2) Рада Міністрів 

В) Доба Директорії 3) Тимчасовий військовий генерал-губернатор 

Г) Доба радянської влади 4) Рада Народних Міністрів УНР 

 5) Тимчасовий робітничо-селянський уряд 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 
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Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

2. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 

А) політика 

колективізації 

1) примусове об’єднання сільськогосподарських 

виробників у колективних господарствах 

Б) політика 

індустріалізації 

2) політика, яка допускала лібералізацію в сільському 

господарстві, легкій промисловості і торгівлі, однак 

давала змогу радянській владі зберігати «командні» 

позиції у важкій промисловості, транспорті, банківській 

і земельній справах, кадровій політиці 

В) п’ятирічний 

план 

3) концентрація фінансових та організаційних зусиль на 

розвитку важкої промисловості з метою перетворення 

УСРР на індустріально розвинену країну 

Г) нова економічна 

політика 

4) основна форма планування радянським урядом 

процесів соціально-економічного розвитку 

 5) політика відмови від капіталізму та швидкого 

революційного переходу до комуністичного ладу 

шляхом одержавлення власності, згортання товарно-

грошових відносин, тотального підпорядкування 

суспільних, групових, індивідуальних інтересів 

державним 

 

3. Встановіть відповідність між історичним поняттям та його визначенням: 

А) осадництво 1) урядова політика, спрямована на насильницьке 

втихомирення, замирення злокалізованих національних 

меншин 

Б) експропріація 2) політика залучення представників місцевого 

населення радянських республік та автономій до 

місцевого керівництва та надання офіційного статусу 

їхнім національним мовам 
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В) коренізація 3) примусове вилучення приватного майна державою 

або громадою 

Г) ревіндикація 4) політика планомірного заселення українських земель 

військовими та цивільними колоністами, здійснювана 

урядом Польщі в 1920-х рр. 

 5) акція примусового навернення православних Польщі 

до католицької віри, здійснена 1937 року 

 

4. Встановіть відповідність між описом події та її датою: 

А) «Ми, українські поступовці, стоїмо на основі автономного 

устрою тих держав, з якими нас поєднує історична доля; державу 

ми розуміємо, як вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй… 

ми боролись і боротимемось за демократичну автономію України, 

гарантованою такою ж федерацією рівноправних народів…» 

1) 1905 р. 

Б) «...На Украине работали следующие организации: АРА, миссия 

Нансена... «Джойнт», Американская меннонитская помощь, 

Международный союз помощи детям, Межрабпром, Шведский 

Красный Крест» 

2) 1914 р. 

В) «В ответ на ваш запрос об откликах в Киеве на события в 

Петрограде, сообщаю: Центральной радой и исполнительным 

комитетом послана в Петроград телеграмма с заявлением о полной 

готовности всеми силами поддерживать Временное правительство 

и с осуждением выступлений безответственных групп…» 

3) 1917 р. 

Г) «Озброєних понтонерів і саперів під час їх слідування по 

Московській вулиці і далі супроводжували і змішувалися з ними 

невідомі люди, частково у цивільному вбранні, а частково 

переодягнені в солдатські шинелі. Вони снували поміж солдатами, 

групували їх, підбадьорювали словами і жестами, вказували на рух 

вперед» 

4) 1923 р. 

 5) 1932 р. 
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Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій за їхніми описами: 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та 

потягнула за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «…галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки 

до нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій і процесів соціально-

економічного реформування модерної доби: 

А) скасування кріпосного права на західноукраїнських землях; 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ; 

В) селянська реформа в Російській імперії; 

Г) аграрна реформа П. Столипіна. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із розвитком 

українського національно-визвольного руху: 

А) закриття газети «Київський телеграф»; 

Б) створення першої політичної партії Наддніпрянщини – РУП; 

В) початок видання журналу «Основа»; 

Г) відкриття у Львові Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти часів 

Української національної революції: 

А) універсал отамана Н. Григор’єва «До українського народу»; 

Б) постанова Наркомосу УСРР «Про запровадження в життя єдиної 

трудової школи»; 
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В) закон про заснування Української академії наук; 

Г) «Декрет про землю». 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні етапи поширення християнства у східних 

слов’ян. Чому хрещення Русі стало закономірним процесом у розвитку 

Київської Русі? 

2. Охарактеризуйте «культурну революцію» в УРСР. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 Г 

Завдання № 2 

1 Г 

2 В 

3 В 

4 А 

Завдання № 3 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

Завдання № 4 

1 А 

2 В 

3 А 

4 Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

2 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 5 

3 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

4 А– 1, Б – 2, В – 4, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 

2 А– 1, Б – 3, В – 4, Г – 2 

3 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 

4 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 



261 
 

Завдання № 3 

1 А, Г, В, Б 

2 Б, А, В, Г 

3 В, А, Г, Б 

4 Г, В, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: всесвітня історія 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Що вплинуло на перехід доісторичної людини від пасивного до активного 

перетворення навколишнього середовища? 

А) поява знарядь праці з металу 

Б) освоєння відгінного скотарства 

В) поділ роду на фратрії 

Г) нові способи обробки каменю 

 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру в існування душі 

і духів, які керують матеріальним світом, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Яка подія відбулася у 480 р. до н. е.? 

А) виникнення першого давньогрецького поселення Борисфеніди 

Б) досягнення Великою Скіфією вершини свого розвитку 

В) поява кіммерійців на території сучасної України 

Г) утворення Боспорського царства 

 

4. В якому з уривків йдеться про події ХІІ ст.? 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та 

потягнула за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

Завдання № 2 

1. Яку з перелічених українських земель першою включили до складу ВКЛ? 
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А) Берестейщину 

Б) Поділля 

В) Київське князівство 

Г) Чернігово-Сіверщину 

 

2. Назвіть основний принцип управління українськими землями у складі ВКЛ 

протягом другої половини XIV ст.: 

А) ліквідація проявів місцевого партикуляризму 

Б) ліквідація литовських і руських політичних та соціальних традицій 

В) насадження литовських політичних і культурних традицій 

Г) запозичення соціального і політичного устрою руських земель, що 

існував 

 

3. Що стало приводом до початку Національно-визвольної війни у 1648 р.? 

А) конфлікт Б. Хмельницького з чигиринським підстаростою 

Д. Чаплинським 

Б) запровадження нового подушного податку 

В) прийняття польським Сеймом «Ординації війська Запорозького 1638 р.» 

Г) посилення позаекономічної експлуатації селянства 

 

4. Хто з козацьких ватажків очолив повстання, яке, за твердженням істориків 

В. Смолія та В. Степанкова, стало початком процесу масового покозачення 

селян і міщан? 

А) І. Вишневецький та П. Сагайдачний 

Б) М. Жмайло та М. Дорошенко 

В) Я. Остряниця та Д. Гуня 

Г) Х. Косинський та С. Наливайко 

 

Завдання № 3 

1. Який міжнародний документ закріпив поділ України між сусідніми 

державами у XVII ст.? 

А) «Ніштадський мир» 

Б) «Віленське перемир’я» 

В) «Вічний мир» 

Г) «Переяславські статті» 
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2. В якому році було скасовано гетьманство у Лівобережній Україні? 

А) 1764 р. 

Б) 1775 р. 

В) 1781 р. 

Г) 1783 р. 

 

3. Аграрне перенаселення в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. намагалися 

подолати у ході: 

А) інвентарної реформи 1847–1848 рр. 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

В) селянської реформи в Російській імперії 1861 р. 

Г) аграрної реформи П. Столипіна 

 

4. Яка подія стала початком Першої російської революції? 

А) «Кривава неділя» 

Б) імператорський маніфест про започаткування основ парламентаризму 

В) «третьочервневий» державний переворот 

Г) повстання на броненосці «Потьомкін» 

 

Завдання № 4 

1. Хто очолив найбільш масштабний виступ проти більшовиків у 1919 р.? 

А) отаман Тютюнник 

Б) отаман Махно 

В) отаман В. Примаков 

Г) отаман Григор’єв 

 

2. Які події у Європі посприяли падінню гетьманського режиму? 

А) поразка Четверного союзу у Першій світовій війні 

Б) наступ армії А. Денікіна в Україні 

В) захоплення західноукраїнських земель поляками 

Г) невизнання Гетьманату країнами Антанти 

 

3. Постанова одного з пленумів ЦК ВКП(б): 

«Україна повинна протягом найкоротшого строку дати зразки організації 

великого громадського господарства… на площах, які охоплюють цілі 

округи…» була втілена на практиці у: 
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А) форсовану індустріалізацію 

Б) перехід до НЕПу 

В) суцільну колективізацію 

Г) тотальну радянізацію 

 

4. Визначте українські політичні сили, що діяли у міжвоєнний період на 

території Румунії: 1) прокомуністична організація «Визволення»; 2) Українське 

національне об’єднання; 3) Українське національно-демократичне об’єднання; 

4) Українська національна партія; 5) Радикальна націоналістична організація; 

6) Українська католицька партія. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та уривком із нього: 

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих 

воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню 

сироті… і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Слово о 

полку Ігоревім» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 

 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до 

ріки Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо 

самі, а чорних людей залишимо, то гріх нам буде від 

Бога»…» 
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2. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 

А) Київське 1) найбільш економічно могутнє після Київського, 

адміністративно-політичні центри Новгород-Сіверський, 

Брянськ, Курськ та ін. 

Б) Чернігівське 2) не мало політичної самостійності й перебувало у 

повній залежності від Києва, найбільш страждало від 

нападів кочівників 

В) Галицьке 3) найбільш густозаселене, у літописі згадано близько 80 

міст 

Г) Переяславське 4) сильними були позиції бояр; головними центрами 

князівства були міста Перемишль, Звенигород, Теребовль 

 5) до середини XII ст. вважалося вотчиною київських 

князів, потужними міськими центрами були Любомль, 

Червен, Белз та ін. 

 

3. Співвіднесіть повстання з описом його розгортання: 

А) повстання під 

проводом 

Криштофа 

Косинського 

А) яскравою сторінкою цього повстання була так звана 

«Тарасова ніч», коли було знищено Золоту роту, яка 

складалась із представників найшляхетніших польських 

родів 

Б) повстання під 

проводом 

Северина 

Наливайка 

Б) у запеклому бою під Жовнином коронному війську 

вдалося прорвати козацький табір. Вважаючи опір 

марним, запорозький гетьман з частиною козаків 

прорвалися на Слобожанщину 

В) повстання під 

проводом Івана 

Сулими 

В) приводом до цього повстання стала особиста кривда, 

завдана ватажку цього виступу. Вирішальна битва між 

повстанцями та коронним військом сталася під 

м. П’яткою на Волині 
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Г) повстання під 

проводом 

Трясила 

Г) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, 

Поділля та білоруське Полісся. Вирішальні битви між 

повстанцями та коронним військом відбулися біля 

урочищ Гострий Камінь та Солониця 

 Д) повстання під проводом гетьмана реєстрових 

запорозьких козаків, які, повертаючись із походу, 

зруйнували недавно збудовану польську фортецю на 

Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон 

 

4. Встановіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)   

1) «Конотопські статті» 

Б)   

2) «Гадяцький трактат» 

В)   

3) «Корсунські статті» 

Г)   

4) «Рішительні пункти» 

 5) «Коломацькі статті» 

 

Завдання № 2 

1. Співвіднесіть дату події з її ходом: 
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А) 1830 р. 1) через деякий час молодий чоловік повернувся до 

населеного пункту з «Височайшою грамотою», яка закликала 

селян, вступивши до організації «Таємна дружина», зі зброєю 

в руках повстати проти влади поміщиків 

Б) 1877 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині 

Є. І. Милорадович. За участю М. Драгоманова було 

вироблено статут товариства 

В) 1873 р. 3) вихід друком рукописного політичного памфлету у формі 

козацького літопису другої половини ХVIII ст., в якому 

обґрунтовувалась ідея автономії Гетьманщини 

Г) 1846 р. 4) приводом до повстання стали чутки про додатковий 

призов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За 

вашу і нашу свободу» 

 5) було закрито недільні школи та заборонено видання 

книжок українською мовою 

 

2. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) Г. Юра, Н. Ужвій 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі 

Б) стагнація 2) уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу 

В) рецесія 3) додатковий випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та 

цінних паперів 
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Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти 

 5) перевищення видатків бюджету над його доходами 

 

4. Встановіть відповідність між прізвищами митців та їх творчими здобутками: 

А) О. Довженко 1) збірка оповідань «Сині етюди» 

Б) Ф. Кричевський 2) опера «Кармелюк» 

В) М. Хвильовий 3) фільм-опера «Запорожець за Дунаєм» 

Г) І. Кавалерідзе 4) кінофільм «Земля» 

 5) монументальний образотворчий триптих «Життя» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні процеси та явища, 

характерні для періоду середньовічної історії України: 

А) поява писаного кодифікованого права 

Б) виникнення першої князівської міжусобиці 

В) запровадження вотчинного принципу престолонаслідування 

Г) встановлення монгольського володарювання 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими уривками з них: 

А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і 

зберігає за собою право вільного виходу з Союзу…»; 

Б) «Надзвичайний собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 

В) «Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), 

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) 

укладають цей союзний договір про об’єднання в одну союзну державу – 

«Союз Радянських Соціалістичних Республік…»; 
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Г) «вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради». 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність історичних явищ в УРСР: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і 

не мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в 

Харкові під безпосереднім контролем Харківського комітету...»; 

В) «...В Україні працювали такі організації: АРА, місія Нансена... 

«Джойнт», Американська меннонітська допомога, Міжнародний союз 

допомоги дітям, Шведський Червоний Хрест»; 

Г) «В. Масол оцінював недоодержання прибутку України в 10 млрд рублів, 

але водночас зменшилася кількість ДТП…». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза 

Б) «закон про п’ять колосків» 

В) лікнеп 

Г) «українізація армії» 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте гетьманування Петра Дорошенка. 

2. Охарактеризуйте і порівняйте зовнішньополітичну діяльність 

гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 

2 Б 

3 Г 

4 А 
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Завдання № 2 

1 А 

2 Г 

3 А 

4 Г 

Завдання № 3 

1 В 

2 А 

3 Г 

4 А 

Завдання № 4 

1 Г 

2 А 

3 В 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

3 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

2 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

4 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 

Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 

2 Г, В, Б, А 

3 Б, В, А, Г 

4 Г, В, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2014 рік 

 

Секція: історія України 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть народ періоду ранньозалізного віку в Україні, якому належить 

пам’ятка?  

 

А) кіммерійці 

Б) венеди 

В) cкіфи 

Г) авари 

 

2. Який історичний процес відображено на карті? 

 

А) монгольська навала 

Б) Велике розселення слов’ян  

В) Велике переселення народів 

Г) Велика грецька колонізація 

 

3. Яка пам’ятка давньоруської літератури створена у ХІІІ ст.?  

А) «Ізборник Святослава» 

Б) «Слово о полку Ігоревім» 

В) «Слово про закон і благодать» 

Г) «Києво-Печерський патерик» 

 

4. В якому документі містилися такі положення: 
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«1) Узаконювалось існування православної церкви; 2) Православні мали 

право обирати вищу православну ієрархію на чолі з митрополитом; 

3) Православні мали право відбувати церковні обряди; 4) Православні 

отримали право відкривати нові церкви, друкарні, монастирі, школи»? 

А) «Городельська унія» 

Б) «Пункти для заспокоєння руського народу» 

В) «Зборівська угода» 

Г) Бахчисарайський договір 

 

Завдання № 2 

1. Про який навчальний заклад йде мова: 

«Відкритий у 1631 р., організований за західноєвропейським зразком, 

надавав повнішу освіту, ніж братські школи»? 

А) Єзуїтська колегія 

Б) Києво-Могилянський колегіум 

В) Острозька академія 

Г) Лаврська школа 

 

2. Який уривок відображає ситуацію в Україні кінця 60-х – на поч. 80-х рр. 

XVIIІ ст.? 

А) «Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до 

Львова ...і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних ...»; 

Б) «Козаки такі відважні, що не лише за рівних сил, але й 20 чайок не 

бояться 30 галер падишаха, як це видно щорічно на ділі...»; 

В) «Кияни були йому раді вдвічі, у десять разів більше, ніж якому своєму 

воєводі, і честь йому більшу показували...»; 

Г) «Цій провінції належить найлегшим способом привести до того, щоб 

вони обрусіли й перестали позирати, як вовки в ліс...». 

 

3. Про якого з українських гетьманів йде мова: 

«Великий патріот, романтик і оптиміст до останніх днів – більше 

тридцяти років – плекав ідею Української державності під протекторатом 

Швеції, Туреччини, Франції чи Польщі». 
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А) П. Орлика 

Б) К. Розумовського 

В) І. Мазепу 

Г) Д. Апостола 

 

4. В якому архітектурному стилі побудований палац Кирила Розумовського у 

м. Батурині?  

А) готичному 

Б) ренесанс 

В) бароко 

Г) класицизм 

 

Завдання № 3 

1. Хто є автором картини ? 

 

А) Т. Шевченко 

Б) В. Тропінін 

В) О. Мурашко 

Г) І. Сошенко 

 

2. Яке історичне явище безпосередньо пов’язане з терміном «аракче́євщина»?  

А) урочна система 

Б) місячина 

 

В) військові поселення 

Г) рекрутський набір 

3. Про яке друковане видання йде мова: 

 «Часопис белетристичного напряму з громадсько-публіцистичним 

звучанням, місячник на зразок західно-європейських „revue“»? 

А) «Черниговский листок» 

Б) «Русалка Дністрова» 

В) «Буквар Южноруський» 

Г) «Літературно-науковий вісник» 

 

4. Про яке економічне явище у Наддніпрянській Україні писала газета «Ранок 

Росії» (1907 р.): 

«Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна. Поклавши в основу своєї діяльності принцип, 

що не залізо існує для споживача, а споживач існує для заліза, «Продамет» з 

найперших кроків свого існування рішуче повів лінію в чітко зазначеному 

напрямку…»? 
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А) розгортання промислового перевороту 

Б) завершення промислового перевороту 

В) концентрація виробництва та капіталу 

Г) зростання на ринку попиту на залізо 

 

Завдання № 4 

1. Яка із запропонованих цитат є положенням ІІ Універсалу УЦР? 

А) «...Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою 

Російською… Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, 

прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські збори (Сойм). Всі 

закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати 

тільки наші Українські збори»; 

Б) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не відділяти Україну 

від Росії... ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення 

автономії України до Всеросійського Учредительного зібрання...»; 

В) «...Народе український і всі народи України! Віднині Україна стає 

Українською Народною Республікою!.. Маючи силу і власть на рідній землі, ми 

тою силою і властю станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, 

але і всієї Росії»; 

Г) «...Власть… буде належати тільки народові України, іменем якого, поки 

зберуться Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, 

представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...». 

 

2. Назвіть адміністративні одиниці, які були в УСРР у 1925–1930 рр.: 

1) повіт; 2) район; 3) округа; 4) волость; 5) село; 6) губернія. 

А) 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

3. Назвіть кінокартини українського радянського режисера І. Кавалерідзе: 

1) «Звенигора»; 2) «Коліївщина»; 3) «Арсенал»; 4) «Земля»; 5) «Стожари»; 

6) «Запорожець за Дунаєм»; 7) «Аероград»; 8) «Щорс». 
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А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 8 

В) 4, 5, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Зображений рекламний плакат було створено: 

 

А) у період «воєнного комунізму» 

Б) у період НЕПу 

В) у період індустріалізації  

Г) у період промислового перевороту 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між храмом та його назвою: 

А)  Б)  В)  Г)  

1) Успенська церква у м. Львові 

2) Церква-фортеця в  с. Сутківці 

3) Церква Зішестя Св. Духа у с. Потеличі 

4) Церква св. Пантелеймона у м. Галичі 

5) Церква Успіння Богородиці Пирогощої у м. Києві 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між храмом та його назвою: 

А)  Б)  В)  Г)  
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1) Покровський собор у м. Харкові 

2) Троїцький собор Густинського монастиря 

3) Покровська церква у м. Києві 

4) Успенська соборна церква Почаївської лаври 

5) Троїцька соборна церква у м. Новомосковську 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між режимом і його політикою у промисловості та 

робітничому питанні: 

А) УЦР 1) компенсація збитків власникам підприємств, 

заподіяних націоналізацією, відновлення 12-годинного 

робочого дня 

Б) Гетьманат 2) проголошення 8-годинного робочого дня та 

запровадження державного контролю над виробництвом 

В) Директорія 

УНР 

3) гарантовано право створювати фабрично-заводські 

комітети, недоторканність земель промислових 

підприємств  

Г) ЗУНР 4) повна націоналізація промисловості, мілітаризація 

праці 

 5) встановлення державної монополії на торгівлю лісом 

та нафтою, дозвіл на діяльність профспілок та страйків 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між термінами та пов’язаними з ними подіями в 

історії України: 

А) колективізація 1) зростання товарності приватних селянських 

господарств 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 

В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 
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 5) прискорений розвиток народного господарства на 

основі НТР 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між подіями козацької доби та твором Т. Шевченка: 

А) «доба козацьких морських походів» 1) «Тарасова ніч» 

Б) «козацько-селянські повстання 20- 30- х 

рр. ХVІІ ст.» 

2) «Якби-то ти, Богдане п’яний...» 

В) «Коліївщина» 3) «Іван Підкова» 

Г) «Руїна» 4) «Заступила чорна хмара…» 

 5) «Гайдамаки» 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням:  

А) промисловий 

переворот 

1) досягнення суб’єктом господарювання домінуючого 

становища на ринку, зосередження у його руках 

більшості підприємств однієї галузі 

Б) монополізація 2) зростання і розвиток міських поселень, зростання 

питомої ваги міського населення 

В) урбанізація  3) неминуче в умовах капіталізму розорення і зубожіння 

дрібних товаровиробників (селян, кустарів і т. ін.) і 

перетворення їх на пролетарів 

Г) кооперація 4) форма організації економічної діяльності людей і 

організацій для спільного досягнення загальних цілей або 

задоволення потреб 

 5) перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного, фабрично-заводського виробництва 

А –  Б – В – Г – 
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3. Встановіть відповідність між резонансними судовими процесами та роком їх 

проведення: 

А) Справа Дрейфуса 1) 1928 р. 

Б) «Шахтинська справа» 2) 1930 р. 

В) Процес «Спілки Визволення України» 3) 1894 р. 

Г) Справа Бейліса 4) 1935 р. 

 5) 1913 р. 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність: 

А) угода між польським урядом та УНДО про 

примирення 

1) денаціоналізація 

Б) політика поділу землі на дрібні ділянки та їх роздача 

населенню 

2) пацифікація 

В) кампанія польської влади у Східній Галичині з метою 

«втихомирення» українського населення 

3) нормалізація 

Г) політика планомірного заселення українських земель 

польськими військовими та цивільними колоністами 

4) осадництво 

 5) парцеляція 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність описаних подій: 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та 

потягнула за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»; 
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Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

    

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні процеси та явища, 

характерні для періоду середньовічної історії України: 

А) поява писаного кодифікованого права; 

Б) виникнення першої князівської міжусобиці; 

В) запровадження вотчинного принципу престолонаслідування; 

Г) встановлення монгольського володарювання. 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність появи нормативно-правових актів 

козацької доби: 

А) «Корсунські статті»; 

Б) «Гадяцький трактат»; 

В) «Глухівські статті»; 

Г) «Коломацькі статті». 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність появи карикатур: 

А)  Б)  

В)  Г)  
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Третій рівень 

1. Порівняйте політику реформ гетьманів Данила Апостола та Кирила 

Розумовського. 

2. Поясніть, чому на початку ХІХ ст. в Україні розпочинається національне 

відродження? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 
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Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

2 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Г, В, Б 1 

2 Б, А, В, Г 1 

3 Б, А, В, Г 1 

4 Б, А, Г, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: всесвітня історія 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. До якого періоду давньої історії України належать зображені знаряддя праці: 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт 

Г) залізний вік 

 

2. Житло якої археологічної культури описано: 

«Покрівля як правило двосхила. Приміщення звичайно поділялися на дві або 

більше кімнат, в яких нерідко розташовувалися печі або відкриті вогнища»? 

А) дніпрово-прип’ятська 

Б) катакомбна 

 

В) ямна 

Г) трипільська 

3. Про якого князя Київської Русі йде мова в уривку: 

«І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і 

дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а  

зброю бере. Згоджуйся на данину»? 

А) Мстислава Великого  

В) Святослава Ігоревича 

Б) Олега Віщого   

Г) Володимира Святославовича 

 

4. Які історичні події відображено на карті? 

 

А) напади половців на руські землі 

Б) гунська навала  

В) Велике переселення народів 

Г) монгольське завоювання Русі 
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Завдання № 2 

1. Про яку битву першої половини XVII ст. йде мова: 

«30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 

турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запорозьких 

козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою поразкою 

настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному 

татарину, який приведе хоч якогось козака…»? 

А) битва під Ольшаницею 

Б) Хотинська битва 

В) битва під Корсунем 

Г) Дрижипільська битва 

 

2. Хто з гетьманів відправив московському царю листа такого змісту: 

«Шведи – люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються 

слова. Проте, цар, уклавши перемир’я з поляками і маючи намір повернути в 

їхні руки, вчинив з нами безсердечно»?  

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Ю. Хмельницький 

 

3. Назвіть тип навчальних закладів, які було засновано протягом першої 

третини XVIII ст. у Чернігові, Переяславі, Харкові: 

А) гімназія 

Б) колегіум 

В) ліцей 

Г) братська школа 

 

4. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко: 

Зібрав… козаченьків –  

Поради прохати: «Отамани товариші,  

Брати мої, діти!  

Дайте мені порадоньку,  

Що будем робити?  

Бенкетують вражі ляхи –  

Наше безголов'я».  

«Нехай собі бенкетують,  

Нехай на здоров'я!  

Нехай, кляті, бенкетують,  

Поки сонце зайде, А ніч-мати дасть пораду,-  

Козак ляха знайде» 

Лягло сонце за горою,  

Зірки засіяли,  

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали.  

Як став місяць серед неба,  

Ревнула гармата;  
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Прокинулись ляшки-панки –  

Нікуди втікати!  

Прокинулись ляшки-панки,  

Та й не повставали:  

Зійшло сонце – ляшки-панки  

Покотом лежали.  

А) повстання 1591–1593 рр.  

Б) повстання 1625 р. 

В) повстання 1630 р.  

Г) повстання 1635 р. 

 

Завдання № 3 

1. Опис якого регіону подано у документі: 

«Кількість громад, таких що переселяються в Україну, збільшується після 

видання Маніфесту Катерини ІІ (1762–1769) від 4 грудня 1762 року 

«Манифестъ о позволении иностранцамъ, кромѣ [евреєв], выходить и 

селиться въ России и о свободномъ возвращении въ свое отечество Русскихъ 

людей, бежавшихъ за границу». 

А) Слобожанщини  

Б) Полісся 

В) Закарпаття 

Г) Новоросії 

 

2. Які події описав Тарас Шевченко: 

«Как жертва всесожженная, вспыхнула святая белокаменная и из конца в 

конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать 

вражеской кровью великий пожар…»? 

А) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Російсько-французька війна 1812–1814 рр. 

В) Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. 

Г) Кримська війна 1853–1856 рр. 

 

3. Про яку книгу писав І. Франко: 

 «Книга, у котрій автор доводить, що Україна не тільки існує, але мусить 

швидше чи пізніше стати самостійною державою, є важливою як факт 

нашого політичного життя, як вияв національного почуття і національної 

свідомості...»? 

А) «Кобзар» Т. Шевченка 

Б) «Україна уярмлена» Ю. Бачинського 
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В) «Самостійна Україна» М. Міхновського 

Г) «Історія України-Руси» М. Грушевського 

 

4. Визначте регіон України, де активну релігійну і громадську діяльність 

розгорнув єпископ Юлій Фірцак: 

А) Галичина 

Б) Наддніпрянщина 

 

В) Буковина  

Г) Закарпаття 

Завдання № 4 

1. Про якого історичного діяча йдеться мова: 

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на 

сторінках журналу «Основа» статтю під заголовком «Моя сповідь», в якій 

закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед 

собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні 

предки»? 

А) Т. Рильський  

Б) А. Красовський 

В) В. Антонович 

Г) О. Потебня 

 

2. Про яке друковане видання йде мова: 

«Австрійські власті зустріли… вороже, конфіскували і знищили майже 

увесь тираж (крім 250 примірників), а його авторів притягли до 

відповідальності й тривалий час переслідували…»? 

А) «Зоря Галицька» 

Б) «Русалка Дністрова» 

В) «Буквар Южноруський» 

Г) «Літературно-науковий вісник 

 

3. Яка подія відбулася на Південно-Західному фронті у 1915 р.? 

А) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні; 

Б) війська генерала Макензена прорвали оборону російських військ та 

змусили противника залишити Галичину; 
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В) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій 

завдали удару по Галичині; 

Г) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український 

фронт. 

 

4. В якому році прийнято цитований нормативно-правовий акт: 

«…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів (врожай на полях, 

худобу, громадські фонди) до державного майна… Застосовувати за 

розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання – розстріл з конфіскацією 

всього майна і з заміною при пом’якшуючих обставинах розстріл строком 

10 років позбавлення волі…»? 

А) 1919 р.  

Б) 1923 р. 

В) 1929 р. 

Г) 1932 р. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між подіями, про які розповідають джерела, та їх 

датами: 

А) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? 

А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна 

донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську 

землю. Кожен хай держить отчину свою...» 

1) 1068 р. 

Б) «...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і 

пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли 

городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і 

розколювалися щити, (а) стріли затьмарили світ переможеним, і 

Дмитро поранений був» 

2) 1097 р. 

В) «О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що 

був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, 

Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить 

на колінах і холопом себе називає!» 

3) 1185 р. 
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Г) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор 

полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. Бились 

день та бились і другий, а на третій, в південну годину, 

похилились Ігореві стяги!» 

4) 1240 р. 

 5) 1245 р. 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між цитованим документом та датою його 

прийняття: 

А) «Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові 

смерть трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького 

козацького… справжнього козака гетьманом по стародавніх 

правах військових обирати на гетьманство по указу великого 

государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде так, як нині гетьман 

нинішній за своєю обіцянкою учинив…» 

1) 1625 р. 

 

Б) «Чигирин, так як є в своєму обрубі, має бути завше при булаві 

Запорозького війська, який його королівська милість дає і 

теперішньому гетьманові війська Запорозького, доброрідному 

Богданові Хмельницькому, чинячи його вірним своїм слугою та 

Речі Посполитої…» 

2) 1638 р. 

В) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку 

знати число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять 

скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із 

зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві…» 

3) 1649 р.  

Г) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких 

старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, 

набутих ними за вірні послуги від наших предків…» 

4) 1659 р. 

 5) 1665 р. 

А –  Б – В – Г – 
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3. Установіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)  Б)  В)  Г)  

1) «Рішительні пункти» 

2) «Коломацькі статті» 

3) «Конотопські статті» 

4) «Гадяцький трактат» 

5) «Корсунські статті» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між періодом і його характеристикою: 

А) 1729–1731 рр. 1) запровадження спеціальних законів, спрямованих на 

русифікацію Малоросійського краю 

Б) 1768–1769 рр. 2) поділ території Гетьманщини на п’ять намісництв; 

відновлення особистої залежності селянина від 

землевласника  

В) 1775–1828 рр. 3) визначення і повернення в державне користування 

рангових земель, які безпідставно були захоплені в 

приватне володіння 

Г) 1781–1783 рр. 4) переселення частини запорозьких козаків в Пониззя 

Дунаю на підвладні Туреччині землі  

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між культурним діячем та його біографією: 

А) Іван Сошенко 1) російський художник-портретист, працював у жанрі 

класицизму, створив жанрову картину «Весілля в 
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Кукавці», портрети українських селян «Дівчина з 

Поділля», «Українець», «Українка», «Молодий 

український селянин» 

Б) Михайло 

Щепкін 

2) працював у галузях станкового живопису, графіки, 

акварелі, малюнка олівцем і пером, автор понад тисячі 

мистецьких творів, автор поем «Гайдамаки», «Кавказ», 

циклу поезій «Три літа» та інших поетичних і прозових 

творів 

В) Василь 

Тропінін 

3) актор Полтавського професійного театру, неодноразово 

приїздив з гастролями до Харкова, Одеси, Києва, Полтави, 

Миколаєва, Херсона, Сімферополя, першим заклав основи 

«театру переживання» 

Г) Михайло 

Остроградський 

4) живописець і педагог, автор портретів «Жіночий 

портрет», «Портрет бабусі М. Чалого», жанрових картин 

«Продаж сіна на Дніпрі», «Хлопчики-рибалки», пейзажів 

та ікон 

 5) учений-математик, основні роботи присвячені 

математичному аналізу, аналітичній механіці, 

математичній фізиці 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між періодом та характерними економічними 

процесами: 

А) 1900–1914 рр. 1) форсована індустріалізація, суцільна колективізація 

Б) 1914–1917 рр. 2) заборона на приватну торгівлю хлібом, прямий обмін 

між містом та селом  

В) 1918–1921 рр. 3) монополізація економіки, реформи у системі аграрних 

відносин, спрямовані на зміцнення приватновласницьких 

відносин на селі 
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Г) 1921–1928 рр. 4) запровадження продподатку, введення нової грошової 

одиниці – червінця 

 5) мілітаризація економіки, збагачення підприємств 

орієнтованих на виробництво військової продукції 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між періодом та подіями Першої російської 

революції: 

А) грудень 1905 р. 1) повстання на панцернику «Потьомкін» 

Б) червень 1905 р. 2) повстання солдат-саперів у Києві 

В) листопад 1905 р.  3) селянські виступи на Чернігівщині, Полтавщині 

Г) січень 1905 р. 4) Третьочервневий переворот 

 5) розстріл мирної демонстрації у Петербурзі 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним діячем та фактами його біографії: 

А) Д. Вітовський 1) громадсько-політичний діяч, Президент 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

Б) К. Левицький 2) державний і політичний діяч, публіцист, організатор 

українських збройних сил, Головний отаман військ УНР 

(з листопада 1918 р.) 

В) Є. Петрушевич 3) прозаїк, драматург, художник, а також політичний і 

державний діяч, перший голова Генерального секретаріату 

Г) С. Петлюра 4) з листопада 1918 р. – голова Державного Секретаріату 

ЗУНР, потім – голова комісії з виборчої реформи  

 5) один з керівників Листопадового чину 1918 року у 

Львові, пізніше – державний секретар військових справ 

ЗУНР  

А –  Б – В – Г – 
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Завдання № 3 

1. Установіть послідовність подій: 

А) битва на р. Альта  

Б) битва на р. Ворскла  

В) битва на р. Калка 

Г) битва на р. Сині Води 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність появи документів XVI – XVII ст. за 

їхніми уривками: 

А) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»; 

Б) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 8 тисяч із зазначенням скільки їх живе в кожному 

старостві»; 

В) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і 

записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської 

милості, що містяться в воєводстві Київському…»;  

Г) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з 

попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених 

народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ». 

    

 

3. Установіть послідовність подій: 

А) конституційне оформлення дуалістичної Австро-Угорської імперії 

Б) заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка  



293 
 

В) утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) 

Г) створення Революційної української партії (РУП) 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) розгром військ Врангеля у Криму 

Б) проголошення Донецько-Криворізької республіки 

В) скликання Всеукраїнського національного конгресу 

Г) створення Союзу Визволення України 

    

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте козацькі реформи польського уряду у 70-х рр. XVI ст. 

2. Український історик Я. Грицак зазначає «…Напередодні 1917 року 

український рух мав політичну програму, певні політичні та військові 

структури, набрав досвіду організації й агітації та міг сподіватися на підтримку 

українського населення та інших неросійських рухів у Росії…». На основі 

історичних фактів доведіть справедливість твердження історика. 

 
ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 
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4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, В, Г, Б 1 

2 Г, Б, А, В 1 

3 А, Б, В, Г 1 

4 Г, В, Б, А  1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. До якого періоду давньої історії України належать зображені знаряддя праці: 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт 

Г) залізний вік 

 

2. Житло якої археологічної культури описано: 

«Покрівля як правило двосхила. Приміщення звичайно поділялися на дві або 

більше кімнат, в яких нерідко розташовувалися печі або відкриті вогнища»? 

А) дніпрово-прип’ятська 

Б) катакомбна 

В) ямна 

Г) трипільська 

 

3. Про якого князя Київської Русі йде мова в уривку: 

«І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і 

дякувати цесареві. І сказали посли: «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а 

зброю бере. Згоджуйся на данину»? 

А) Мстислава Великого 

В) Святослава Ігоревича 

Б) Олега Віщого  

Г) Володимира Святославовича 

 

4. Які історичні події відображено на карті? 

 

А) напади половців на руські землі 

Б) гунська навала 

В) Велике переселення народів 

Г) монгольське завоювання Русі 
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Завдання № 2 

1. Про яку битву першої половини XVII ст. йде мова: 

«30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 

турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запорозьких 

козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою поразкою 

настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному 

татарину, який приведе хоч якогось козака…»? 

А) битва під Ольшаницею 

Б) Хотинська битва 

В) битва під Корсунем 

Г) Дрижипільська битва 

 

2. Хто з гетьманів відправив московському царю листа такого змісту: 

«Шведи – люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються 

слова. Проте, цар, уклавши перемир’я з поляками і маючи намір повернути в 

їхні руки, вчинив з нами безсердечно»? 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Ю. Хмельницький 

 

3. Назвіть тип навчальних закладів, які було засновано протягом першої 

третини XVIII ст. у Чернігові, Переяславі, Харкові: 

А) гімназія 

Б) колегіум 

В) ліцей 

Г) братська школа 

 

4. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко: 

Лягло сонце за горою,  

Зірки засіяли,  

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали.  

Як став місяць серед неба,  

Ревнула гармата;  

Прокинулись ляшки-панки –  

Нікуди втікати!  

Прокинулись ляшки-панки,  

Та й не повставали:  

Зійшло сонце – ляшки-панки  

Покотом лежали

А) повстання 1591–1593 рр. 

Б) повстання 1625 р. 

В) повстання 1630 р. 

Г) повстання 1635 р. 
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Завдання № 3 

1. Опис якого регіону подано у документі: 

«Кількість громад, таких що переселяються в Україну, збільшується після 

видання Маніфесту Катерини ІІ (1762–1769 рр.) від 4 грудня 1762 року 

«Манифестъ о позволении иностранцамъ, кромѣ [евреєв], выходить и селиться 

въ России и о свободномъ возвращении въ свое отечество Русскихъ людей, 

бежавшихъ за границу»? 

А) Слобожанщини 

Б) Полісся 

В) Закарпаття 

Г) Новоросії 

 

2. Які події описав Тарас Шевченко: 

«Как жертва всесожженная, вспыхнула святая белокаменная и из конца в 

конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать 

вражеской кровью великий пожар…»? 

А) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Російсько-французька війна 1812–1814 рр. 

В) Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. 

Г) Кримська війна 1853–1856 рр. 

 

3. Про яку книгу писав І. Франко: 

«Книга, у котрій автор доводить, що Україна не тільки існує, але мусить 

швидче чи пізніше стати самостійною державою, є важливою як факт 

нашого політичного життя, як вияв національного почуття і національної 

свідомості...»? 

А) «Кобзар» Т. Шевченка 

Б) «Україна уярмлена» Ю. Бачинського 

В) «Самостійна Україна» М. Міхновського 

Г) «Історія України-Руси» М. Грушевського 

 

4. Визначте регіон України, де активну релігійну і громадську діяльність 

розгорнув єпископ Юлій Фірцак: 
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А) Галичина 

Б) Наддніпрянщина 

В) Буковина  

Г) Закарпаття 

 

Завдання № 4 

1. Про якого історичного діяча йде мова: 

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на 

сторінках журналу «Основа» статтю під заголовком «Моя сповідь», в якій 

закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед 

собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні 

предки»? 

А) Т. Рильський  

Б) А. Красовський 

В) В. Антонович 

Г) О. Потебня 

 

2. Про яке друковане видання йде мова: 

«Австрійські власті зустріли… вороже, конфіскували і знищили майже 

увесь тираж (крім 250 примірників), а його авторів притягли до 

відповідальності й тривалий час переслідували…»? 

А) «Зоря Галицька» 

Б) «Русалка Дністрова» 

В) «Буквар Южноруський» 

Г) «Літературно-науковий вісник» 

 

3. Яка подія відбулася на Південно-Західному фронті у 1915 р.? 

А) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні; 

Б) війська генерала Макензена прорвали оборону російських військ та 

змусили противника залишити Галичину; 

В) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій 

завдали удару по Галичині; 

Г) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український 

фронт. 

 

4. В якому році прийнято цитований нормативно-правовий акт: 

«…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів (врожай на полях, 

худобу, громадські фонди) до державного майна… Застосовувати за 

 

 

 

 



299 
 

розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання – розстріл з конфіскацією 

всього майна із заміною при пом’якшуючих обставинах розстріл строком 10 

років позбавлення волі…». 

А) 1919 р. 

Б) 1923 р. 

В) 1929 р. 

Г) 1932 р. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між подіями, про які розповідають джерела, та їх 

датами: 

А) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? 

А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна 

донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську 

землю. Кожен хай держить отчину свою...» 

1) 1068 р. 

Б) «...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і 

пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли 

городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і 

розколювалися щити, (а) стріли затьмарили світ переможеним, і 

Дмитро поранений був» 

2) 1097 р. 

В) «О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що 

був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, 

Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить 

на колінах і холопом себе називає!» 

3) 1185 р. 

Г) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор 

полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. Бились 

день та бились і другий, а на третій, в південну годину, 

похилились Ігореві стяги!» 

4) 1240 р. 

 5) 1245 р. 

А –  Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між цитованим документом та датою його 

прийняття: 

А) «Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові 

смерть трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького 

козацького… справжнього козака гетьманом по стародавніх 

правах військових обирати на гетьманство по указу великого 

государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде так, як нині гетьман 

нинішній за своєю обіцянкою учинив…» 

1) 1625 р. 

 

Б) «Чигирин, так як є в своєму обрубі, має бути завше при булаві 

Запорозького війська, який його королівська милість дає і 

теперішньому гетьманові війська Запорозького, доброрідному 

Богданові Хмельницькому, чинячи його вірним своїм слугою та 

Речі Посполитої…» 

2) 1638 р. 

В) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку 

знати число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять 

скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із 

зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві…» 

3) 1649 р. 

Г) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких 

старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, 

набутих ними за вірні послуги від наших предків…» 

4) 1659 р. 

 5) 1665 р. 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)  Б)  В)  Г)  
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1) «Рішительні пункти» 

2) «Коломацькі статті» 

3) «Конотопські статті» 

4) «Гадяцький трактат» 

5) «Корсунські статті» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між періодом і його характеристикою: 

А) 1729–1731 рр. 1) запровадження спеціальних законів, спрямованих на 

русифікацію Малоросійського краю 

Б) 1768–1769 рр. 2) поділ території Гетьманщини на п’ять намісництв; 

відновлення особистої залежності селянина від 

землевласника 

В) 1775–1828 рр. 3) визначення і повернення в державне користування 

рангових земель, які безпідставно були захоплені в 

приватне володіння 

Г) 1781–1783 рр. 4) переселення частини запорозьких козаків в Пониззя 

Дунаю на підвладні Туреччині землі 

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між культурним діячем та його біографією: 

А) Іван Сошенко 1) російський художник-портретист, працював у жанрі 

класицизму, створив жанрову картину «Весілля в 

Кукавці», портрети українських селян «Дівчина з 

Поділля», «Українець», «Українка», «Молодий 

український селянин» 
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Б) Михайло 

Щепкін 

2) працював у галузях станкового живопису, графіки, 

акварелі, малюнка олівцем і пером, автор понад тисячі 

мистецьких творів, автор поем «Гайдамаки», «Кавказ», 

циклу поезій «Три літа» та інших поетичних і прозових 

творів 

В) Василь 

Тропінін 

3) актор Полтавського професійного театру, неодноразово 

приїздив з гастролями до Харкова, Одеси, Києва, Полтави, 

Миколаєва, Херсона, Сімферополя, першим заклав основи 

«театру переживання» 

Г) Михайло 

Остроградський 

4) живописець і педагог, автор портретів «Жіночий 

портрет», «Портрет бабусі М. Чалого», жанрових картин 

«Продаж сіна на Дніпрі», «Хлопчики-рибалки», пейзажів 

та ікон 

 5) учений-математик, основні роботи присвячені 

математичному аналізу, аналітичній механіці, 

математичній фізиці 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між періодом та характерними економічними 

процесами: 

А) 1900–1914 рр. 1) форсована індустріалізація, суцільна колективізація 

Б) 1914–1917 рр. 2) заборона на приватну торгівлю хлібом, прямий обмін 

між містом та селом 

В) 1918–1921 рр. 3) монополізація економіки, реформи у системі аграрних 

відносин, спрямовані на зміцнення приватновласницьких 

відносин на селі 

Г) 1921–1928 рр. 4) запровадження продподатку, введення нової грошової 

одиниці – червінця 

 5) мілітаризація економіки, збагачення підприємств, 

орієнтованих на виробництво військової продукції 
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А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між періодом та подіями Першої російської 

революції: 

А) грудень 1905 р. 1) повстання на панцернику «Потьомкін» 

Б) червень 1905 р. 2) повстання солдат-саперів у Києві 

В) листопад 1905 р. 3) селянські виступи на Чернігівщині, Полтавщині 

Г) січень 1905 р. 4) Третьочервневий переворот 

 5) розстріл мирної демонстрації у Петербурзі 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним діячем та фактами його біографії:  

А) Д. Вітовський 1) громадсько-політичний діяч, Президент 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

Б) К. Левицький 2) державний і політичний діяч, публіцист, організатор 

українських збройних сил, Головний отаман військ УНР 

(з листопада 1918 р.) 

В) Є. Петрушевич 3) прозаїк, драматург, художник, а також політичний і 

державний діяч, перший голова Генерального 

секретаріату 

Г) С. Петлюра 4) з листопада 1918 р. – голова Державного 

Секретаріату ЗУНР, потім – голова комісії з виборчої 

реформи  

 5) один з керівників Листопадового чину 1918 року у 

Львові, пізніше – державний секретар військових справ 

ЗУНР 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть послідовність подій: 
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А) битва на р. Альта; 

Б) битва на р. Ворскла; 

В) битва на р. Калка; 

Г) битва на р. Сині Води. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність появи документів XVI – XVII ст. за 

їхніми уривками: 

А) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»; 

Б) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 8 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві»; 

В) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і 

записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської 

милості, що містяться в воєводстві Київському…»;  

Г) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з 

попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених 

народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ». 

    

 

3. Установіть послідовність подій: 

А) конституційне оформлення дуалістичної Австро-Угорської імперії; 

Б) заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка; 

В) утворення Русько-української радикальної партії (РУРП); 

Г) створення Революційної української партії (РУП). 
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4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) розгром військ генерала П. Врангеля у Криму; 

Б) проголошення Донецько-Криворізької республіки; 

В) скликання Всеукраїнського національного конгресу; 

Г) створення Союзу Визволення України. 

    

Третій рівень 

1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику гетьманів І. Виговського 

та І. Мазепи. Визначте спільне та відмінне. 

2. «Національно-побутові мотиви залишилися домінуючими в 

образотворчому мистецтві України другої половини XIX ст.». Обґрунтуйте та 

доведіть справедливість твердження. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 
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4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, В, Г, Б 1 

2 Г, Б, А, В 1 

3 А, Б, В, Г 1 

4 Г, В, Б, А  1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історичне краєзнавство 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Який період давньої історії України відображено на картині? 

 

А) мезоліт 

Б) неоліт 

В) енеоліт 

Г) бронзовий вік 

 

2. Про якого князя Київської Русі йде мова в уривку: 

«Старший син його, сів на столі в Києві замість отця свого [місяця] 

травня у двадцятий [день]. І коли почули це вороги-половці [про] смерть 

Володимирову, то присунулися до [городів] Баруча і до Бронькняжа, сказавши: 

«Візьмемо торків їхніх»? 

А) Мстислав Володимирович  

Б) Володимир Святославович 

В) Ярослав Осьмомисл 

Г) Ярослав Мудрий 

 

3. Назвіть літописне повідомлення про галицько-волинського князя Данила 

Романовича: 

А) «…Став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів»; 

Б) «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори 

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 

В) «… і заявив він послам папським: «Як був князем, так і буду, а ламати 

свою віру задля королівської корони не стану...»; 

Г) «Був князем добрим, хоробрим, мудрим та братолюбством він світився 

був із братом своїм Васильком...». 
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4. Про яке князівство говорить літописець: 

«Розвивалося так, як і решта. Засноване онуком Ярослава Мудрого князем 

Ростиславом, це князівство не раз зазнавало утисків з боку своїх сусідів, по 

смерті засновника роздробилося. Однак уже в середині XII ст. воно знову 

об’єдналося і стало могутньою державою»? 

А) Волинське князівство  

Б) Переяславське князівство 

В) Чернігівське князівство 

Г) Галицьке князівство  

 

Завдання № 2 

1. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко: 

Лягло сонце за горою,  

Зірки засіяли,  

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали.  

Як став місяць серед неба,  

Ревнула гармата;  

Прокинулись ляшки-панки –  

Нікуди втікати!  

Прокинулись ляшки-панки,  

Та й не повставали:  

Зійшло сонце – ляшки-панки  

Покотом лежали. 

А) повстання 1591–1593 рр. 

Б) повстання 1625 р. 

В) повстання 1630 р. 

Г) повстання 1635 р. 

 

2. Про якого діяча української культури йдеться в уривку: 

«Філософія, на його думку, є квінтесенцією самого життя, тому головним 

у людині є не стільки пізнавальні здібності, скільки емоційно-вольове єство її 

духу, серце, з яких виростає й думка й почуття…»? 

А) І. Фальковський 

Б) Г. Сковорода 

В) Ф. Прокопович 

Г) П. Могила 

 

3. Якому повстанню присвячено твір Т. Шевченка? 

Зайнялася Смілянщина, 

Хмара червоніє. 

А найперша Медведівка 

Небо нагріває. 

Горить Сміла, Смілянщина 

Кров'ю підпливає. 

Горить Корсунь, горить Канів, 

Чигирин, Черкаси; 

Чорним шляхом запалало, 

І кров полилася 

Аж у Волинь. 

А) Хмельниччина 

Б) Паліївщина 

В) Руїна 

Г) Коліївщина
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4. Який період у розвитку української архітектури має на увазі український 

історик В. Антонович: 

«Це була «друга золота доба» українського мистецтва після 

великодержавної доби Володимира Великого та Ярослава Мудрого»? 

А) ХIV ст.  

Б) XVI ст. 

В) XVIII ст. 

Г) XIX ст. 

 

Завдання № 3 

1. Укажіть автора цитати: 

«Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини 

походжу…»? 

А) Олена Пчілка 

Б) Леся Українка 

 

В) Марко Вовчок 

Г) Ольга Кобилянська 

2. Назвіть місто, в якому на поч. XVIІІ ст. була заснована перша музична 

школа?  

А) Чернігів 

Б) Батурин 

 

В) Київ 

Г) Глухів 

3. Про яку організацію доповідав царський жандарм: «вона являла собою 

«штаб української партії», «кістяк українофільського руху»? 

А) «З’єднані слов’яни» 

Б) «Кирило-Мефодіївське братство» 

В) «Руська трійця» 

Г) «Київська Стара Громада» 

 

4. Про яку категорію населення йде мова: 

«Повинні були бути зростом не менше двох аршин і двох вершків (155 см), 

здорові і не каліки»? 

А) вчителів 

Б) рекрутів 

В) чиновників 

Г) чумаків 

 

Завдання № 4 

1. Хто з український письменників 1920-х рр. був організатором і керівником 

першої спілки пролетарських письменників «Гарт»? 
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А) М. Фітільов 

Б) В. Винниченко 

В) В. Еллан-Блакитний 

Г) О. Вишня 

 

2. Яке повстання відбулося в Україні у червні 1918 р. і було спрямоване проти 

австро-німецьких окупантів і гетьманської влади? 

А) Звенигородсько-Тарщанське повстання 

Б) повстання на заводі «Арсенал» 

В) Татарбунарське повстання 

Г) Ліське повстання 

 

3. Яку назву мав перший радянський уряд України, створений у 1917 р. як 

альтернатива Українській Центральній Раді та Генеральному Секретаріату 

УНР? 

А) Рада Народних Комісарів 

Б) Народний Секретаріат 

В) Рада Народних Міністрів 

Г) Кабінет Міністрів України 

 

4. Який політичний режим періоду Української революції 1917–1920 рр. 

удавався до компенсації збитків власникам підприємств, заподіяних 

націоналізацією, відновлення 12-годинного робочого дня? 

А) УЦР 

Б) Директорія УНР 

В) Гетьманат 

Г) ЗУНР 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між назвою документа та його уривком: 

А) Куруківська 

угода 

1) «...до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а 

зійти (з роботи), як заходить, а відпочинку тим, що з 

худобою роблять, перед обідом – година, у полудень – 

година, надвечір – година...» 

Б) «Устави на 

волоки» короля 

Сигізмунда II 

Августа 

2) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, 

згідно з попередньою інкорпорацією між ними, складають 

з обох вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, 

неподільне тіло, одно зібрання, один народ» 
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В) «Ординація 

Війська 

Запорозького» 

3) «Через те, що король його милість бажає для кращого 

порядку знати число козаків… протягом шести тижнів 

козаки мусять скласти правильні реєстри, які не 

перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в 

кожному старостві» 

Г) Литовський 

Статут 

4) «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, держали 

і володіли, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і 

в прийдешні часи держати і володіти, і їм самим, і 

потомкам, тобто їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і 

кріпосних документів ніяких не було, як вище в цій же 

статті у другій главі, про це досить є описано» 

 5) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не 

ховалась по островах... Разом з тим жоден козак не 

повинен наважуватись ходити на Запорожжя без паспорта 

комісара; спійманий комендантом козацьким, він підлягає 

смертній карі» 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між сподвижниками Б. Хмельницього та фактами 

його біографії: 

А) І. Богун 1) полковник прилуцький, згодом ніжинський; командував 

повстанськими військами у Білорусії, за рік до смерті 

Б. Хмельницького виконував повноваження наказного 

гетьмана 

Б) І. Золотаренко 2) вінницький полковник, найближчий соратник 

Б. Хмельницького; виняткову винахідливість проявив у 

битві під Берестечком та зумів вивести з польського 

оточення багато козаків 
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В) М. Небаба 3) за походженням був шляхтич, католик; київський 

полковник, в одній із з битв проти Януша Радзивіла 

отримав смертельне поранення 

Г) С. Морозенко 4) керував обороною Чернігово-Сіверщини від нападу 

військ князя Януша Радзивілла; загинув у бою з 

переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва 

(тепер Білорусь) 

 5) корсунський наказний полковник, особисту 

винахідливість проявив у битві під Пилявцями; загинув під 

час облоги Збаража 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між періодом і його характеристикою: 

А) 1729–1731 рр. 1) запровадження спеціальних законів, спрямованих на 

русифікацію Малоросійського краю 

Б) 1768–1769 рр. 2) поділ території Гетьманщини на п’ять намісництв; 

відновлення особистої залежності селянина від 

землевласника 

В) 1775–1828 рр. 3) визначення і повернення в державне користування 

рангових земель, які безпідставно були захоплені в 

приватне володіння 

Г) 1781–1783 рр. 4) переселення частини запорозьких козаків в Пониззя 

Дунаю на підвладні Туреччині землі 

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним діячем та присвяченим йому 

твором Т. Шевченка: 
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А) М. Костомаров 1) «Дивлюсь: твоя, мій брате, мати чорніше чорної землі» 

Б) М. Гоголь 2) «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» 

В) Г. Квітка-

Основ’яненко 

3) «Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже» 

Г) Марко Вовчок 4) «Було колись – минулося, не вернеться знову» 

 5) «Господь послав Тебе нам, кроткого пророка…» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між регіоном України та характерними рисами 

релігійного життя наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.  

А) Наддніпрянщина 1) 1906–1911 рр. видано повний текст «Євангеліє» 

українською мовою 

Б) Галичина 2) активна громадська та релігійна діяльність 

Ю. Фріцака 

В) Буковина 3) підпорядкування Київської митрополії московському 

патріарху 

Г) Закарпаття 4) спільно з архітектором Юліусом Бохнером у 1907–

1908 рр. керували будівництвом шедевру 

містобудування – Єврейського Народного Дому в 

Чернівцях 

 5) активна громадська та релігійна діяльність 

А. Шептицького 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між подією у Першій світовій війні та її описом: 

А) Галицька битва 1) внаслідок цієї військової операції росіянам вдалося 

взяти в полон 127-тисячний гарнізон противника, проте 

просунутися на угорську рівнину російським військам 

так і не вдалося 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1907
http://uk.wikipedia.org/wiki/1908
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%96%D0%BC_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%96%D0%BC_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F%D1%85
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Б) Брусилівський 

прорив» 

2) наступальна операція російської армії проти 

Німеччини на початку Першої світової війни з 17 серпня 

по 15 вересня 1914 року, завершилася нищівною 

поразкою російської армії 

В) Горлицька 

операція 

3) значення перемоги росіян у цій битві полягало у тому, 

що противнику не вдалося нав’язати Росії «бліцкригу» і 

добитись на початковому етапі війни рішучих успіхів 

Г) облога 

Перемишля 

4) російські війська Південно-Західного фронту 

прорвали австрійську оборону і знову захопили східну 

частину Галичини, всю Буковину, Волинь. Це була 

остання успішна операція російських військ 

 5) в результаті наступальної операція, яка тривала 52 дні, 

росіяни змушені були полишити Галичину. Вперше в 

ході цієї операції російське командування в широких 

масштабах провадило знищення найбільш важливих 

об’єктів, транспортних шляхів, запасів продовольства 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між добою історії України першої половини ХХ ст. 

та уривком зі спогадів сучасників: 

А) Доба 

Центральної Ради  

1) «Опинившись без війська, втративши зв’язок з 

Одесою, оставлена революційним селянством та 

робітництвом, остапенківщина розбіглася з Проскурова 

хто куди…» 

Б) Доба 

Гетьманату 

2) «Все внутрішнє життя… середніх шкільних закладів 

усіх видів переходить до відання педагогічних рад, 

поповнених представниками від старших класів – учнів 

числом 1/3 складу, педагогів, представники від нижчих 

службовців…» 
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В) Доба Директорії 3) «Ми пережили тоді епоху «грюндерства» і 

спекулятивного запалу… Паралізована буржуазія з 

півночі заполонила Київ… Дещо пожвавився розвиток 

промисловості, діяльність банків, біржі, 

…проголошувалася безжальна боротьба 

«революційному соціалізмові»…» 

Г) Доба Радянської 

влади 

4) «Наші праві націоналісти в особі графа 

Бобринського, посівши адміністративні посади в 

«П’ємонті українства», почали переслідувати 

український національний рух і силоміць навертати 

уніатів до православ’я» 

 5) «В один із останніх жовтневих днів… над нашими 

головами щось продзижчало… і в перші хвилини 

навіть не зрозуміли, що трапилось, як згодом 

з’ясувалось, стріляли більшовицькі частини, що 

зосереджувалися в «Арсеналі» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між автором та його цитатою: 

А) П. Скоропадський 1) «історію України не можна читати без брому» 

Б) Л. Троцький 2) «червоний терор є потребою» 

В) М. Лаціс 3) «коли б не мій вчинок, німці звели б на Україні 

звичайне генерал-губернаторство» 

Г) В. Винниченко 4) «революцію, про яку говорили більшовики, 

звершено» 

 5) «без України немає Росії» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть послідовність народних та козацьких повстань: 
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А) повстання виникло внаслідок обурення діями московських воєвод, 

тодішній гетьман вирішив прийняти сторону повсталих, однак це не врятувало 

його від втрати не лише гетьманства, але й життя; 

Б) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили проти політики 

тодішнього гетьмана; керували народним виступом М. Пушкар та Я. Барабаш; 

В) повстання розпочалося після особистої образи його керівника; повсталі 

захопили резиденцію Я. Острозького; 

Г) було скинуто тимчасового гетьмана Сомка й обрано нового гетьмана. 

    

 

2. Установіть послідовність подій: 

А) Перший чигиринський похід; 

Б) «Чуднівська кампанія»; 

В) битва під П’яткою; 

Г) «Солоницька трагедія». 

    

 

3. Установіть послідовність подій: 

А) створення Спілки письменників УРСР; 

Б) створення товариства «Геть неписемність!»; 

В) вихід статті Й. Сталіна «Рік великого перелому»; 

Г) запровадження політики «воєнного комунізму». 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) розгром військ генерала П. Врангеля у Криму; 

Б) проголошення Донецько-Криворізької Радянської республіки; 

В) скликання Всеукраїнського національного конгресу; 

Г) створення Союзу Визволення України. 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте соціально-політичний устрій, систему органів влади та 

управління, господарське життя Гетьманщини другої половини XVII ст. 

2. Український історик Я. Грицак зазначає: «Порівняння національних 

рухів так званих неісторичних народів Європи показує, що провідну роль на 

різних станах завжди відіграють ті класи, які, зберігши свою етнічну 

ідентичність, мали найвищий статус і найкращі можливості для впливу на 

найбільшу кількість місцевого населення». Проаналізувавши соціальну 

складову українського національно-визвольного руху у ХІХ ст. аргументовано 

доведіть або спростуйте твердження історика.  

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 А 0,5 

3 Г 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

4 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

3 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, Б, Г, А 1 

2 В, Г, Б, А 1 

3 Г, Б, В, А 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: археологія 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. До якого періоду давньої історії України належать зображенні знаряддя 

праці: 

 

 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт 

Г) залізний вік 

 

2. Житло якої археологічної культури описано: 

«Покрівля як правило двосхила. Приміщення, звичайно, поділялися на 

дві або більше кімнат, в яких нерідко розташовувалися печі або відкриті 

вогнища»? 

А) дніпрово-прип’ятська 

Б) катакомбна 

В) ямна 

Г) трипільська 

 

3. Про якого князя Київської Русі йде мова в уривку: 

«І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і 

дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, бо майном нехтує, а 

зброю бере. Згоджуйся на данину»? 

А) Мстислава Великого 

Б) Олега Віщого 

В) Святослава Ігоревича 

Г) Володимира Святославовича 

 

4. Які історичні події відображено на карті? 

А) напади половців на руські землі 

Б) гунська навала  

В) Велике переселення народів 

Г) монгольське завоювання Русі 
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Завдання № 2 

1. Про яку битву першої половини XVII ст. йде мова: 

«30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 

турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запорозьких 

козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою поразкою 

настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному 

татарину, який приведе хоч якогось козака…»? 

А) битва під Ольшаницею 

Б) Хотинська битва 

В) битва під Корсунем 

Г) Дрижипільська битва  

 

2. Хто з гетьманів відправив московському царю листа такого змісту: 

«Шведи – люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються 

слова. Проте, цар, уклавши перемир’я з поляками і маючи намір повернути в 

їхні руки, вчинив з нами безсердечно»?  

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Ю. Хмельницький 

 

3. Назвіть тип навчальних закладів, який було засновано протягом першої 

третини XVIII ст. у Чернігові, Переяславі, Харкові: 

А) гімназія 

Б) колегіум 

В) ліцей 

Г) братська школа  

 

4. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко: 

Зібрав… козаченьків –  

Поради прохати:  

«Отамани товариші,  

Брати мої, діти!  

Дайте мені порадоньку,  

Що будем робити?  

Бенкетують вражі ляхи –  

Наше безголов’я».  

«Нехай собі бенкетують,  

Нехай на здоров’я!  

Нехай, кляті, бенкетують,  

Поки сонце зайде,  

А ніч-мати дасть пораду, –  

Козак ляха знайде» 

Лягло сонце за горою,  

Зірки засіяли,  

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали.  

Як став місяць серед неба,  

Ревнула гармата;  

Прокинулись ляшки-панки –  

Нікуди втікати!  

Прокинулись ляшки-панки,  

Та й не повставали:  

Зійшло сонце – ляшки-панки  

Покотом лежали  
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А) повстання 1591–1593 рр. 

Б) повстання 1625 р. 

В) повстання 1630 р. 

Г) повстання 1635 р. 

 

Завдання № 3 

1. Опис якого регіону подано у документі: 

«Кількість громад, таких що переселяються в Україну, збільшується після 

видання Маніфесту Катерини ІІ (1762–1769) від 4 грудня 1762 року 

«Манифестъ о позволении, иностранцамъ, кромѣ [евреєв], выходить и 

селиться въ России и о свободномъ возвращении въ свое отечество Русскихъ 

людей, бежавшихъ за границу»? 

А) Слобожанщини  

Б) Полісся 

В) Закарпаття 

Г) Новоросії 

 

2. Які події описав Тарас Шевченко: 

«Как жертва всесожженная, вспыхнула святая белокаменная и из конца в 

конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать 

вражеской кровью великий пожар…»? 

А) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Російсько-французька війна 1812–1814 рр. 

В) Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. 

Г) Кримська війна 1853–1856 рр. 

 

3. Про яку книгу писав І. Франко: 

«Книга, у котрій автор доводить, що Україна не тільки існує, але мусить 

швидше чи пізніше стати самостійною державою, є важливою як факт 

нашого політичного життя, як вияв національного почуття і національної 

свідомості...»? 

А) «Кобзар» Т. Шевченка 

Б) «Україна уярмлена» Ю. Бачинського 

В) «Самостійна України» М. Міхновського 

Г) «Історія України-Руси» М. Грушевського 
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4. Визначте регіон України, де активну релігійну і громадську діяльність 

розгорнув єпископ Юлій Фірцак: 

А) Галичина 

Б) Наддніпрянщина 
 

В) Буковина  

Г) Закарпаття 

Завдання № 4 

1. Про якого історичного діяча йдеться мова: 

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на 

сторінках журналу «Основа» статтю під заголовком «Моя сповідь», в якій 

закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед 

собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні 

предки»? 

А) Т. Рильський   

Б) А. Красовський 

В) В. Антонович 

Г) А. Потебня 

 

2. Про яке друковане видання йде мова: 

«Австрійські власті зустріли… вороже, конфіскували і знищили майже 

увесь тираж (крім 250 примірників), а його авторів притягли до 

відповідальності й тривалий час переслідували…»?  

А) «Зоря Галицька» 

Б) «Русалка Дністрова» 

В) «Буквар Южноруський» 

Г) «Літературно-науковий вісник 

 

3. Яка подія відбулася на Південно-Західному фронті у 1915 р.? 

А) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні; 

Б) війська генерала Макензена прорвали оборону російських військ та 

змусили противника залишити Галичину; 

В) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій 

завдали удару по Галичині; 

Г) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український 

фронт. 

 

4. В якому році прийнято цитований нормативно-правовий акт: 
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«…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів (врожай на полях, 

худобу, громадські фонди) до державного майна… Застосовувати за 

розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання – розстріл з конфіскацією 

всього майна і з заміною при пом’якшуючих обставинах розстріл строком 10 

років позбавлення волі…»? 

А) 1919 р. 

Б) 1923 р. 

В) 1929 р. 

Г) 1932 р. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між подіями, про які розповідають джерела, та її 

датою: 

А) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? 

А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна 

донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську 

землю. Кожен хай держить отчину свою...» 

1) 1068 р. 

Б) «...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і 

пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли 

городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і 

розколювалися щити, (а) стріли затьмарили світ переможеним, і 

Дмитро поранений був» 

2) 1097 р. 

В) «О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, що 

був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, 

Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить 

на колінах і холопом себе називає!» 

3) 1185 р. 

Г) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор 

полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. Бились 

день та бились і другий, а на третій, в південну годину, 

похилились Ігореві стяги!» 

4) 1240 р. 

 5) 1245 р. 

А – Б –  В – Г – 
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2. Установіть відповідність між цитованим документом та датою його 

прийняття: 

А) «Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові 

смерть трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького 

козацького… справжнього козака гетьманом по стародавніх 

правах військових обирати на гетьманство по указу великого 

государя.., а обраний гетьман в Москву їздити і великого государя 

пресвітлі очі бачити повинен буде так, як нині гетьман нинішній 

за своєю обіцянкою учинив…» 

1) 1625 р. 

 

Б) «Чигирин, так як є в своєму обрубі, має бути завше при булаві 

Запорозького війська, який його королівська милість дає і 

теперішньому гетьманові війська Запорозького, доброрідному 

Богданові Хмельницькому, чинячи його вірним своїм слугою та 

Речі Посполитої…» 

2) 1638 р. 

В) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку 

знати число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять 

скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із 

зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві…» 

3) 1649 р.  

Г) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких 

старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак 

набутих ними за вірні послуги від наших предків…» 

4) 1659 р. 

 5) 1665 р. 

А – Б –  В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)  Б)  В)  Г)  



325 
 

1) «Рішительні пункти» 

2) «Коломацькі статті» 

3) «Конотопські статті» 

4) «Гадяцький трактат» 

5) «Корсунські статті» 

А – Б –  В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між періодом і його характеристикою: 

А) 1729–1731 рр. 1) запровадження спеціальних законів, спрямованих на 

русифікацію Малоросійського краю 

Б) 1768–1769 рр. 2) поділ території Гетьманщини на п’ять намісництв; 

відновлення особистої залежності селянина від 

землевласника  

В) 1775–1828 рр. 3) визначення і повернення в державне користування 

рангових земель, які безпідставно були захоплені в 

приватне володіння 

Г) 1781–1783 рр. 4) переселення частини запорозьких козаків в Пониззя 

Дунаю на підвладні Туреччині землі  

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

А – Б –  В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між культурним діячем та його біографією: 

А) Іван Сошенко 1) російський художник-портретист, працював у жанрі 

класицизму, створив жанрову картину «Весілля в 

Кукавці», портрети українських селян «Дівчина з 

Поділля», «Українець», «Українка», «Молодий 

український селянин» 

Б) Михайло 

Щепкін 

2) працював у галузях станкового живопису, графіки, 

акварелі, малюнка олівцем і пером, автор понад тисячі 
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мистецьких творів, автор поем «Гайдамаки», «Кавказ», 

циклу поезій «Три літа» та інших поетичних і прозових 

творів 

В) Василь 

Тропінін 

3) актор Полтавського професійного театру, неодноразово 

приїздив з гастролями до Харкова, Одеси, Києва, Полтави, 

Миколаєва, Херсона, Сімферополя, першим заклав основи 

«театру переживання» 

Г) Михайло 

Остроградський 

4) живописець і педагог, автор портретів «Жіночий 

портрет», «Портрет бабусі М. Чалого», жанрових картин 

на Дніпрі», «Хлопчики-рибалки», пейзажів «Продаж сіна 

та ікон 

 5) учений-математик, основні роботи присвячені 

математичному аналізу, аналітичній механіці, 

математичній фізиці 

А – Б –  В – Г – 

 

2. Встановіть відповідність між періодом та характерними економічними 

процесами: 

А) 1900–1914 рр. 1) форсована індустріалізація, суцільна колективізація 

Б) 1914–1917 рр. 2) заборона на приватну торгівлю хлібом, прямий обмін 

між містом та селом  

В) 1918–1921 рр. 3) монополізація економіки, реформи у системі аграрних 

відносин, спрямовані на зміцнення приватновласницьких 

відносин на селі 

Г) 1921–1928 рр. 4) запровадження продподатку, введення нової грошової 

одиниці – червінця 

 5) мілітаризація економіки, збагачення підприємств, 

орієнтованих на виробництво військової продукції 

А – Б –  В – Г – 
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3. Встановіть відповідність між періодом та подіями Першої російської 

революції: 

А) грудень 1905 р. 1) повстання на панцернику «Потьомкін» 

Б) червень 1905 р. 2) повстання солдат-саперів у Києві 

В) листопад 1905 р.  3) селянські виступи на Чернігівщині, Полтавщині 

Г) січень 1905 р. 4) Третьочервневий переворот 

 5) розстріл мирної демонстрації у Петербурзі 

А – Б –  В – Г – 

 

4. Встановіть відповідність між історичним діячем та фактами його біографії: 

А) Д. Вітовський 1) громадсько-політичний діяч, Президент 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

Б) К. Левицький 2) державний і політичний діяч, публіцист, організатор 

українських збройних сил, Головний отаман військ УНР 

(з листопада 1918 р.) 

В) Є. Петрушевич 3) прозаїк, драматург, художник, а також політичний і 

державний діяч, перший голова Генерального 

секретаріату 

Г) С. Петлюра 4) з листопада 1918 р. – голова Державного Секретаріату 

ЗУНР, потім – голова комісії з виборчої реформи  

 5) один з керівників Листопадового чину 1918 року у 

Львові, пізніше – державний секретар військових справ 

ЗУНР  

А – Б –  В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть послідовність подій: 

А) битва на р. Альта  

Б) битва на р. Ворскла  

В) битва на р. Калка 

Г) битва на р. Сині Води 
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2. Встановіть хронологічну послідовність появи документів XVI – XVII ст. за 

їхніми уривками: 

А) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»; 

Б) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 8 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві»; 

В) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і 

записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської 

милості, що містяться в воєводстві Київському…»; 

Г) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з 

попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених 

народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ». 

    

 

3. Встановіть послідовність подій: 

А) конституційне оформлення дуалістичної Австро-Угорської імперії; 

Б) заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка; 

В) утворення Русько-української радикальної партії (РУРП); 

Г) створення Революційної української партії (РУП). 

    

 

4. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) розгром військ Врангеля у Криму; 

Б) проголошення Донецько-Криворізької республіки; 
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В) скликання Всеукраїнського національного конгресу; 

Г) створення Союзу Визволення України. 

    

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте відносини Русі та Візантії від князя Кия до князя 

Ярослава Мудрого. 

2. Чому модернізація українського суспільства в середині – у другій 

половині XIX ст. розпочалася з реформування сільського господарства? 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, В, Г, Б 1 

2 Г, Б, А, В 1 

3 А, Б, В, Г 1 

4 Г, В, Б, А  1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 

 
  



331 
 

Секція: правознавство 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією? 

А) поява рабовласницьких держав 

Б) поява матріархальної родової громади 

В) відбувся перехід від матеріально-родових до патріархально-родових 

відносин 

Г) первісний гурт змінює родова громада 

 

2. Який народ описав римський поет Овідій: 

«Ворог, сильний конем і далеко летить стрілою, розоряє... сусідню 

землю»? 

А) сармати 

Б) венеди 

В) готи 

Г) кіммерійці 

 

3. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував юдаїзм? 

А) іжора 

Б) хозари 

В) варяги 

Г) авари 

 

4. Визначте час описаної події:  

«…Коли скіфи… здійснили державний переворот та вбили боспорського 

царя Перісада, на Діофанта готували замах, останній, рятуючись, утік до 

Херсонеса, де зібрав сили для боротьби. Потім на трьох суднах він вирушив 

назад, захопивши Феодосію та Пантікапей, покарав повсталих. І знову мав 

владу над Боспором для царя Мітрідата Євпатора...». 

А) VI ст. до н. е. 

Б) V ст. до н. е. 

В) II ст. до н. е 

Г) I ст. н. е. 
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Завдання № 2 

1. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізованими православною 

церквою на Русі: 

А) князі Борис і Гліб 

Б) княгиня Ольга та князь Володимир 

В) ченці Антоній і Феодосій Печерські 

Г) князі Аскольд і Дір 

 

2. Який період у розвитку української архітектури має на увазі український 

історик В. Антонович: 

«Це була «друга золота доба» українського мистецтва після 

великодержавної доби Володимира Великого та Ярослава Мудрого»? 

А) ХIV ст.  

Б) XVI ст. 

В) XVIII ст.  

Г) XIX ст. 

 

3. Торгово-економічні обмеження Московської держави щодо Гетьманщини в 

першій чверті XVIІІ ст. характерні для загальнодержавної політики:  

А) протекціонізму 

Б) фритредерства 

В) монетаризму 

Г) асиміляції 

 

4. Назвіть міста, де діяли середні освітні заклади – колегіуми у XVIІІ ст.: 

А) Чернігів, Харків, Переяслав 

Б) Батурин, Ніжин, Прилуки 

В) Київ, Харків, Переяслав 

Г) Полтава, Чернігів, Конотоп 

 

Завдання № 3 

1. Визначте битви, що відносяться до першої половини ХVІІ ст.: 

1) битва на р. Ворсклі; 2) Цецорська битва; 3) битва під Батогом; 

4) Хотинська битва; 5) битва під Жовтими Водами; 6) битва під Берестечком. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 2, 5, 6 
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2. «Буковинським Кобзарем» називають: 

А) Володимира Кобилянського 

Б) Юрія Федьковича 

В) Сидора Воробкевича 

Г) Івана Вагилевича 

 

3. Кому належить цитоване: 

«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Америці, якби 

з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би 

чесним працьовитим слугою спільної народної справи… Сподіваюсь, що працею 

і любов’ю заслужу коли-небудь, що українці признають мене сином свого 

народу…»? 

А) Тадею Рильському 

Б) Павлу Чубинському 

 

В) Володимиру Антоновичу 

Г) Михайлу Грушевському 

4. Створення УЦР Крайового комітету з охорони революції було викликано: 

А) відмовою Тимчасового уряду затвердити текст І Універсалу 

Б) заколотом генерала Л. Корнілова 

В) виступом «самостійників» проти УЦР 

Г) більшовицьким переворотом у Петрограді 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть українських письменників, сюжетом для творів яких стали 

«Вихвостівська» та «Сорочинська трагедії»: 

А) І. Франко та О. Кобилянська 

Б) В. Стефаник та В. Винниченко 

В) М. Коцюбинський та В. Короленко 

Г) Леся Українка та Б. Грінченко 

 

2. Щодо якого правопису української мови була прийнята цитована резолюція:  

«Вважати за необхідне дати… розгорнуту, докладну критику викривлень і 

помилок, допущених у «Словнику», зокрема щодо протягування в українську 

мову польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових 
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понять є ближчі і добре знайомі українському народові російські слова. 

Доручити комісії розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до 

словника»? 

А) желехівки 

Б) кулешівки 

В) скрипниківки 

Г) драгоманівки 

 

3. Визначте українські міста початку ХХ ст., які було перейменовано на честь 

радянських партійних діячів у 1920–1930-х рр.:  

1) Херсон; 2) Єнакієве; 3) Єлисаветград; 4) Антрацит; 5) Бахмут; 

6) Полтава. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 5 

 

4. Постанова одного із пленумів ЦК ВКП(б): 

«Україна повинна протягом найкоротшого строку дати зразки організації 

великого громадського господарства… на площах, які охоплюють цілі 

округи…» була втілена на практиці у політиці: 

А) форсованої індустріалізації 

Б) НЕПу 

В) суцільної колективізації 

Г) ліквідації неписьменності  

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між періодом давньої історії України та головними 

винаходами зробленими людиною:  

А) палеоліт 1) поява мікролітичних знарядь праці 

Б) мезоліт 2) використання тяглової сили тварин для оранки землі 

В) неоліт 3) шліфування та свердління каменю 

Г) енеоліт 4) навчилися добувати вогонь 

 5) навчилися виплавляти перший штучний метал  

А –  Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між князем та описом його діяльності: 

А) Данило 

Романович 

1) «оголивши свого меча, сказав князь послові: «Чи отакий 

ото Петрів меч у папи? Доки маю його при своєму бедрі, як 

діди та батьки, буду примножувати землю Руську...» 

Б) Ярослав 

Мудрий 

2) «Сей же… був князем добрим, хоробрим і мудрим, який 

спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх 

різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився 

був із братом своїм, Васильком. Сей же… був другим по 

Соломоні» 

В) Роман 

Мстиславович 

3) «Він здавався похмурим і диким. В одному вусі стриміла в 

нього золота сережка, прикрашена двома перлинами, з 

рубіном, посеред них установленим…» 

Г) Володимир 

Глібович 

4) «…розширив обшир Русі завоюванням нових земель… 

разом з братом… привернув Червенські городи; він щасливо 

воював з Чуддю, заложив у Чудській землі город…» 

 5) «У тім же поході розболівся недугою тяжкою, од якої він 

скончався, і плакали по ньому переяславці... За ним же 

Україна багато тужила…» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між народом та його описом: 

А) монголи 1) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 

могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 

кількість нездатних до війни…» 

Б) скіфи 2) «...вони від них вимагають: ходити з ними, коли їм 

завгодно, на війну проти всіх і давати десятину від усього – 

як з людей, так з речей. Відрахувавши десять, – беруть 

одного. Те саме роблять з дівчатами, яких відводять у свою 

землю і тримають їх для послуг» 
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В) литовці 3) «жертовників і храмів вони за звичаєм не 

споруджують, за винятком Арея: для нього вони це 

роблять» 

Г) варяги  4) «і прийшли вони спершу до словен, поставили город 

Ладогу. І сів у Ладозі найстарший брат, а другий, 

Синеус, – на Білім озері, а третій, Трувор, – в [городі] 

Ізборську» 

 5) «народ же цей даниною звірів, медів, віників, лика та 

іншого руським князям служив. Коли ж він відчув, що 

його господарі (князі руські) розтрощені татарами, він 

змужнів і на знесилених русів владу свою поширив. І 

поволі з часом всю землю руську перейняв від татар…» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між назвою документа та його уривком: 

А) Куруківська 

угода 

1) «...до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а 

зійти (з роботи), як заходить, а відпочинку тим, що з 

худобою роблять, перед обідом – година, у полудень – 

година, надвечір – година...» 

Б) «Устави на 

волоки» короля 

Сигізмунда II 

Августа 

2) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, 

згідно з попередньою інкорпорацією між ними, 

складають з обох вищезазначених народів одно, 

нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один 

народ» 

В) «Ординація 

Війська 

Запорозького» 

3) «Через те, що король його милість бажає для кращого 

порядку знати число козаків… протягом шести тижнів 

козаки мусять скласти правильні реєстри, які не 

перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в 

кожному старостві» 
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Г) Литовський 

Статут 

4) «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, 

держали і володіли, щоб їм такі маєтки вічно від 

нинішнього часу і в прийдешні часи держати і володіти, і 

їм самим, і потомкам, тобто їх родові; хоч би і листів, 

тобто грамот і кріпосних документів ніяких не було, як 

вище в цій же статті у другій главі, про це досить є 

описано» 

 5) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не 

ховалась по островах... Разом з тим жоден козак не 

повинен наважуватись ходити на Запорожжя без паспорта 

комісара; спійманий комендантом козацьким, він підлягає 

смертній карі» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) інтеграція 1) політика активного втручання однієї держави або 

групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 

чужих політичних, економічних, культурних цінностей 

Б) інкорпорація 2) політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних структур або етносів у рамках 

однієї держави  

В) експансія 3) заселення та господарське освоєння вільних територій 

Г) колонізація 4) засіб досягнення етнічної однорідності; процес 

розчинення раніше самостійного народу в середовищі 

іншого 

 5) приєднання, включення однієї держави до складу іншої  

А –  Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між органом влади царської Росії та його правовим 

статусом: 

А) Державна Рада 1) найвища колегіальна установа для вирішення важливих 

церковних справ 

Б) Сенат 2) найвищий законодорадчий орган, що на початку ХХ ст. 

виконував функцію верхньої палати парламенту 

В) Державна 

Дума 

3) нижня палата російського парламенту на початку 

ХХ ст. 

Г) Синод  4) вищий орган влади, що забезпечував координацію 

заходів різних відомств з питань внутрішньої політики 

 5) найвища судова інстанція, яка в кінці ХІХ ст. здобула 

також право інтерпретувати закони 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між режимом і його політикою у промисловості та 

робітничому питанні: 

А) УЦР 1) компенсація збитків власникам підприємств, 

заподіяних націоналізацією, відновлення 12-годинного 

робочого дня 

Б) Гетьманат 2) проголошення 8-годинного робочого дня та 

запровадження державного контролю над виробництвом 

В) Директорія 

УНР 

3) гарантовано право створювати фабрично-заводські 

комітети, недоторканність земель промислових 

підприємств  

Г) ЗУНР 4) повна націоналізація промисловості, мілітаризація 

праці 

 5) встановлення державної монополії на торгівлю лісом 

та нафтою, дозвіл на діяльність профспілок та страйків 

А –  Б – В – Г – 
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4. Встановіть відповідність між органом влади та його статусом: 

А) Рада Народних 

Комісарів (РНК) 

1) найвищий законодавчий, розпорядчий та 

контролюючий орган державної влади УСРР, що діяв з 

1917 по 1938 рр. у період між Всеукраїнськими з’їздами 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

Б) Всеукраїнський 

Центральний 

Виконавчий 

комітет (ВУЦВК) 

2) перший радянський уряд України, створений у 1917 р. 

як альтернатива Українській Центральній Раді та 

Генеральному Секретаріату УНР 

В) Народний 

Секретаріат 

3) найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, діяв з 

1919 р. 

Г) Всеукраїнський 

Центральний 

військово-

революційний 

комітет 

4) керівний орган з підготовки і проведення повстання 

робітників і селянства проти австро-німецьких військ та 

Гетьманату, діяв у 1918 р. 

 5) підпільний військово-політичний центр з керівництва 

українським антибільшовицьким рухом на території 

України  

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності літературні пам’ятки часів 

Київської русі за поданими з них уривками: 

А) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й істини; істина ж і 

благодать – слуга майбутньому вікові, життю нетлінному»; 

Б) «Народ же цей даниною звірів, медів, віників, лика та іншого руським 

князям служив. Коли ж він відчув, що його господарі (князі руські) розтрощені 

татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з 

часом всю землю руську перейняв від татар…»; 
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В) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, добре навчався 

іконописній майстерності. Дуже добре вмів ікони писати…»; 

Г) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті ворота, заклав і 

церкву святої Софії, митрополію, і потім церкву святої Богородиці 

Благовіщення на Золотих воротах...». 

    

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступних творів: 

А) «Синопсис»; 

Б) «Київський псалтир»; 

В) «Історія Русів»; 

Г) «Літопис С. Величка». 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів: 

А) Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була передана 

колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим; 

Б) почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської скарбниці; 

В) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі переселилася в 

Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині; 

Г) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибухнуло 

повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину. 

    

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Листопадовий Чин»; 

Б) «Листопадовий рейд»; 

В) «Корніловський заколот»; 

Г) «Чортківська офензива». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте стан та розвиток системи освіти у Наддніпрянській 

Україні у другій половині XIX ст. 

2. «За нових умов Центральна рада опинилася перед вибором: або 

підкоритися урядові Леніна, або завершити державну будову, проголосивши 

Українську державу», – пише український історик Т. Гунчак. 

Про які умови йдеться? Обґрунтуйте вибір Центральної ради. Поясніть, 

чому? Визначте наслідки цього вибору. Висловіть своє судження щодо дій 

Центральної ради. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Г, В, Б 1 

2 Б, А, Г, В 1 

3 А, Б, Г, В 1 

4 В, А, Г, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією? 

А) поява рабовласницьких держав 

Б) поява матріархальної родової громади 

В) відбувся перехід від матріархально-родових до патріархально-родових 

відносин 

Г) первісний гурт змінила родова громада 

 

2. Про який давній народ, що мешкав на українських землях, оповів «батько 

історії»: 

«У цей час до табору супротивника з’явився… вісник із дивними дарами 

цареві: птахом, мишею, жабою та п’ятьма стрілами»? 

А) кіммерійців 

Б) антів 

В) скіфів 

Г) аварів 

 

3. У поданому типі житла ранньозалізного віку мешкали: 

А) скіфи-землероби 

Б) венеди 

В) склавини 

Г) греки 

 

 

4. Визначте східнослов’янське плем’я, яке проживало на території сучасної 

України: 

А) полочани 

Б) кривичі 

В) білі хорвати 

Г) в’ятичі 
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Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятку культури ХІ ст.:  

А) «Київський Псалтир» 

Б) «Острозька Біблія» 

 

В) «Пересопницьке Євангеліє» 

Г) «Остромирове Євангеліє» 

2. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським озером і Балтійським 

морем, заснував м. Юріїв? 

А) Святослав Завойовник 

Б) Володимир Великий  

В) Ярослав Мудрий 

Г) Володимир Мономах 

 

3. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних подій: 

«Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя многи, с ним 

же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом литва, нємцы, ляхи, 

жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных князєй с ним бє числом 50, и 

бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл царь Тємир-Кутлуй и побєди 

Витовта и всю силу литовскую…»? 

А) Городельську  

Б) Віленську  

В) Острівську 

Г) Люблінську 

 

4. Протягом другої половини ХVI – першої половини ХVIІ ст. найбільш 

швидко зростала кількість: 

А) козацтва 

Б) шляхти 

 

В) духовенства 

Г) міщанства 

Завдання № 3 

1. Визначте битви, що відносяться до першої половини ХVІІ ст.: 

1) битва на р. Ворсклі; 2) Цецорська битва; 3) битва під Батогом; 

4) Хотинська битва; 5) битва під Жовтими Водами; 6) битва під Берестечком. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 2, 5, 6 
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2. «Буковинським Кобзарем» називають: 

А) Володимира Кобилянського 

Б) Юрія Федьковича 

В) Сидора Воробкевича 

Г) Івана Вагилевича 

 

3. Кому належить цитоване: 

«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Америці, якби 

з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би 

чесним працьовитим слугою спільної народної справи… Сподіваюсь, що працею 

і любов’ю заслужу коли-небудь, що українці признають мене сином свого 

народу…»? 

А) Тадею Рильському 

Б) Павлу Чубинському 

В) Володимиру Антоновичу 

Г) Михайлу Грушевському 

 

4. Назвіть політичну партію Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

співзасновником якої був Іван Франко: 

А) Українська національна партія 

Б) Русько-Українська радикальна партія 

В) Радикальна українська партія 

Г) Руський Собор 

 

Завдання № 4 

1. У чому полягав політичний прорахунок УЦР у листопаді 1917 – січні 

1918 р.? 

А) у невирішенні земельного питання 

Б) у підтримці більшовиків 

В) у союзі із монархічними силами 

Г) у здійсненні політики зовнішньополітичної ізоляції 

 

2. Визначте українські міста початку ХХ ст., які було перейменовано на честь 

радянських партійних діячів у 1920–1930-х рр.:  

1) Херсон; 2) Єнакієве; 3) Єлисаветград; 4) Антрацит; 5) Бахмут; 

6) Полтава. 
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А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 5 

 

3. Визначте події, що відбулися під час польсько-української війни: 

1) заколот Корнілова; 2) Універсал гетьмана П. Скоропадського про 

відновлення козацького стану в Україні; 3) відкриття Української академії наук; 

4) скликання Трудового конгресу; 5) проголошення Української Соціалістичної 

Радянської республіки (УСРР); 6) Другий зимовий похід військ УНР. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

4. Назвіть період Української революції 1917–1920 рр., в якій відбулося 

проголошення автокефалії Української Православної церкви: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) ЗУНР 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між народом та описами давніх авторів: 

А) «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, за 

винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 

Б) «я не звалюватиму демократичного ладу й не дозволю цього 

тому, хто зраджує і звалює…» 

2) венеди 

В) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 

могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика кількість 

нездатних до війни…» 

3) скіфи 

Г) «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука 

та стріл, смертоносних через зміїну отруту…» 

4) сармати 

 5) гуни 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між стародруком та його змістом: 
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А) «Адельфотес» 1) розкриває становище православ’я на території 

українських і білоруських земель, стиль вибудуваний як 

плач церкви-України 

Б) «Роксоланія» 2) підручник граматики церковнослов’янської та грецької 

мов 

В) «Тренос» 3) поетичний твір, в якому населення Русі-України 

представлене як окремий народ 

Г) «Требник» 4) містить докладний опис і порядок найрізноманітніших 

церковних обрядів 

 5) присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 

турецько-татарських завойовників 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між описом та назвою релігії, яку пропонували 

прийняти сусідні народи Володимиру Великому: 

А) «Християни ж вірують (у того), що ми його розп’яли, а ми 

віруємо в єдиного бога Авраама, Ісаака, Іакова… Розгнівався 

Бог на предків наших і розточив нас по землях за гріхи 

наші…» 

1) римо-

католицизм 

Б) «Прийшли ми, послані, папою… Ми поклоняємося богові, 

який створив небо і землю.., а боги ваші – дерево суть» 

2) індуїзм 

В) «Коли він, виріс… став чудеса творити і проповідувати 

Царство Небесне. І вибрав він дванадцятьох, що їх 

учениками своїми назвав… Коли ж апостоли вчили по всій 

землі вірувати в Бога, то їх учення прийняли і ми греки…» 

3) іслам 

Г) «Булгари сказали: ми віруємо в бога, а він нас учить… 

свинини не їсти, і вина не пити…» 

4) іудаїзм 

 5) православ’я 

А –  Б – В – Г – 
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4. Установіть відповідність між Запорізькою Січчю та історичною подією, яка 

відбулася в період її існування: 

А) Томаківська Січ 1) Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. 

Б) Підпільницька Січ 2) Коломацькі чолобитні 

В) Микитинська Січ 3) битва під Берестечком 

Г) Чортомлицька Січ 4) повстання під проводом К. Косинського. 

 5) перехід І. Мазепи на бік шведського короля у 

Північній війні 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між картиною та історичною подією, яку художник 

на ній відобразив: 

А)   Б)  

В)   Г)  

А) в’їзд Б. Хмельницького у Київ 

Б) козацька рада на Січі 

В) дипломатична місія до Б. Хмельницького 

Г) Люблінський з’їзд  

Д) Переяславська рада 

А –  Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між ватажком повстання та поданим описом: 

А) Олекса Довбуш 1) депутат австрійського парламенту, керівник 

повстанського руху на Буковині 

Б) Лук’ян Кобилиця 2) народний месник, керівник опришківського руху 

В) Іван Гонта 3) «подільський Робін Гуд», керівник повстанського 

руху, що тривав понад 20 років 

Г) Устим Кармелюк 4) білоцерківський полковник, очолюване ним 

повстання називали «Другою Хмельниччиною», 

засланий до Сибіру 

 5) один із прототипів героїв поеми Т. Шевченка 

«Гайдамаки», страчений у Кодні 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між спогадами представників громадсько-

політичних рухів останньої третини ХІХ ст. в Україні та їх назвами: 

А) «...Ми вважали за необхідне спочатку ознайомитись з 

умовами життя народу... про революційність селянства 

ми виразно розв’язували позитивно…» 

1) соціал-

демократичний 

рух 

Б) «...Він розвивав думку, що конституційна реформа 

необхідна для Росії і буде корисна… пропонував 

спробувати в першу чергу всі легальні шляхи: подача 

петицій, мирні демонстрації тощо» 

2) народницький 

рух  

В) «...Тисяча бунтівників на вулиці протягом декількох 

годин чинить свавілля, кидає каміння у попечителя, а їх 

не розганяють батогами та багнетами» 

3) студентський 

рух 

Г) «Збори ці мали за мету: вивчення краю в 

етнографічному, юридичному і географічному 

відношеннях, для чого були складені різними особами і 

надруковані з дозволу цензури програми…» 

4) громадівський 

рух 
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 5) земський 

ліберальний рух 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між подією доби Української революції 1917–   

1920 рр. та її датою: 

А) Трудовий конгрес 1) березень 1917 р. 

Б) «З’їзд поневолених народів у Києві» 2) квітень 1917 р. 

В) Український національний конгрес 3) вересень 1917 р. 

Г) «Свято української революції» 4) листопад 1918 р. 

 5) січень 1919 р.  

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність рис соціального життя людини у 

період стародавньої історії України: 

А) формування перших рабовласницьких держав; 

Б) поява матріархальної родової громади; 

В) поява патріархальної родової громади; 

Г) поява сусідської громади. 

    

 

2. Розташуйте навчальні заклади за часом їх заснування (від найдавнішого): 

А) Львівський університет; 

Б) Київський університет; 

В) Колегія Павла Галагана; 

Г) Рішельєвський ліцей в Одесі. 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступних творів: 

А) «Синопсис»; 

Б) «Київський псалтир»; 

В) «Історія Русів»; 

Г) «Літопис С. Величка». 
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4. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Київська катастрофа»; 

Б) «Базарівська трагедія»; 

В) «Листопадовий Чин»; 

Г) «Чортківська оффензива». 

    

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте та порівняйте церковні реформи митрополитів 

П. Могили та В. Рутського. 

2. Проаналізуйте характерні риси церковно-релігійного життя на 

українських землях у другій половині XIXст. У чому полягала особливість 

релігійного життя в Західноукраїнських землях? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 



352 
 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

3 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 1 

4 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, В, Г, А 1 

2 А, Г, Б, В 1 

3 Б, А, Г, В 1 

4 В, Г, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: соціологія 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією? 

А) поява рабовласницьких держав 

Б) поява матріархальної родової громади 

В) відбувся перехід від матріархально-родових до патріархально-родових 

відносин 

Г) первісний гурт змінює родова громада 

 

2. Про який народ оповідає поет Овідій: «Ворог, сильний конем і далеко летить 

стрілою, розоряє... сусідню землю»? 

А) сарматів 

Б) гунів 

В) аварів 

Г) печенігів 

 

3. Який грецький поліс карбував зображену монету? 

 

А) Тіра 

Б) Ольвія 

В) Пантікапей 

Г) Херсонес 

 

4. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізованими православною 

церквою на Русі: 

А) князі Борис і Гліб 

Б) княгиня Ольга та князь Володимир 

В) ченці Антоній і Феодосій Печерські 

Г) князі Аскольд і Дір 
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Завдання № 2 

1. Назвіть письменника-полеміста, який виступав за відновлення єдності між 

православними та римо-католиками: 

А) Петро Скарга 

Б) Кирило Терлецький 

В) Стефан Зизаній 

Г) Захарій Копистенський 

 

2. Про який нормативно-правовий акт йдеться в цитованому уривку:  

«Затверджений Сигізмундом ІІ Августом, його статті регламентували 

утворення фільваркових господарств і забезпечення останніх робочими 

руками»? 

А) «Постанова про низовців» 

Б) «Литовський статут» 

В) «Устави на волоки» 

Г) «Статті для заспокоєння руського народу» 

 

3. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 

«Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звичаєм, 

кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене це не турбує, 

бо я говорю від імені моєї Батьківщини»? 

А) І. Мазепі 

Б) Д. Многогрішному 

В) П. Дорошенку 

Г) П. Полуботку 

 

4. Назвіть пам’ятку архітектури, збудовану у стилі классицизму: 

А) церква-мавзолей на Аскольдовій могилі у Києві 

Б) вежа Корнякта у Львові 

В) будинок Інституту шляхетних дівчат у Києві 

Г) Преображенський собор у Катеринославі 

 

Завдання № 3 

1. Перший систематизований підручник із вітчизняної історії, що вийшов у 

друкарні Києво-Печерської лаври у 1674 р., мав назву: 
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А) «Синопсис» 

Б) «Київський псалтир» 

В) «Історія Русів» 

Г) «История Малой России» Дм. Бантиш-Каменського 

 

2. Щодо якого правопису української мови була прийнята така резолюція: 

«Вважати за необхідне дати… розгорнуту, докладну критику викривлень і 

помилок, допущених у «Словнику», зокрема щодо протягування в українську 

мову польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових 

понять є ближчі і добре знайомі українському народові російські слова. 

Доручити комісії розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до 

словника»? 

А) желехівки 

Б) кулешівки 

В) скрипниківки 

Г) драгоманівки 

 

3. Про який процес свідчила поява таких суб’єктів господарювання як 

«Урожай», «Продамет», «Мундуст»? 

А) утворення кооперативів 

Б) монополізація промисловості 

В) початок промислового перевороту 

Г) зростання ролі сільського господарства 

 

4. Назвіть політичну партію Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

співзасновником якої був Іван Франко: 

А) Українська національна партія 

Б) Русько-Українська радикальна партія 

В) Радикальна українська партія 

Г) Руський Собор 

 

Завдання № 4 

1. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язане з цитованим документом: 
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«Щодо скасування права власності на ці землі, то його треба розуміти 

так, що право власності переходить до народу Української Республіки, а 

значить від дня оголошення Універсалу дотеперішнім власникам 

забороняється землю продавати, купувати, заставляти, дарувати чи 

передавати кому-небудь у власність якими-будь способами, бо ці землі 

Українська Центральна рада вважає власністю не окремих осіб чи установ, а 

всього народу, причому це скасування власності, як і весь земельний лад на 

Україні, мають підтвердити і остаточно встановити Українські Установчі 

збори»? 

А) Першого Універсалу 

Б) Другого Універсалу 

В) Третього Універсалу 

Г) Четвертого Універсалу 

 

2. Визначте події, що відбулися під час польсько-української війни: 

1) заколот Корнілова; 2) Універсал гетьмана П. Скоропадського про 

відновлення козацького стану в Україні; 3) відкриття Української академії наук; 

4) скликання Трудового конгресу; 5) проголошення Української Соціалістичної 

Радянської республіки (УСРР); 6) Другий зимовий похід військ УНР. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

3. Хто очолив найбільш масштабний виступ проти більшовиків у 1919 р.? 

А) отаман Тютюнник  

Б) отаман Махно 

В) отаман В. Примаков 

Г) отаман Григор’єв 

 

4. Постанова одного із пленумів ЦК ВКП(б):  

«Україна повинна протягом найкоротшого строку дати зразки організації 

великого громадського господарства… на площах, які охоплюють цілі 

округи…» була втілена на практиці у політиці: 

А) форсованої індустріалізації 

Б) НЕПу 

 

В) суцільної колективізації 

Г) ліквідації неписьменності  
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між періодом давньої історії України та головними 

винаходами, зробленими людиною: 

А) палеоліт 1) поява мікролітичних знарядь праці 

Б) мезоліт 2) використання тяглової сили тварин для оранки землі 

В) неоліт 3) шліфування та свердління каменю 

Г) енеоліт 4) навчилися добувати вогонь 

 5) навчилися виплавляти перший штучний метал  

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та його уривком: 

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих 

воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню 

сироті…, і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Києво-

Печерський 

патерик» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 

 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки 

Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо самі, а 

чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога»…» 

А –  Б – В – Г – 
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3. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та його твором: 

А) Л. Баранович 1) «Разговор Великороссии с Малороссией» 

Б) Г. Сковорода 2) «Меч духовний» 

В) І. Галятовський 3) «Історія Русів» 

Г) С. Дівович 4) «Байки харковськие» 

 5) «Наука альбо способ уложення казания» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між регіоном України на поч. ХХ ст. та діячем 

українського руху: 

А) Галичина 1) І. Петрункевич 

Б) Наддніпрянська Україна 2) І. Франко 

В) Буковина 3) А. Волошин 

Г) Закарпаття 4) С. Смаль-Стоцький 

 5) М. Міхновський 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) інтеграція 1) політика активного втручання однієї держави або 

групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 

чужих політичних, економічних, культурних цінностей 

Б) інкорпорація 2) політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних структур або етносів у рамках 

однієї держави  

В) експансія 3) заселення та господарське освоєння вільних територій 

Г) колонізація 4) засіб досягнення етнічної однорідності; процес 

розчинення раніше самостійного народу в середовищі 

іншого 

 5) приєднання, включення однієї держави до складу іншої  
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А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між спогадами представників громадсько-

політичних рухів останньої третини ХІХ ст. в Україні та їх назвами: 

А) «...Ми вважали за необхідне спочатку ознайомитись з 

умовами життя народу... про революційність селянства ми 

виразно розв’язували позитивно…» 

1) соціал-

демократичний 

рух 

Б) «...Він розвивав думку, що конституційна реформа 

необхідна для Росії і буде корисна… пропонував 

спробувати в першу чергу всі легальні шляхи: подача 

петицій, мирні демонстрації тощо» 

2) народницький 

рух  

В) «...Тисяча бунтівників на вулиці протягом декількох 

годин чинить свавілля, кидає каміння у попечителя, а їх не 

розганяють батогами та багнетами» 

3) студентський 

рух 

Г) «Збори ці мали за мету: вивчення краю в 

етнографічному, юридичному і географічному 

відношеннях, для чого були складені різними особами і 

надруковані з дозволу цензури програми…» 

4) громадівський 

рух 

 5) земський 

ліберальний рух 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між режимом і його політикою у промисловості та 

робітничому питанні: 

А) УЦР 1) компенсація збитків власникам підприємств, 

заподіяних націоналізацією, відновлення 12-годинного 

робочого дня 

Б) Гетьманат 2) проголошення 8-годинного робочого дня та 

запровадження державного контролю над виробництвом 
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В) Директорія УНР 3) гарантовано право створювати фабрично-заводські 

комітети, недоторканність земель промислових 

підприємств  

Г) ЗУНР 4) повна націоналізація промисловості, мілітаризація 

праці 

 5) встановлення державної монополії на торгівлю лісом 

та нафтою, дозвіл на діяльність профспілок та страйків 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Встановіть відповідність між органом влади та його статусом: 

А) Рада Народних 

Комісарів (РНК) 

1) найвищий законодавчий, розпорядчий та 

контролюючий орган державної влади УСРР, що діяв з 

1917 по 1938 рр. у період між Всеукраїнськими з’їздами 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

Б) Всеукраїнський 

Центральний 

Виконавчий 

комітет (ВУЦВК) 

2) перший радянський уряд України, створений у 1917 р. 

як альтернатива Українській Центральній Раді та 

Генеральному Секретаріату УНР 

В) Народний 

Секретаріат 

3) найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, діяв з 

1919 р. 

Г) Всеукраїнський 

Центральний 

військово-

революційний 

комітет 

4) керівний орган з підготовки і проведення повстання 

робітників і селянства проти австро-німецьких військ та 

Гетьманату, діяв у 1918 р. 

 5) підпільний військово-політичний центр з керівництва 

українським антибільшовицьким рухом на території 

України  

А –  Б – В – Г – 
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Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності літературні пам’ятки часів 

Київської русі за поданими з них уривками: 

А) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й істини; істина ж і 

благодать – слуга майбутньому вікові, життю нетлінному»; 

Б) «Народ же цей даниною звірів, медів, віників, лика та іншого руським 

князям служив. Коли ж він відчув, що його господарі (князі руські) розтрощені 

татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з 

часом всю землю руську перейняв від татар…»; 

В) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, добре навчався 

іконописній майстерності. Дуже добре вмів ікони писати…»; 

Г) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті ворота, заклав і 

церкву святої Софії, митрополію, і потім церкву святої Богородиці 

Благовіщення на Золотих воротах...». 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів: 

А) Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була передана 

колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим; 

Б) почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської скарбниці; 

В) частина запорозьких козаків після зруйнування Січі переселилася в 

Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині; 

Г) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибухнуло 

повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину. 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) «…Ми, галицькі українці, належимо до великого українського народу, 

що одною мовою говорить… Тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі… 
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пробудився і наш український народ і гарне нам ворожить майбутнє… Будьмо 

тим, чим можемо бути – Народом!»; 

Б) «Таємна і злочинна мета недільних шкіл у Києві очевидна з багатьох 

натяків і думок, висловленими головними діячами в їх паперах…»; 

В) «І встане Україна зі своєї могили і знову озветься до всіх братів своїх 

слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина...»; 

Г) «Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли во-

но само собою почне ліквідовуватися знизу». 

    

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза; 

Б) «закон про п’ять колосків»; 

В) лікнеп; 

Г) «українізація армії». 

    

Третій рівень 

1. Чому Річ Посполита запровадила реєстрове козацтво? Охарактеризуйте 

його роль у визвольному русі українського народу з кінця XVI до середини 

XVII ст. 

2. Охарактеризуйте перебіг революції «весни народів» у Західній Україні: 

чинники, що сприяли її розгортанню, основні події, рушійні сили, політичні 

сили, наслідки. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 
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Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

4 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Г, В, Б 1 

2 А, Б, Г, В 1 

3 В, А, Г, Б 1 

4 Г, В, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 
 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Який народ описав римський поет Овідій: 

«Ворог, сильний конем і далеко летить стрілою, розоряє... сусідню 

землю»? 

А) сармати 

Б) венеди 

В) готи 

Г) кіммерійці 

 

2. Визначте східнослов’янське плем’я, яке проживало на території сучасної 

України: 

А) полочани 

Б) кривичі 

 

В) білі хорвати 

Г) в’ятичі 

3. Визначте наслідок описаної в уривку події: 

«Люди київські прибігли до Києва і вчинили віче на торговищі і сказали, 

пославши [послів] до князя: «Ось половці розсипалися по землі. Дай-но, княже, 

зброю та коней, і ми ще поб’ємося з ними». 

А) повстання киян 

Б) запрошення на київський престол Володимира Мономаха 

В) розгром половців на р. Каялі 

Г) зруйнування і пограбування Києва половцями 

 

4. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних подій: 

«Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя многи, с ним 

же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом литва, нємцы, ляхи, 

жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных князєй с ним бє числом 50, и 

бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл царь Тємир-Кутлуй и побєди 

Витовта и всю силу литовскую…»? 
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А) Городельську  

Б) Віленську  

В) Острівську 

Г) Люблінську 

 

Завдання № 2 

1. Які із перерахованих церков розташовані на території Свято-Успенської 

Києво-Печерської Лаври:  

1) Успенський собор; 2) Троїцька Надбрамна церква; 3) Михайлівський 

Золотоверхий собор; 4) Церква Богородиці Пирогощі; 5) Кирилівська церква; 

6) Трапезна церква. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 2, 6 

 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 3, 4 

2. Політика якого з українських гетьманів відзначена такими заходами:  

1) скасування «індукти» та «евекти»; 2) проведення військової реформи; 

3) поділ судів за сферою спеціалізації на: кримінальні, господарські, цивільно-

адміністративні. 

А) І. Скоропадського 

Б) І. Брюховецького 

 

В) К. Розумовського  

Г) П. Орлика 

3. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 

«З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і жити б окремо і 

давати данину турському цареві»? 

А) І. Мазепі 

Б) Д. Многогрішному 

 

В) П. Дорошенку 

Г) П. Полуботку 

4. Визначте, які із згаданих нижче соціальних виступів відбувалися у ХVIII ст.:  

1) «Київська козаччина»; 2) «Коліївщина»; 3) Повстання дейнеків на 

Лівобережжі; 4) «Констянтиніська легенда»; 5) «Паліївщина»; 6) Повстання 

Верлана. 

А) 2, 5, 6 

Б) 1, 2, 6 

В) 2, 4, 6 

Г) 2, 3, 5 
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Завдання № 3 

1. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реорганізацію уніатського 

чернецтва на засадах статуту св. Василія? 

А) Вельямін Рутський 

Б) Іов Борецький 

В) Сильвестр Косів 

Г) Іпатій Потій 

 

2. Яку реформу у Російській імперії В. І. Ленін назвав: «останнім клапаном», 

що стримував революційний виступ народних мас? 

А) інвентарну реформу 1848 р. 

Б) земську реформу 1864 р. 

В) селянську реформу 1861 р. 

Г) аграрну реформу 1906–1910 рр. 

 

3. Назвіть українських письменників, сюжетом для творів яких стали 

«Вихвостівська» та «Сорочинська трагедії»: 

А) І. Франко та О. Кобилянська 

Б) В. Стефаник та В. Винниченко 

В) М. Коцюбинський та В. Короленко 

Г) Леся Українка та Б. Грінченко 

 

4. Назвіть політичний режим часів Української революції 1917–1920 рр., який 

намагався компенсувати збитки власникам підприємств, заподіяні 

націоналізацією, та відновив 12-годинний робочий день: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) Радянська влада 

 

Завдання № 4 

1. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язане з цитованим документом: 

«Щодо скасування права власності на ці землі, то його треба розуміти 

так, що право власності переходить до народу Української Республіки, а 

значить від дня оголошення Універсалу дотеперішнім власникам 

забороняється землю продавати, купувати, заставляти, дарувати чи 

передавати кому-небудь у власність якими-будь способами, бо ці землі 
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Українська Центральна рада вважає власністю не окремих осіб чи установ, а 

всього народу, причому це скасування власності, як і весь земельний лад на 

Україні, мають підтвердити і остаточно встановити Українські Установчі 

збори»? 

А) Першого Універсалу 

Б) Другого Універсалу 

В) Третього Універсалу 

Г) Четвертого Універсалу 

 

2. Назвіть період Української революції 1917–1920 рр., в якій відбулося 

проголошення автокефалії Української Православної церкви: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) ЗУНР

 

3. Назвіть храм, зруйнований у 1930-х рр.: 

А) Михайлівський Золотоверхий собор у Києві 

Б) Успенський собор Києво-Печерської лаври 

В) Катерининська церква в Чернігові 

Г) Святоблаговіщенський кафедральний собор у Харкові 

 

4. Щодо якого правопису української мови була прийнята цитована резолюція:  

«Вважати за необхідне дати… розгорнуту, докладну критику викривлень і 

помилок, допущених у «Словнику», зокрема щодо протягування в українську 

мову польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових 

понять є ближчі і добре знайомі українському народові російські слова. 

Доручити комісії розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до 

словника»? 

А) желехівки 

Б) кулешівки 

В) скрипниківки 

Г) драгоманівки 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між античним містом Північного Причорномор’я та 

місцем його розташування: 
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А) Ольвія 1) правий берег р. Дністер 

Б) Пантікапей 2) нижнє Побужжя, дельта р. Буг та Дніпро 

В) Херсонес 3) пд.-зх. частина Кримського півострову 

Г) Тіра 4) зх. берег Керченської протоки 

 5) Таманський півострів 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між описом та назвою релігії, яку пропонували 

прийняти сусідні народи Володимиру Великому: 

А) «Християни ж вірують (у того), що ми його розп’яли, а 

ми віруємо в єдиного бога Авраама, Ісаака, Іакова… 

Розгнівався Бог на предків наших і розточив нас по землях 

за гріхи наші…» 

1) римо-

католицизм 

Б) «Прийшли ми, послані, папою… Ми поклоняємося 

богові, який створив небо і землю…, а боги ваші – дерево 

суть» 

2) індуїзм 

В) «Коли він виріс.., став чудеса творити і проповідувати 

Царство Небесне. І вибрав він дванадцятьох, що їх 

учениками своїми назвав… Коли ж апостоли вчили по всій 

землі вірувати в Бога, то їх учення прийняли і ми греки…» 

3) іслам 

Г) «Булгари сказали: ми віруємо в бога, а він нас учить… 

свинини не їсти, і вина не пити…» 

4) іудаїзм 

 5) православ’я 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між датою виходу та назвою шкільного підручника: 

А) 1574 р. 1) «Синопсис» Феодосія Сафоновича 

Б) 1596 р.  2) «Граматика» Лаврентія Зизанія 

В) 1619 р.  3) «Буквар» Івана Федорова 
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Г) 1627 р.  4) «Лексикон слов’яноруський» Памва Беринди 

 5) «Граматика слов’янська» Мелетія Смотрицького 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) інтеграція 1) політика активного втручання однієї держави або групи 

держав у політику інших країн, нав’язування їм чужих 

політичних, економічних, культурних цінностей 

Б) інкорпорація 2) політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних структур або етносів у рамках 

однієї держави  

В) експансія 3) заселення та господарське освоєння вільних територій 

Г) колонізація 4) засіб досягнення етнічної однорідності; процес 

розчинення раніше самостійного народу в середовищі 

іншого 

 5) приєднання, включення однієї держави до складу іншої  

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між описом події та її датою : 

А) «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа 

турками оволоділа паніка: сам Осман… тепер на власні очі 

побачив усю хиткість свого становища» 

1) 1620 р. 

Б) «За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян 

Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії 

припинили діяльність, та що він одержав від його величності 

уповноваження обирати нових війтів і десятників, які будуть 

урядувати окремо без всякого втручання доміній» 

2) 1775 р. 
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В) «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим всієї 

Нашої імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з 

викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків…» 

3) 1812 р.  

Г) «Як не буде в українських полках потреби, всі вони 

розпускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться 

приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися 

на службу і утворити знову свої полки» 

4) 1835 р. 

 5) 1848 р. 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між митцем та його твором: 

А) Володимир Боровиковський 1) «Дари в Чигирині 1649 р.» 

Б) Василь Тропінін 2) портрет Марії Лопухіної 

В) Тарас Шевченко 3) полотно «Дівчина з Поділля» 

Г) Іван Сошенко 4) портрет Івана Франка 

 5) картина «Продаж сіна на Дніпрі» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Встановіть відповідність між органом влади та його статусом: 

А) Рада Народних 

Комісарів (РНК) 

1) найвищий законодавчий, розпорядчий та 

контролюючий орган державної влади УСРР, що діяв з 

1917 по 1938 рр. у період між Всеукраїнськими з’їздами 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

Б) Всеукраїнський 

Центральний 

Виконавчий 

комітет (ВУЦВК) 

2) перший радянський уряд України, створений у 1917 р. 

як альтернатива Українській Центральній Раді та 

Генеральному Секретаріату УНР 

В) Народний 

Секретаріат 

3) найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, діяв з 

1919 р. 
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Г) Всеукраїнський 

Центральний 

військово-

революційний 

комітет 

4) керівний орган з підготовки і проведення повстання 

робітників і селянства проти австро-німецьких військ та 

Гетьманату, діяв у 1918 р. 

 5) підпільний військово-політичний центр з керівництва 

українським антибільшовицьким рухом на території 

України  

А –  Б – В – Г – 

 

4. Встановіть відповідність між явищами радянської дійсності та їх наслідками: 

А) колективізація 1) відновлення приватної торгівлі 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 

В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 

 5) прискорений розвиток народного господарства на 

основі НТР 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою давністю (від найдавнішої): 

А) стоянка Королеве; 

Б) стоянка у печері Киїк-Коба; 

В) стоянка Кам’яна Могила; 

Г) Трипілля. 

    

 

2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої): 

А) буддизм; 
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Б) іслам; 

В) християнство;  

Г) індуїзм. 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Київська катастрофа»; 

Б) «Чортківська офензива»; 

В) «Листопадовий чин»; 

Г) «Базарівська трагедія». 

    

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події, які відображено в 

цитованих документах: 

А) «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 10 років 

свого існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

організацією… собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і вважає її 

за ліквідовану…»;  

Б) «Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від 

російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше 

тікати. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках як 

господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. 

Отже, вигодовувати на ній наше молоде мистецтво – це значить затримати його 

розвиток»; 

В) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка як спосіб державної 

заготівлі продовольства замінюється натуральним податком…»; 

Г) «…земельні комітети не можуть відібрати у поміщиків землю для 

справедливого її розділу між селянами. Селяни ні чим не повинні 
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перешкоджати поміщикам в засіванні полів. Для засіву землі і жнив земельні 

комітети повинні надавати поміщикам коней, сільськогосподарські знаряддя 

праці, а також зерно для посіву…». 

    

Третій рівень 

1. Поміркуйте, чому інтермедії користувались особливою популярністю в 

глядачів того часу? 

2. Порівняйте погляди москвофілів, хлопоманів і тарасівців. Визначте 

чинники, що впливали на появу цих утворень. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

3 А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 4 1 

4 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

4 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Б, В, Г 1 

2 Г, А, В, Б 1 

3 В, Б, А, Г 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2015 рік 

 

Секції: історія України, історичне краєзнавство, правознавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть археологічну культуру бронзового віку, племена якої мешкали у 

Північному Причорномор’ї: 

А) Катакомбна археологічна культура 

Б) Зрубна археологічна культура 

В) Черняхівська археологічна культура 

Г) Чорноліська археологічна культура 

 

2. Назвіть племена, які увійшли до складу Київської Русі за правління 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого: 

А) в’ятичі та полочани 

Б) тиверці й уличі 

В) кривичі і радимичі 

Г) дуліби і білі хорвати 

 

3. Який великий князь київський здійснив воєнні походи, позначені на карті? 

 

А) Святослав Ігорович 

Б) Володимир Святославович 

В) Ярослав  Володимирович 

Г) Володимир  Всеволодович 

 

 

 

4. Ця битва відбулась через півтора століття після монгольського нашестя та 

Батиєвого розорення Русі, через 19 років після Куликовської битви та за 11 

років до Грюнвальдської битви: 

А) битва під Оршею 

Б) битва на р. Ворскла 

В) битва на Синіх Водах 

Г) битва на р. Альті 
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Завдання № 2 

1. На відомій картині Миколи Самокиша зображена батальна сцена однієї із 

битв козацького війська проти польської армії. До якого періоду відносяться 

зображена подія? 

 

 

А) Доба героїчних походів 

Б) Гайдамаччина 

В) Хмельниччина  

Г) Руїна 

2. Назвіть українського гетьмана, який прагнув об’єднати під своїм 

«регіментом» і протекторатом Московської держави Лівобережну та 

Правобережну Гетьманщини: 

А) П. Дорошенко 

Б) І. Самойлович 

В) Б. Хмельницький  

Г) Ю. Хмельницький 

 

3. Які держави в останній чверті XVII cт. поділили українські землі так, як 

зображено на карті? 

А) Османська імперія і Річ 

Посполита  

Б) Московська держава і Османська 

імперія  

В) Московська держава і Річ 

Посполита  

Г) Велике князівство Литовське і 

Московська держава 
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4. Якого гетьмана було усунуто від влади старшинською олігархією, що потім 

протягом трьох місяців здійснювала управління Україною? 

А) Д. Многогрішного  

Б) І. Самойловича  

В) П. Дорошенка 

Г) П. Тетерю 

 

Завдання № 3 

1. Яка інституція провела Генеральний опис Малоросії? 

А) Старшинська рада 

Б) Перша Малоросійська колегія 

В) Правління гетьманського уряду 

Г) Друга Малоросійська колегія 

 

2. Який із названих населених пунктів, незважаючи на величезну кількість 

жителів у другій половині ХІХ ст. не мав статусу міста? 

А) Юзівка 

Б) Катеринослав 

В) Балта 

Г) Бахмут 

 

3. Яка із названих організацій у своїй діяльності ставила виключно 

культурницькі цілі? 

А) Малоросійське товариство 

Б) Руська трійця 

В) Товариство святих Кирила і Мефодія 

Г) Головна Руська рада 

 

4. Хто з вчених ХІХ ст. досліджував походження та лікування інфекційних 

захворювань? 

А) М. Остроградський 

Б) О. Ляпунов 

В) М. Гамалія 

Г) Д. Багалій 
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Завдання № 4 

1. Про яке економічне явище у Російській імперії писалося у газеті «Ранок 

Росії» (1907 р.): «Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній 

промисловості влада «Продамету» майже безмежна. Поклавши в основу своєї 

діяльності ясно й виразно сформульований принцип, що не залізо існує для 

споживача, а споживач існує для заліза, «Продамет» з найперших кроків свого 

існування рішуче повела лінію в чітко зазначеному напрямку і продовжує 

благополучно вести її в наш час? 

А) концентрація виробництва та капіталу 

Б) завершення промислового перевороту 

В) розгортання промислового перевороту 

Г) зростання на ринку попиту на залізо 

 

2. Назвіть політичний режим часів Української революції 1917–1921 рр., який 

намагався компенсувати збитки власникам підприємств, заподіяні 

націоналізацією, та відновив 12-годинний робочий день: 

А) Українська Центральна Рада 

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) Радянська влада 

 

3. Про яке політико-державне утворення на території сучасної України йдеться 

в уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська війна на Україні» (1987 р.): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих районів 

погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало єдиний фронт 

боротьби трудящих проти внутрішніх і зовнішніх ворогів, об’єктивно вело до 

підриву союзу робітників і селян…»? 

А) Республіка Таврида 

Б) Баштанська республіка 

В) Українська Галицька Радянська республіка 

Г) Донецько-Криворізька республіка 
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4. Яку політику радянської влади пропагує плакат із написом: «Кооперація 

здійснює змичку між містом та селом»? 

 А) «коренізація» 

Б) колективізація 

В) «нова економічна політика» 

Г) «політика воєнного комунізму» 

 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між артефактом та місцем її виявлення 

археологами: 

А)   Б)   В)   Г)  

1) с. Мартинівка Черкаської області 

2) с. Личківці коло м. Гусятина в річці Збруч 

3) с. Велика Знам'янка Запорізької обл.  

4) с. Мізин на Чернігівщині 

5) м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл. 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між князем та ситуацією у релігійній сфері:  

А) Аскольд 1) у справі християнізації Русі намітилися тенденції до 

встановлення тісних відносин із Західною церквою, 

очолюваною Римом; ця подія має точну дату і висвітлена у 

письмових джерелах  
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Б) Ольга 2) константинопольський патріарх Афанасій і імператор 

Андронік II погодилися на утворення окремої Галицької 

митрополії та входження до неї єпархій, які перебували в зоні 

впливу тодішнього правителя, що мав титул короля 

В) Ярослав 

Мудрий 

3) впроваджена ним міра мала бути незворотною; спочатку до 

християнства прилучалися мешканці найбільших міст, 

подекуди виникали спалахи невдоволення його діями 

Г) Юрій І 

Львович  

4) хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки лише 

певна частина верхiвки на чолi з киïвським каганом 

 5) неослабною князівською підтримкою користувалося 

християнство, було зроблено спробу зменшити залежність 

Руської церкви від Константинополя 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між промисловим регіоном та його визначальною 

галуззю на середину 90-х рр. ХІХ ст. 

А) Правобережна Україна 1) машинобудування, суднобудування 

Б) Криворізько-

Придніпровський 

2) харчова та цукрова промисловість 

В) Донбас 3) невеликі мануфактури, легка промисловість 

Г) Одесько-Миколаївський 4) вугільна промисловість 

 5) залізорудна і марганцева промисловість  

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяльності 

популярних українських періодичних видань та їх назвами: 

А) 1848–1857 рр. 1) «Киевская Старина» 

Б) 1861–1862 рр. 2) «Київський телеграф» 

В) 1859–1876 рр. 3) «Рада» 
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Г) 1882–1907 рр. 4) «Зоря Галицька» 

 5) «Основа» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності козацько-селянські повстання за 

поданими описами: 

А) яскравою сторінкою цього повстання була так звана «Тарасова ніч», 

коли було знищено Золоту роту, яка складалась з представників 

найшляхетніших польських родів; 

Б) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля та 

білоруське Полісся, вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця; 

В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які, 

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон; 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність подій за наведеними цитатами: 

А) «Після Всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського за 

його проханням з чину гетьманського, наказуємо… створити там 

Малоросійську колегію...»; 

Б) «Через те, що король Його Милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві…»; 
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В) «Ворог не хоче пустити нас за Білу Церкву і сильно зміцнює свій 

табір… тепер ми оточені ворогом звідусіль – спереду, з боків і позаду. Селяни 

руйнують за нами мости і переправи, погрожуючи нам: «Якщо б ви хотіли 

втекти, то не втечете…»; 

Г) «В силу цього союзу Його Царська Величність бере на себе 

зобов'язання. … фортеці та міста, захоплені в Україні внаслідок сум’ятиці, 

повернути його королівській величності без всяких претензій...». 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) відкриття залізниці Одеса–Балта; 

Б) утворення Малоросійського товариства; 

В) Чигиринська змова; 

Г) створення політичної партії РУРП. 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність уривків документів:  

А) «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, не 

розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має 

право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають 

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

Українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на 

Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори»; 

Б) «…Управління Україною буде провадитися через посередництво 

призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обгрунтованні нижче 

долучених до цього законів про тимчасовий державний устрій України…»; 

В) «Українська республіка є соціалістичною державою робітників і селян. 

Вся влада […] належить Радам робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів»; 
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Г) «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною, суверенною державою українського народу... Власть у 

ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться 

Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, 

представництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...». 

    

 

Завдання № 3 

1. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебування греків у 

Північному Причорномор’ї та на півострові Крим: 

А)    Б)        В)   Г)  

Д)            Е)    Ж)  

 

 

2. Визначте напрямки діяльності Головної Руської Ради: 

А) засновано газету «Зоря Галицька»; 

Б) відкриття у Львівському університеті кафедри української мови та 

літератури; 

В) засновано товариство «Просвіта»; 

Г) скликано Собор руських вчених; 

Д) створено загони бойових дружин; 
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Е) відкрито Літературне товариство імені Тараса Шевченка; 

Ж) відкрито крамниці для продажу українських книжок. 

 

 

3. Назвіть суспільно-політичні течії на Закарпатті, що існували у міжвоєнний 

період: 

А) радикали; 

Б) русофіли; 

В) «мадярони»; 

Г) комуністи; 

Д) народовці; 

Е) слов’янофіли; 

Ж) легітимісти. 

 

 

4. Визначте кінокартини, створені українським режисером І. Кавалерідзе у 

другій половині 1930-х рр.: 

А) «Звенигора»; 

Б) «Коліївщина»; 

В) «Арсенал»; 

Г) «Земля»; 

Д) «Стожари»; 

Е) «Запорожець за Дунаєм»;  

Ж) «Григорій Сковорода». 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте україно-російські відносини упродовж другої 

половини XVII ст. 

2. Охарактеризуйте зміни в адміністративно-територіальному устрою 

Наддніпрянської України у складі Російської імперії упродовж кінця XVIII – 

першої чверті XIX ст. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 
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4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 4, Г – 1 1 

4 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 Б, А, В, Г 1 

2 Б, В, А, Г 1 

3 Б, А, В, Г 1 

4 А, Г, Б, В 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, Г, Д, Ж 1 

2 А, Б, Г, Ж 1 

3 Б, В, Г, Д 1 

4 Б, Д, Е, Ж 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 
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Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
 

  



Навчальне видання 
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