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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; 
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• 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 



6 

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 9 КЛАСУ 
 

Завдання 1994–2007 рр.  
 

 

1994 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 

 

Перший рівень 

1. Які були передумови утворення держави Київська Русь? 

2. Коли правив князь Володимир? Як називає князя Володимира історія, 

церква? Чому? 

3. Як називалися козаки, набрані на королівську службу: низові, виборні, 

реєстрові, запорізькі, підпомічники? 

4. Зазначте роки гетьманування П. Дорошенка: 1672–1687 рр., 1687–

1700 рр., 1663–1676 рр., 1657–1659 рр. 

5. В якому місті Б. Хмельницький і козача верхівка ухвалили остаточне 

рішення про перехід України під зверхність московського царя: Чигирині, 

Києві, Батурині, Переяславі, Зборові? 

6. Що таке натуральне господарство? 

7. Порівняйте бачення ролі й місця України в документах Кирило-

Мефодіївського братства і декабристів. 

8. З якою метою створювались військові поселення в першій половині ХІХ 

століття? 

9. Розкрийте роль общини в долі українського села. 

10. Як розвивався капіталізм у сільському господарстві? Як відбувалось 

розшарування селян? 

Другий рівень 

1. Одного з київських князів сучасники називали князем-воїном, іншого – 

«тестем Європи». Назвіть їх імена.  
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2. Коли і де вперше згадується назва «Україна»? 

А) 1187 р. 

Б) 998 р. 

В) 1185 р. 

Г) 1113 р. 

1) «Слово о полку Ігоревім» 

2) «Повість минулих літ» 

3) Галицько-Волинський літопис 

4) Київський літопис 

 

3. Кому з названих князів належить перша перемога над монголо-татарами? 

А) О. Невському 

Б) Д. Галицькому 

В) Д. Донському 

Г) Я. Осмомислу 

 

4. Яка релігія була державною в Хазарському каганаті в ІХ–Х ст.? 

А) іслам 

Б) іудаїзм 

В) християнство 

Г) язичництво 

 

5. Хто з полководців перший завдав поразки німецьким хрестоносцям 

Тевтонського ордену? 

А) О. Невський 

Б) Д. Галицький 

В) Ольгерд 

Г) Ягайло 

 

6. Коли більшість українських земель опинилась в складі Польської держави? 

А) 1385 р. 

Б) 1569 р. 

В) 1596 р. 

 

7. Розташуйте історичні події у хронологічній послідовності: 

А) прийняття Люблінської унії 

Б) оборона Києва від монголів 

В) прийняття Кревської унії 

Г) повстання селян під проводом Мухи 

Д) утворення Галицько-Волинського князівства 

Е) укладення Брестської унії 
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8. Хто очолив перше з відомих козацько-селянських повстань на Україні в 

XVІ ст.? 

А) Д. Гуня 

Б) К. Косинський 

В) Муха 

Г) С. Наливайко 

 

9. Випишіть у хронологічній послідовності битви періоду визвольної війни 

(1648–1654 рр.): 

А) Батозька битва 

Б) Жванецька битва 

В) Збаразька битва 

Г) Корсунська битва 

Д) Пилявецька битва 

 

10. Який статус передбачав Гадяцький трактат для українських земель? 

А) автономна одиниця у складі Польсько-Литовської держави 

Б) відходили до Польщі 

В) відходили до Росії 

Г) самостійна держава 

 

11. Хто з українських гетьманів найдовше тримав булаву? 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Мазепа 

В) Д. Многогрішний 

Г) К. Розумовський 

 

12. Допишіть пропущені слова. 

Першою вищою школою на східнослов’янських землях була 

______________________________. Її засновником у ___________ (рік) став 

__________________ (прізвище). 

 

13. Кому з гетьманів України належить створення першої демократичної 

конституції України? 

А) Б. Хмельницькому 

Б) П. Орлику 

В) Д. Апостолу 

Г) І. Мазепі 
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14. Кому із російських декабристів належить і в якому документі викладена 

думка про створення Української і Чорноморської держав? 

 

15. Кріпосне право було раніше скасовано: 

А) на правобережній Україні 

Б) на Лівобережній Україні 

В) в Західній Україні 

 

16. Де швидше відбувався процес розвитку української культури в середині 

ХІХ ст.? 

А) на Правобережній Україні 

Б) на Лівобережній Україні 

В) в Західній Україні 

 

17. У 30-ті роки ХІХ ст. промисловий переворот в Україні: 

А) не відбувався 

Б) тільки починався 

В) завершився 

Г) перебував на стадії кульмінації 

 

18. Випишіть поняття, які свідчать про розвиток капіталістичних відносин в 

Україні в першій половині ХІХ ст.: 

А) урочна система 

Б) низька продуктивність праці 

В) розшарування селян 

Г) розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі 

Д) запровадження нової техніки в промислове і сільськогосподарське 

виробництво 

Е) поміщицька мануфактура 

Ж) військові поселення 

З) зростання числа найманих робітників 

И) місячина 
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19. Яка з організацій захищала інтереси українського народу в Західній 

Україні? 

А) Руський собор 

Б) Головна Руська Рада 

В) Центральна Рада Народова 

Г) Українська Центральна Рада 

 

20. На початку ХІХ ст. Галичина входила до складу: 

А) Російської імперії 

Б) Польської держави 

В) Австро-Угорської імперії 

Г) Німецької імперії 

 

21. Назвіть першу політичну українську організацію: 

А) Південне товариство декабристів 

Б) Кирило-Мефодіївське товариство 

В) Руська трійця 

Г) Товариство греко-католицьких священників 

 

22. Хто з російських декабристів написав поему про Наливайка? 

 

23. Хто з декабристів належав до роду українського гетьмана? 

 

24. Кому з видатних літераторів України належала ініціатива створення 

українських частин під час війни 1812 року? 

 

25. Коли і де вперше був надрукований «Кобзар» Тараса Шевченка? 

А) 1838 р. 

Б) 1840 р. 

В) 1842 р. 

Г) 1856 р. 

1) Москва 

2) Петербург 

3) Київ 

4) Львів 

 

26. Допишіть пропущені слова. 

Автором першої української опери ___________________ (назва) був 

______________ (прізвище). 
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27. Назвіть прізвище видатного борця за права українського народу, депутата 

парламенту і керівника народного повстання у першій половині ХІХ ст. 

 

28. Які події відбувалися в Україні в зазначений період? 

А) 30.12.1825 р. – 02.01.1826 р. 

Б) 1812–1835 рр. 

В) 1845–1847 рр. 

Г) 1848–1849 рр. 

Д) 1855 р.

 

29. Назвіть головні реформи 60–70-х років ХІХ ст., які відбувалися в Україні у 

складі Російської імперії. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 назвати економічні, геополітичні, етнічні передумови 

2 980–1015 рр. Великий, Святий рівноапостольний, Красне Сонечко. 

Дуже багато зробив для розвитку держави, суспільства, церкви, 

охрестив Русь 

3 реєстрові 

4 1663–1676 рр. 

5 Переяслав 

6 господарство, в якому нічого не купується і не продається, а все 

необхідне для життя виробляється в ньому 

7 критерії для порівняння: державний статус, адміністративний поділ, 

національно-культурний розвиток 

8 економія витрат на утримання армії 

9 критерії: соціальна, правова, традиційна 

Другий рівень 

1 Святослав Ігорович та Ярослав Володимирович 

2 А – 2  

3 Б 

4 Б 

5 Б 

6 Б 

7 Д, Б, В, Г, А, Е 

8 Б 

9 Г, Д, В, А, Б 

10 Г 

11 Г 

12 Острозька академія, 1576 р., князь Костянтин Острозький 

13 Б 
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14 М. Муравйов «Конституція» 

15 В 

16 В 

17 Б 

18 Г, Д, Е, З 

19 Б 

20 В 

21 Б 

22 К. Рилєєв 

23 С. Муравйов-Апостол 

24 І. Котляревський 

25 Б – 2  

26 «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 

27 Лук’ян Кобилиця 

28 А – повстання Чернігівського полку;  

Б – селянський рух під проводом У. Кармалюка;  

В – діяльність Кирило-Мефодііївського братства;  

Г – «Весна народів» в Австрійській імперії; 

Д – повстання «Київська козаччина» 

29 селянська, земська, судова, освітня, військова, фінансова, міського 

врядуваня, цензурна 
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1995 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 

Перший рівень 

1. Правильно визначте порядок князювання на Київському столі пропонованих 

князів: Володимир Мономах, Аскольд, Олег, Дір, Ігор, Мстислав 

Володимирович, Святослав, Ярослав Мудрий, Володимир Святославович. 

 

2. Співвіднесіть українських гетьманів із підписаними угодами:  

А) Богдан Хмельницький 

Б) Юрій Хмельницький 

В) Іван Виговський 

Г) Іван Брюховецький 

Д) Дем’ян Многогрішний 

Е) Іван Самойлович 

Ж) Іван Мазепа 

 

1) «Коломацькі статті» 

2) «Березневі статті» 

3) «Слободищенський договір» 

4) «Гадяцький трактат» 

5) «Переяслівський договір» 

6) «Конотопські статті» 

7) «Московський договір» 

8) «Глухівські статті» 

 

3. Правильно розташуйте пропоновані дати й відповідні їм події: 

А) 29 грудня 1825 – 3 січня 1826 рр.

  

Б) 1845–1847 рр.  

В) 1814–1861 рр.  

 

Г) 30–70 роки ХІХ ст.  

Д) 1 листопада 1848 р.  

Е) 1834 р.  

1) відкриття Київського університету 

Св. Володимира 

2) збройне повстання у Львові 

3) діяльність Кирило-Мефодіївського 

братства 

4) роки життя Т. Г. Шевченка 

5) повстання Чернігівського полку 

6) промисловий переворот в Україні 

 

Другий рівень 

1. Що означає поняття «автохтонне населення»? 

2. Продовжте речення: фільварок – це… 

3. Що таке «монополія»? 
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Третій рівень 

1. Схарактеризуйте соціально-економічний лад у Київській державі. 

2. Визначте причини доби «Руїни» в Україні. 

3. Визначте риси індустріального суспільства початку ХХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 Аскольд, Дір, Ігор, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, 

Володимир Мономах, Мстислав Володимирович 

2 А – 2; Б – 3, 5; В – 4; Г – 7; Д – 8; Е – 6; Ж – 1  

3 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 6, Д – 2, Е – 1  
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1996 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1805 р. 1) видання у Львові брошури 

М. Міхновського «Самостійна Україна» 

Б) 1814–1861 рр.  2) життя і діяльність Т. Г. Шевченка 

В) 29 грудня 1825 – 2 січня 1826 р. 3) селянський рух «Київська козаччина» 

Г) 1834 р. 4) відкриття університету в м. Харкові 

Д) 1833–1837 рр. 5) діяльність у Львові «Руської трійці» 

Е) 1842–1912 рр. 6) життя і діяльність М. Грушевського 

Ж) 1840 р.  7) відкриття університету в м. Києві 

З) 1855 р. 8) повстання Чернігівського полку 

И) 1866–1934 рр. 9) життя і діяльність М. Лисенка 

К) 1900 р. 10) перше видання «Кобзаря» 

Т. Г. Шевченка 

 

2. Правильно визначте приналежність до таємних товариств: 

А) Т. Шевченко  1) Кирило-Мефодіївське товариство 

Б) П. Куліш 2) Масонська ложа 

В) В. Лукашевич 3) Київська громада 

Г) І. Котляревський 4) Південне товариство декабристів 

Д) Є. Гребінка 

Е) В. Антонович 

Ж) М. Драгоманов 

З) Т. Рильський 

 

3. Правильно зазначте дати і події: 

А) 1812 р. – подія? 

Б) гетьманування Б. Хмельницького – дата? 
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В) 1861 р. – подія? 

Г) Полтавська битва – дата? 

Д) 1632 р. – подія? 

Е) Конституція П. Орлика – дата? 

Ж) 1795 р. – подія? 

З) приєднання Криму до Російської імперії – дата? 

И) 1764 р. – подія? 

К) ліквідація Катериною ІІ Січі – дата? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

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

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

3 А – вторгнення армії Наполеона в Росію;  

Б – 1648–1657 рр.;  

В – скасування кріпацтва в Російській імперії;  

Г – 1709 р.;  

Д – відкриття Києво-Могилянської колегії;  

Е – 1710 р.;  

З – 1783 р.;  

И – ліквідація автономії Гетьманщини;  

К – 1775 р. 
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1997 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1812–1835 рр. 1) діяльність Кирило-Мефодіївського товариства 

Б) 1819 р.  2) «Емський указ» 

В) 1820–1825 рр. 3) Кримська війна 

Г) 1821 р. 4) повстання воєнних поселенців у Чугуєві 

Д) 1840 р. 5) «Валуєвський циркуляр» 

Е) 1846–1847 рр. 6) діяльність Південного товариства майбутніх 

декабристів 

Ж) 1–2 листопада 1848 р. 7) заснування «Малоросійського товариства» 

З) 1854–1856 рр.  8) повстанський рух під проводом У. Кармелюка на 

Поділлі 

И) 1863 р. 9) перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 

К) 1876 р. 10) створення «Союзу визволення України» 

Л) 1890 р. 11) проведення Столипінської аграрної реформи в 

Україні 

М) 1906–1909 рр. 12) створення Русько-української радикальної партії 

в Галичині 

Н) серпень 1914 р. 13) збройне повстання у Львові 

 

2. Правильно визначте приналежність осіб до таємних товариств і нелегальних 

партій (виходячи із наведених варіантів). 

Таємні товариства і нелегальні партії 

А) Братство тарасівців ______________________________________________ 

Б) УСДРП _________________________________________________________ 

В) Кирило-Мефодіївське братство _____________________________________ 

Г) ТУП ___________________________________________________________ 

Д) Українські громади другої половини ХІХ ст. _________________________ 
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1) П. Куліш 

2) С. Петлюра 

3) П. Житецький 

4) І. Липа 

5) Т. Рильський 

6) В. Білозерський 

7) М. Міхновський 

8) Д. Антонович 

9) М. Грушевський 

10) С. Єфремов 

 

3. Правильно зазначте дати і події: 

А) поділи Речі Посполитої Росією, Пруссією, Австрією – дати? 

Б) 1805 р. – подія? 

В) діяльність в Україні таємного товариства об’єднаних слов’ян – дата? 

Г) лютий 1861 р. – подія? 

Д) заснування «Братства тарасівців» – дата? 

Е) 1 серпня 1914 р. – подія? 

Ж) створення Революційної української партії – дата? 

З) липень 1903 р. – подія? 

И) створення Української демократичної партії – дата? 

 

Другий рівень 

Дайте визначення поняттям: 

1. Трест – 

2. Панщина – 

3. Нація – 

Третій рівень 

1. Порівняйте програмні цілі південного товариства декабристів («Руська 

правда») і «Братства тарасівців». 

2. М. Драгоманов – революційний демократ чи соціал-демократ? Обґрунтуйте 

свою точку зору. 

3. Перелічіть основні особливості індустріалізації в Україні другої половини 

ХІХ ст. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 8, Б – 4, В – 6, Г – 7, Д – 9, Е – 1, Ж – 13, З – 3, И – 5, К – 2, Л – 12, 

М – 11, Н - 10 

2 А – 4, 7; Б – 2, 8; В – 1, 6; Г – 9, 10; Д – 3, 5, 6 

3 А – 1772 р., 1793 р., 1795 р.;  

Б – відкриття університету у Харкові;  

В – 1823–1825 рр.;  

Г – відміна кріпацтва в Російській імперії;  

Д – 1891 р. 

Е – створення СВУ;  

Ж – 1900 р.;  

З – відкриття пам’ятника І. Котляревському у Полтаві;  

И – 1905 р. 
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1998 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1812–1835 рр.  1) діяльність у Львові гуртка «Руська трійця» 

Б) 1819 р.  2) загальний політичний страйк 

В) 1833–1837 рр. 3) селянський рух на Поділлі під проводом 

У. Кармелюка 

Г) лютий 1861 р.  4) утворення синдикату «Продамет» 

Д) 1882–1906 рр.  5) промислова криза 

Е) 1902 р.  6) скасування кріпацтва для поміщицьких селян 

Ж) 1900–1903 рр.  7) видання журналу «Киевская старина» 

З) жовтень 1905 р. 8) повстання воєнних поселенців у Чугуєві 

 

2. Правильно визначте приналежність осіб до таємних товариств і нелегальних 

партій (виходячи із наведених варіантів): 

А) Малоросійське товариство  

Б) Головна Руська Рада   

В) «Хлопомани»   

Г) РУП  

Д) Південне товариство 

Е) Кирило-Мефодіївське братство  

Ж) Товариство об’єднаних слов’ян  

 

 

 

1) В. Лукашевич  

2) С. Муравйов-Апостол   

3) І. Горбачевський 

4) П. Куліш 

5) В. Білозерський  

6) Г. Яхимович 

7) Т. Рильський 

8) В. Антонович 

9) М. Меленевський 

10) С. Чикаленко 

3. Правильно зазначте дати і події: 

А) 1814–1861 рр. – подія? 

Б) відкриття університету в Києві – дата? 
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В) «Банкетна компанія» – дата? 

Г) «Емський указ» Олександра ІІ – дата? 

Д) селянський рух «Київська козаччина» – дата? 

Е) 09.01.1905 р. – подія? 

Ж) 09.1854 р. – 09.1855 р. – подія? 

З) створення Української демократичної партії – дата? 

И) 29.12.1825 р. – 02.01.1826 р. – подія? 

К) 1 серпня 1914 р. – подія? 

Другий рівень 

Поясніть сутність термінів і понять: 

1. «Український П’ємонт». 

2. «Революційні народники». 

3. «Москвофіли». 

Третій рівень 

1. Порівняйте основні ідейні принципи «громадівського соціалізму» 

М. Драгоманова та «революційних народників». 

2. Визначте причини і наслідки поразки Росії у Кримській війні 1853–1856 рр. 

3. У чому полягали особливості економічного розвитку України у другій 

половині ХІХ ст.? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 3, Б – 8, В – 1, Г – 6, Д – 7, Е – 4, Ж – 5, З – 2  

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

3 А – роки життя Т. Шевченка;  

Б – 1834 р.;  

В – поч. ХХ ст.;  

Г – 1876 р.;  

Д – 1855 р.;  

Е – «кривава неділя»;  

Ж – оборона Севастополя;  

З – 1905 р.;  

И – повстання Чернігівського полку;  

К – створення СВУ 
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1999 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 1113 р. 1) розорення Києва коаліцією князів на чолі з Андрієм 

Боголюбським 

Б) 1169 р. 2) прихід до влади в Києві князя Володимира Мономаха 

В) 1621 р. 3) Бахчисарайський мирний договір 

Г) 1681 р. 4) Хотинська війна 

Д) 1774 р. 5) Другий поділ Речі Посполитої 

Е) 1793 р. 6) Кючук-Кайнарджийський мирний договір 

Ж) 1856–1860 рр. 7) діяльність у Львові групи «Руська трійця» 

З) 1834–1908 рр. 8) життя і діяльність Володимира Антоновича 

И) 1833–1837 рр. 9) діяльність Харківсько-Київського політичного 

товариства 

К) 1841–1895 рр. 10) життя і діяльність Михайла Драгоманова 

Л) 1900–1903 рр. 11) проведення в Україні Столипінської аграрної 

реформи 

М) 1906–1909 рр. 12) промислова криза в Україні 

 

2. Правильно визначте приналежність політичних і культурних громадських 

діячів до громадських об’єднань: 

А) Малоросійське товариство 

Б) Товариство об’єднаних слов’ян 

В) «Руська трійця» 

Г) Полтавська масонська ложа  

«Любов до істини» 

Д) Кирило-Мефодіївське товариство 

Е) «Братство тарасівців» 

 

1) Маркіян Шашкевич  

2) Іван Котляревський  

3) Василь Лукашевич  

4) Андрій Борисов  

5) Василь Білозерський   

6) Дмитро Пильчиков 

7) Олександр 

Скоропис-Йолтуховський  
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Ж) УСДРП 

З) Спілка визволення України 

И) Товариство українських поступовців 

К) «Земля і воля» 

 

8) Симон Петлюра    

9) Іван Липа   

10) С. Чикаленко   

11) Володимир Дебогорій-Мокрієвич 

3. Правильно зазначте дати і події: 

А) повстання древлян проти князя Ігоря – дата? 

Б) зруйнування Києва ордами Батия – дата? 

В) 1569 р. – подія? 

Г) остаточне покріпачення селян Лівобережної України – дата? 

Д) 29 грудня 1825 р. – 2 січня 1826 р. – подія? 

Е) 2 травня 1848 р. – подія? 

Ж) Кримська війна – дата? 

З) початок масової еміграції українців до Канади – дата? 

И) відкриття першої в Україні залізниці – дата? 

К) утворення Революційної української партії (РУП) – дата? 

 

Другий рівень 

Розтлумачте значення термінів і понять: 

1. «Москвофільство». 

2. «Хлопомани». 

3. «Київська козаччина». 

Третій рівень 

1. Проаналізуйте соціально-економічні та культурні наслідки для українського 

народу рішень Люблінського сейму. 

2. Порівняйте програму і діяльність «хлопоманів» та українських громад 1860–

1870-х рр. 

3. Визначте причини та безпосередні наслідки Кримської війни для України. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

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

М - 11 

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

3 А – 945 р.; 

Б – 1240 р.;  

В – Люблінська унія;  

Г – 1783 р.;  

Д – повстання Чернігівського полку;  

Е – створення ГРР;  

Ж – 1853–1856 рр.;  

З – друга пол. ХІХ ст.;  

И – 1865 р.;  

К – 1900 р. 
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2003 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Неандертальці на території України з’явились: 

А) 375 – 155 тис. років тому 

Б) 245 – 225 тис. років тому 

В) 150 – 100 тис. років тому 

 

2. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на територію 

України в: 

А) V тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) I тис. до н. е. 

 

3. Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що 

заселяли територію України відігравали чоловіки в: 

А) IV – III тис. до н. е. 

Б) III – II тис. до н. е. 

В) II тис. рр. до н. е. 

 

4. Назвіть дату: 

Племінний союз антів існував ... 

 

Завдання № 2 

1. Вкажіть подію та проставте дати названих подій: 

«... Лягло сонце за горою, 

Зірки засіяли, 

А козаки, як та хмара, 

Ляхів обступали. 

Як став місяць серед неба, 
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Ревнула гармата; 

Прокинулись ляшки – панки – 

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

А) бій біля Курукового озера ________ року 

Б) бій під Переяславом у _____________ році 

В) штурм Кодака __________ року 

 

Завдання № 3 

1. Із перелічених заходів та реформ президента Малоросійської колегії 

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

України: 

А) ліквідація Запорозької 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 

 

Другий рівень  

Завдання № 1 

1. Правильно визначте поняття: 

А) калган – султан 1) голова духівництва, тлумач законів 

Б) каймакан 2) командуючий військом 

В) муфтій 3) намісник хана за його відсутності 

Г) нуреддін 4) голова місцевого суду 

 

Завдання № 2 

1. Продовжіть речення: 

Головними причинами активізації українського національного руху у 

Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст. та появі Кирило–

Мефодіївського товариства були: 



28 

Завдання № 3 

1. Визначте, чия це біографія. 

Він був київським воєводою, найбільший після польського короля 

землевласник наприкінці XVI ст., у найстишліші терміни мав можливість 

виставити 15-20 тисяч війська, при його дворі перебувало постійно 2 тисячі 

шляхетних юнаків – слуг, які відбували лицарський вишкіл. 

 

2. Назвіть ім’я державного мужа, який відіграв важливу роль у становленні 

козацтва за такими фактами його біографії. 

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 вирували в 

Європі. Своїм універсалом він приєднав до Польської корони Підляшшя та 

Волинь. Це _________________________________________. 

 

3. Вставте пропущене ім’я та охарактеризуйте його боротьбу проти турецько-

татарської загрози: 

Ой крикнув цар на свої гайдуки: 

«Візьміть ________ добре у руки, 

Візьміть ________ і зв’яжіте, 

За гак ребром зачепіте!» ( із народної пісні). 

 

4. Про кого з історичних осіб кінця XVI ст. –  першої половини XVII ст. пише 

український історик О. Субтельний: «... 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»? 

 

Третій рівень  

1. Як позначилася епоха «великих реформ» 60-80-х рр. XIX ст. на соціально-

економічному та національному житті Наддніпрянської України? 
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2. Порівняйте російський революційний та український національно-

визвольний рух у другій половині XIX ст. 

3. Охарактеризуйте реформи П. Могили та визначте історичне значення його 

діяльності. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 IV–VII ст. 

Завдання № 2 

1 Б, 1625 р., 1630 р., 1635 р. 

Завдання № 3 

1 А, Б, В, Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

Завдання № 2 

1 1) поширення ідей Просвітництва та Великої Французької революції; 

2) оформлення теорії про роль та значення нації, про провідну місію 

слов’янських народів у відродженні Європи; 

3) посилення колонізаторської політики російського самодержавства; 

4) поява нової соціальної верстви, що стала генератором ідей 

суспільного розвитку – інтелігенції. 

Завдання № 3 

1 Князь Костянтин Острозький 

2 Польський король Сигізмунд II Август 

3 Байда 

4 П. Конашевич-Сагайдачний 

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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2004 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

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) IIІ–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: 
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А) на Куликовому полі, яка відбулася ________ року 

Б) на річці Сині Води, яка відбулася _________ року 

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 р. 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 та хмара,  

Ляхів обступали. 

Як став місяць серед неба, 

Ревнула гармата; 

Прокинулись ляшки – панки – 

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

А) бій біля Курукового озера ________ року 

Б) бій під Переяславом _____________ року 

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 у м. Київ 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 та 

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 Лівобережній Україні 3) 1764 р. 

 

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 річками Південний Буг та 

Дністер 

Г) 1793 р. 4) приєднання до Росії Криму 

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

 

13. Встановіть відповідність: 

А) 1784 р. 1) відкриття університету в м. Харкові 

Б) 1805 р. 2) заснування університету у м.Чернівці 

В) 1834 р. 3) відкриття університету в м. Києві 

Г) 1875 р. 4) відкриття університету у м. Львові 

 

14. Встановіть відповідність: 

А) 1720 р. 1) заборона книгодрукування богословських книг 

українською мовою  

Б) 1863 р. 2) Емський указ 

В) 1876 р. 3) Валуєвський циркуляр 

 

15. Встановіть відповідність: 

А) польське повстання 1) 1817–1818 рр. 

Б) повстання Бузьких козаків 2) 1843–1844 рр. 

В) повстання селян під проводом Л. Кобилиці 3) 1825–1826 рр. 

Г) повстання Чернігівського полку 4) 1830–1831 рр. 

 

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 в 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. Встановіть відповідність: 

А) 1818 р. 1) вихід «Русалки Дністрової» 

Б) 1837 р. 2) перше видання «Кобзаря» 

В) 1840 р. 3) розпочав роботу Полтавський театр 

Г) 1846 р. 4) вихід друком «Історії Русів» 

 

18. Виправте помилки: 

А) 1855 р. – а) похід «У Таврію за волею» 

Б) 1856 р. – б) повстання «Київська козаччина» 

В) 1864 –1865 рр. – в) антиросійське польське повстання 

 

19. Встановіть відповідність: 

А) 1837 р. 1) «Всі народи, що живуть у світі, завжди боронили і 

боронитимуть вічно життя своє» 

Б) 1846 р. 2) «Не тоді, коли очі сумні, а коли руки дільні, розцвітає 

надія» 

В) 1648 р. 3) «Ми, русини галицькі, належимо до великого руського 

народу, котрий одною мовою говорить» 

 

20. Співставте події: 

А) 1861 р. 1) судова реформа 

Б) 1864 р. 2) земська реформа 

В) 1867 р. 3) селянська реформа 

 4) освітня реформа 

 5) прийняття Конституції Австрійської імперії 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть співвідношення: 
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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 і 

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 

 

3. Знайдіть помилки у визначеннях: 

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

Б) тотем – приміщення, в якому здійснювали 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 надприродній 

зв’язок між родовою групою людей та охоронцем роду (6). 
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4. Встановіть відповідність: 

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

Б) тіуни виконували 2) судові функції 

В) вірники виконували 3) військово-адміністративні 

 

5. Встановіть відповідність: 

А) булава            1) символ влади судді  

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

кулька-маковиця, а 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 

 

7. Правильно визначте поняття: 

А) калган-султан 1) голова духівництва, тлумач законів 

Б) каймакан 2) командуючий військом 

В) муфтій 3) намісник хана за його відсутності 

Г) нуреддін 4) голова місцевого суду 

 

8. Співвіднесіть поняття: 

А) губернатори 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 
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9. Продовжте речення: 

А) Селяни, що регулярно сплачували своєму поміщикові визначену суму 

грішми, – це __________________________. 

Б) Окремий стан російського суспільства, представники якого перебували 

у юридично оформленій повній особистій залежності від поміщика і фактично 

було його власністю, – це _____________________. 

 

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. Зазначте персоналію: 

А) брав участь у розписі Успенського собору Києво-

Печерської лаври, виконував мозаїчні роботи для 

Михайлівського Золотоверхого собору у 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 
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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 

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

митрополит уніатської церкви, визначний 

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 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. 
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6. Назвіть, кому присвячено портрет. 

У колекції Київського музею російського мистецтва є портрет особи, що 

стоїть перед статуєю богині Феміди у храмі Правосуддя. У жертовному вівтарі 

палає вогонь. Особа кидає до нього квіти маку, символи спокою, отже, вона 

жертвує своїм спокоєм заради правосуддя. Поряд з нею сидить орел – влада 

опирається на закони... 

А) Єлизаветі Петрівні  Б) Петру І  В) Катерині II 

 

7. Співвіднесіть біографію: 

Іван Котляревський 

А) дворянин, перебував на військовій службі, брав 

участь в облозі Ізмаїла, належав до масонської ложі 

Б) дворянин, належав до масонської ложі, автор оди 

В) дворянин, у своєму маєтку проголосив республіку 

 

8. Завершіть речення: 

1818 р. вийшла друком перша «Граматика української мови», автором якої 

був ________________________________________________________________. 

 

9. Правильно назвіть: 

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

  

 

10. Визначте особу: 

А) син кріпака, 

користувався повагою 

серед друзів, набув 

слави видатного 

письменника 

Б) обличчя простувате з дрібними рисами – тільки 

великі карі очі, пречудові, виразні, мав емоційну 

вдачу, бував запальним і несправедливим, 

керувався мудрістю: «А ще хто рече, яко люблю 

Бога, а брата свого ненавидить, обманом єсть» 

 

1) М. Костомаров              2) Т. Шевченко                 3) П. Куліш 
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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) погром 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; 

Ж) спорудження храму святої Софії; 

З) прийняття «Статуту» Володимира Мономаха. 

 

3. Розмістіть події у хронологічній послідовності: 

А) Берестейська унія; 

Б) затвердження Статуту Успенського братства; 

В) створення Богоявленського братства; 

Г) Люблінська унія; 

Д) церковні реформи митрополита П. Могили; 

Е) відновлення ієрархії Української православної церкви зусиллями 

П. Сагайдачного; 
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Ж) Переяславська рада; 

З) смерть гетьмана Б. Хмельницького. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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 (техніки сколотів, 

свердління); 
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Г) започаткування гончарства, прядіння, ткацтва; 

Д) зародження землеробства, скотарства; 

Е) утвердження матріархату; 

Ж) поява первісних вірувань. 

 

2. Які ознаки кризи родоплемінної організації у східних слов’ян і початку 

державної консолідації: 

А) існування сусідської общини; 

Б) виникнення приватної власності на майно та худобу; 

В) виникнення майнової нерівності; 

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

завдяки походженню; 

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

Е) існування родової общини; 

Ж) формування племен. 

 

3. Правильно визначте умови підписаних: Кревської унії 1385 р. та 

Городельської унії 1413 р. за зразком: Кревська унія – А, Б, ...; Городельська 

унія: 1, 2, 3... 

А) повернення незалежності Галицько-Волинській державі; 

Б) приєднання Литви й України до складу Польщі; 

В) збереження автономії Великого князівства Литовського у його тодішніх 

кордонах. 

1) закріплення за феодалами-католиками у Литві виняткового права 

займати державні посади; 

2) проголошення православ’я державною релігією ВКЛ; 

3) закріплення за феодалами-православними у Литві рівних прав із 

феодалами-католиками. 
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4. Із перелічених заходів і реформ президента Малоросійської колегії 

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

України: 

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. 

 

5. 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. 

 

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 у ХІІ-

ХІІІ ст. 

3. Визначте ознаки традиційного суспільства: аграрно-ремісничого (8 ознак). 

4. Назвіть риси кризи феодально-кріпосницької системи (8 рис). 

5. Важливу роль у суспільно-політичному житті XIX ст. відігравала нова 

суспільна верства – інтелігенція. Опишіть її особливі ознаки. 

Третій рівень 

1. XIX століття увійшло в історію України як століття «українського 

національного відродження». Визначте і порівняйте причини активізації 
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українського національно-визвольного руху у першій та у другій половині 

XIX ст.: 

Причини національного 

відродження у першій 

половині XIX ст. 

Причини національного 

відродження у другій 

половині XIX ст. 

Спільні причини 

   

 

2. Чому Україну XVI ст. можна вважати культурним містком між Західною 

та Східною Європою? 

 

3. Ви – свідок суперечки між П. Пестелем та М. Костомаровим, опишіть її. 

 

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, В – 1, Д – 2, Г – 3, Б – 5 

4 А – 1380 р., Б – 1362 р., В – 1410 р. 

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 А – 1625 р., Б – 1630 р., В – 1635 р., вірна відповідь:  Б 

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 В – 1, Б – 2, А – 3 

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 –4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

16 А – 2, Б – 1, В – 3 

17 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

18 А – б, Б – а, В – 1863 – 1864 рр. 

19 А – 2, Б – 3, В – 1 

20 А – 3, Б – 1, 2, 4; В – 5 

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 
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5 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 

6 А – 2, Б – 1 

7 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

8 А – 3, Б – 2, В – 1 

9 А – селяни-оброчники, Б – селяни-кріпаки 

10 федерація – 1 

Завдання № 3 

1 В – 2, А – 3, Б – 1 

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 В  

7 А 

8 О. Павловський 

9 А – І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Шашкевич,  

Б – М. Костомаров, В. Білозерський, М. Гулак, П. Куліш, Т. Шевченко, 

О. Маркович 

10 А, Б – 2 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 Д, В, З, Ж, Г, Б, Е, А 

2 Г, Ж, Д, Е, В, З, Б, А 

3 Г, Б, А, В, Е, Д, Ж, З 

4 З, Г, А, Е, Б, Ж, Д, В 

5 В, Г, З, Д, Е, Ж, А, Б 

Завдання № 2 

1 Б, В, Г, Д 

2 А, Б, В, Г 

3 Кревська унія – Б, Городельська унія – 1 

4 А, Б, В, Г 

5 Б, В, Д, Е 

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 (кераміки, металу) 

6) дав світло, збільшивши робочий день 

7) сприяв консолідації людей у протистоянні навколишньому світу 

2 1) репресивна політика монгольських ханів 

2) розорена економіка 
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3) переселення населення в райони Півночі та Заходу 

4) постійний обтяжливий податковий тягар з боку монголо-татар 

5) князівські міжусобиці 

6) відсутність вольової та енергійної еліти 

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

2) основне багатство – земля 

3) панують натуральне господарство і ручна праця 

4) більша частина часу йде на забезпечення власного виживання 

5) місце у суспільстві визначається становим походженням 

6) життя у суспільстві усталене й регулюється звичаями 

7) релігійний світогляд є панівною формою держав імперії, королівства 

4 1) розвиток товарно-грошових відносин 

2) зростання товарності сільського господарства 

3) занепад кріпосницьких мануфактур 

4) широке застосування найманої праці й машин на мануфактурах 

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 1) існуючу дійсність сприймала відповідно до поширених у суспільстві 

ідейно-політичних течій 

2) метою своєї суспільної боротьби вона визначала загальносуспільні 

інтереси, а не інтереси окремої соціальної групи, верстви 

3) вона відзначалася не лише самовідданою боротьбою за інтереси 

пригноблених верств суспільства, а й реальною безкорисливою 

діяльністю із захисту прав пригноблених 

Третій рівень (критерії оцінювання): 

1. Уміння оперувати історичними фактами і датами 

2. Доцільне використання історичної термінології і термінології того часу 

3. Логічність 

4. Аргументованість доведення 

5. Повнота розкриття 

6. Загальна ерудованість 

7. Образність мови 
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2006 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Неандертальці на території України з’явились: 

А) 375–155 тис. років тому 

Б) 245–225 тис. років тому 

В) 150–100 тис. років тому 

 

2. 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. 

 

3. Зазначте дату: 

Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що 

заселяли територію України, відігравали чоловіки: 

А) IV–III тис. до н. е. 

Б) III–II тис. до н. е. 

В) II тис. рр. до н. е. 

 

4. Назвіть дату: 

Племінний союз антів існував _____________. 

 

Завдання № 2 

1. Зазначте подію та проставте дати названих подій: 

«...Лягло сонце за горою, 

Зірки засіяли, 

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали. 
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Як став місяць серед неба, 

Ревнула гармата; 

Прокинулись ляшки – панки – 

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

 

А) бій біля Курукового озера ________ року 

Б) бій під Переяславом у _____________ році 

В) штурм Кодака __________ року 

 

Завдання № 3 

1. Із перелічених заходів і реформ президента Малоросійської колегії 

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

України: 

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. 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

Правильно визначте поняття: 

А) калган-султан 1) голова духівництва, тлумач законів 

Б) каймакан 2) командуючий військом 

В) муфтій 3) намісник хана за його відсутності 

Г) нуреддін 4) голова місцевого суду 
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Завдання № 2 

Продовжте речення: 

Головними причинами активізації українського національного руху в 

Наддніпрянській Україні у першій половині XIX ст. та появи Кирило-

Мефодіївського товариства були _______________________________________. 

 

Завдання № 3 

1. Визначте, чия це біографія: 

Він був київським воєводою, найбільший після польського короля 

землевласник наприкінці XVI ст., мав можливість у найстисліші терміни 

виставити 15–20 тисяч війська, при його дворі перебувало постійно 2 тисячі 

шляхетних юнаків-слуг, які відбували лицарський вишкіл. 

 

2. Назвіть ім’я державного мужа, який відіграв важливу роль у становленні 

козацтва, за такими фактами його біографії: 

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 вирували в 

Європі. Своїм універсалом він приєднав до Польської корони Підляшшя та 

Волинь. Це __________________________________________________________. 

 

3. Вставте пропущене ім’я та охарактеризуйте його боротьбу проти турецько-

татарської загрози: 

Ой крикнув цар на свої гайдуки: 

«Візьміть ________ добре у руки, 

Візьміть ________ і зв’яжіте, 

За гак ребром зачепіте!» (із народної пісні). 

 

4. Про кого з історичних осіб кінця XVI ст. – першої половини XVII ст. пише 

український історик О. Субтельний: «...Він дивився на козаків не лише під 
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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». 

 

Третій рівень 

1. Як вплинула епоха «Великих реформ» 60–80-х рр. XIX ст. на соціально-

економічне та національне життя Наддніпрянської України? 

2. Порівняйте російський революційний та український національно-

визвольний рух у другій половині XIX ст. 

3. Охарактеризуйте реформи П. Могили та визначте історичне значення 

його діяльності. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 IV–VII ст. 

Завдання № 2 

1 Б, 1625 р., 1630 р., 1635 р. 

Завдання № 3 

1 А, Б, В, Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

Завдання № 2 

1 1) поширення ідей Просвітництва та Великої Французької революції 

2) оформлення теорії про роль та значення нації, про провідну місію 

слов’янських народів у відродженні Європи 

3) посилення колонізаторської політики російського самодержавства 

4) поява нової соціальної верстви, що стала генератором ідей 

суспільного розвитку – інтелігенції 

Завдання № 3 

1 Князь Костянтин Острозький 

2 Польський король Сигізмунд II Август 

3 Байда 

4 П. Конашевич-Сагайдачний 
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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 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Кроманьйонці на території України з’явились: 

А) 375–155 тис. років тому 

Б) 150–100 тис. років тому 

В) 40–35 тис. років тому 

 

2. 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. 

 

3. Визначальну суспільну роль у скотарських племенах індоєвропейців, що 

заселяли територію України, відігравали чоловіки у: 

А) IV–III тис. до н. е. 

Б) III–II тис. до н. е. 

В) II тис. до н. е. 

 

4. Назвіть дату: 

Племена аріїв почали переселення внаслідок посухи у ... 

 

Завдання № 2 

1. Зазначте князя і проставте роки його правління: 

І мовив князь___________ (______): «Хай буде се мати городам руським». 

«Ось князя руського _________ (______) ми вбили. Візьмемо жону його за 

князя свого Мала». 

І сказала княгиня________ (______): «Дайте мені од двора по три голуби і 

по три горобці. Бо не хочу я тяжкі данини накласти на вас». 
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«Не любо мені є в Києві жити», – відповів князь ___________(______) 

своїм боярам. 

Завдання № 3 

1. Із перелічених заходів і реформ президента Малоросійської колегії 

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

України: 

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. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

Правильно визначте поняття: 

А) місіонер 1) об’єднання для досягнення мети 

Б) конгломерат 2) людина, що поширює свою віру серед іновірців 

В) консолідація 3) механічне об’єднання різних частин 

Г) патріарх 4) глава православної церкви 

 

Завдання № 2 

Продовжте речення: 

Головними причинами появи Кирило-Мефодіївського товариства були: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Завдання № 3 

1. Визначте, про якого гетьмана йдеться: 

Жоден з історичних діячів нашого народу не може зрівнятися з ним за 

кількістю створених праць про нього. У повсякденному житті був людиною 
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скромною. Він носив простий одяг і лише під час дипломатичних прийомів 

одягав коштовне вбрання. Його захопленням були голуби. Після смачного обіду 

чи вечері курив турецьку люльку, міг заграти на бандурі. Часто любив 

повторювати: «Усе на світі, і добре і лихе, діється з волі Божої». 

 

2. Якому гетьманові належать ці слова: «Природа моя, з прадідів моїх не 

дозволяє бути мені зрадником, і зобов’язує мене бути вірним моєму 

добродійнику»? 

 

3. Вставте пропущене ім’я та охарактеризуйте його боротьбу проти турецько-

татарської загрози: 

Ой крикнув цар на свої гайдуки: 

«Візьміть ________ добре у руки, 

Візьміть ________ і зв’яжіте, 

За гак ребром зачепіте!» ( із народної пісні). 

 

4. Про кого з історичних осіб кінця XVI ст. – першої половини XVII ст. пише 

український історик О. Субтельний: «...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». 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте політику російського уряду в соціально-економічній та 

національній сферах життя Наддніпрянської України у 60–80-х рр. XIX ст. 

2. Порівняйте російський революційний рух у Наддніпрянській Україні та 

український національно-визвольний рух у Західній Україні у другій половині 

XIX ст. 

3. Складіть історичний портрет Максиміліана Робесп’єра. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 II тис. до н. е. 

Завдання № 2 

1 Олег (882–912), Ігор (912–945), Ольга (945–964), Святослав (964–972) 

Завдання № 3 

1 А, Б, В, Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

Завдання № 2 

1) поширення ідей Просвітництва та Великої Французької революції 

2) оформлення теорії про роль та значення нації, про провідну місію 

слов’янських народів у відродженні Європи 

3) посилення колонізаторської політики російського самодержавства 

4) поява нової соціальної верстви, що стала генератором ідей суспільного 

розвитку – інтелігенції 

Завдання № 3 

1 Гетьман Богдан Хмельницький 

2 Гетьман Пилип Орлик 

3 Байда 

4 П. Конашевич-Сагайдачний 

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 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Укажіть назву племен і період їхнього панування в Україні: 

«Він спрямував своє військо у землю антів і, коли вступив на ці землі, у 

першому бою зазнав поразки, але надалі став діяти рішуче. Згодом йому 

обманом вдалося захопити антського вождя Божа з синами і він наказав 

розіп’яти їх, а щоб страх переможених подвоївся, звелів страти ще 70 

антських старійшин…». 

А) кіммерійці, IX–VII ст. до н. е. 

Б) сармати, III ст. до н. е. – III ст. н. е. 

В) готи, III–IV ст. н. е. 

Г)  гуни, IV–V ст. н. е. 

 

2. Назвіть подію за описом історичної пісні: 

…Сходилися всі козаки, раду положили, 

Да на раді на поляків поход присудили. 

Розходилися козаки із своєї ради, 

Вибирали з-під каменів великії клади. 

Клади продавали, самопали купували, 

Купували самопали, в похід виступали. 

…А в Варшаві на раді да судді судили, 

Да спалити Наливайка в волю присудили… 

(Історичні пісні. – К., 1961. – С. 173) 

А) Куруківська трагедія 

Б) Солоницька трагедія 

В) «Тарасова ніч» 

Г) Цецорська трагедія 
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3. Назвіть дату події: 

Коли король пішов, то його церемоніймейстер звернувся до більшості 

депутатів, що залишилися на місцях: «Панове, ви чули наказ короля!». «Так, – 

відповів тоді Мірабо, – ми чули наміри, які були навіяні королю… Якщо вам 

доручили примусити нас піти звідси, ви повинні просити наказу застосувати 

силу, тому що ми не залишимо наші місця інакше, ніж перед силою багнетів». 

А) 1786 р. 

Б) 1787 р. 

В) 1788 р. 

Г) 1789 р.

 

4. Назвіть дату події, про яку повідомив адресат: 

«Я велів розпочати екзекуцію. Озлоблення злочинців досягало такого 

ступеня, що з 40 чоловік тільки троє, каючись у своєму злочині, просили про 

помилування, і вони на місці були прощені, а решта 37 покарані; але це 

покарання не вплинуло на решту арештантів, які були при цьому, хоч воно було 

суворим і показним, бо піхотні солдати через невдоволення своє на чугуївців за 

їх заколот дуже їх покарали. А втім, при цьому покаранні були присутні 

медичні чиновники, які і припиняли його, зважаючи на силу і тілесну будову 

кожного злочинця. 

Після закінчення цього покарання були запитані усі непокарані 

арештанти, чи каються вони в своєму злочині і чи припинять своє буйство? 

Але оскільки вони одноголосно це відкинули, то начальник штабу поселених 

військ Кленміхель, за моєю згодою, наказав з них вже взяти перших 

підбурювачів і покарати на цьому ж місці шпіцрутенами, а юрба злочинців, яка 

знаходилась під арештом, тільки тоді підкорилась і почала просити про 

помилування, як з них було покарано 15 чоловік...» (з листа графа О. Аракчеєва 

царю Олександру I, липень 1819 р. // Хрестоматія з історії Української РСР. – 

Т. 1 – К., 1959. – С. 115–116). 

А) червень 1817 р. 

Б) липень 1818 р. 

В) червень 1819 р. 

Г) липень 1819 р. 
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Завдання № 2 

1. Назвіть подію і проставте дати названих подій: 

«...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!», – так описував Т. Шевченко: 

А) бій біля Курукового озера ________ року 

Б) бій під Переяславом _____________ року 

В) штурм Кодака __________ року. 

 

Завдання № 3 

1. Із перелічених заходів і реформ президента Малоросійської колегії 

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

України: 

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. 

 

Другий рівень 

1. Правильно визначте поняття: 

А) булава 1) символ влади судді 

Б) бунчук 2) козацький прапор 

В) корогва 3) древко завдовжки два метри, верхівку якого прикрашала 

кулька-маковиця, від якої донизу звисали пасма кінського 

волосся й червоні мотузки 
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Г) печатка 4) палиця з горіхової деревини завдовжки 50–70 см зі срібною 

чи визолоченою кулею на кінці, розкішно оздоблена, 

здебільшого смарагдами і перлами 

 

2. Встановіть ланцюжок дат – подій. 

350 років тому відбулася битва, яка могла змінити подальший розвиток 

процесу державотворення в Україні, ще за наступне півстоліття сталась подія, 

яка виявилася історичним Рубіконом в історії України, за 561 рік до цієї події у 

літописі з’явилася лише перша згадка про цю землю, а через 106 років її 

володаря увінчали монаршим символом влади. 

дата – подія дата – подія дата – подія дата – подія 

 
   

 

3. Встановіть ланцюжок дат та історичних діячів. 

1101 рік тому він утвердив свою перемогу під стінами столиці 

наймогутнішої тогочасної імперії; за 750 років потому примхлива доля вознесла 

його на вершину влади; за наступні 52 роки він, учора ще возвеличений, помер 

самотнім у чужому краї; а за 105 років по його смерті народився той, муза якого 

возвеличила український народ. 

дата – ім’я 

історичної особи 

дата – ім’я 

історичної особи 

дата – ім’я 

історичної особи 

дата – ім’я 

історичної особи 

 
   

 

4. 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 
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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 

вирували в Європі. Своїм універсалом він приєднав до 

Польської корони Підляшшя та Волинь 

2) Костянтин 

Острозький 

В) Він був київським воєводою, найбільший після 

польського короля землевласник, мав можливість у 

найстисліші терміни виставити 15–20 тисяч війська, при 

його дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних 

юнаків-слуг, які здобували лицарський вишкіл 

3) Яків Барабаш 

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 

 

Третій рівень 

1. «Проте Хмельницький, не чекаючи, коли його військо коронне до 

Запоріжжя дійде і вирішивши поновити давню славу козацьку, вирушив у поля, 

чигаючи не на силу, а на Господню ласку уповаючи… козаки й татари над 

поляками гору взяли». 

Визначте подію та складіть її опис за планом: 

А) назва битви 

Б) дата 

В) хід битви 

Г) результат 

Д) значення 

2. Порівняйте російський революційний та український національно-

визвольний рух у другій половині XIX ст. 

3. Охарактеризуйте друге гетьманування Ю. Хмельницького. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 Б 

3 Г 

4 Г 

Завдання № 2 

Б, 1625 р., 1630 р., 1635 р. 

Завдання № 3 

А, Б, В, Г 

Другий рівень 

1 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1 

2 1658 р. – Конотопська битва; 1708 р. – антимосковське повстання 

І. Мазепи; 1147 р. – перша літописна згадка назви «Україна»; 1253 р. – 

коронація Данила Галицького 

3 907 р. – князь Олег; 1657 р. – гетьман І. Виговський, 1709 р. – гетьман 

І. Мазепа; 1814 р. – Т. Шевченко 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

Третій рівень (критерії оцінювання) 

1. Уміння оперувати історичними фактами і датами 

2. Доцільне використання історичної термінології і термінології того часу 

3. Логічність 

4. Аргументованість доведення 

5. Образність мови 

6. Повнота розкриття теми 

7. Творчий підхід 
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2009 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Навчився не лише користуватися вогнем, а й добувати вогонь: 

А) президжантроп 

Б) пітекантроп 

В) неандерталець 

Г) кроманьйонець 

 

2. Назвіть місце бою з польсько-татарським військом українсько-московського 

табору, що його сучасники назвали «полем дрожі»:  

А) Жовті Води 

Б) Корсунь 

В) Переяслав 

Г) Охматов 

 

3. Встановіть авторство твору: 

«Станем браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 

В ріднім краї панувати не дамо нікому. 

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє 

Ще у нашій Україні доленька наспіє» 

А) П. Чубинський 

Б) М. Костомаров 

В) П. Куліш 

Г)  І. Франко 

 

4. Назвіть дату документа: 

«…саме питання про користь і можливості вживання в школах 

малоруського наріччя не тільки не розв’язане, але навіть порушення цього 

питання прийнято більшістю малоросіян з обуренням, яке висловлюється у 

пресі…». 

А) 1861 р. 

Б) 1863 р. 

В) 1870 р. 

Г) 1876 р. 
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Завдання № 2 

1. 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) кіммерійці 

В) венеди 

Г) склавини 

 

2. Визначте приналежність слів: 

«…правда те, що я мала й незначна людина, але Бог дав мені, що я є 

одновладцем і самодержцем руським…». 

А) П. Конашевич-Сагайдачний 

Б) Б. Хмельницький 

В) І. Виговський 

Г) П. Дорошенко 

 

3. Назвіть назву документа: 

«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) Переяславські статті 1659 р. 

В) Московські статті 1665 р. 

Г) Конотопські статті 1672 р. 

 

4. Назвіть історичного діяча: 

«…історик, археолог, етнограф, археограф, засновник народницької школи 

в українській історичній науці, професор російської історії Київського 

університету… всі відзначають його скромність, надмірну обачливість, 

неймовірний самоконтроль, рівність у стосунках із різними людьми… за 

походженням поляк він перейшов в український табір, закінчив медичний 
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факультет й різко змінив фах – здобув історичну освіту, основну діяльність вів 

у Києві, але головні надії покладав на Галичину…». 

А) Т. Рильський 

Б) В. Антонович 

В) М. Драгоманов 

Г) Ф. Вовк 

 

Завдання № 3 

1. Назвіть плем’я, про яке пише античний автор: 

«…при їхньому наступі вони почали радитися між собою, і думки їхні 

поділились… На думку народу треба було б відступити й не вступати до бою з 

сильним військом, а царі пропонували боротися за батьківщину з загарбниками. 

Але ні народ не захотів слухати царів, ні царі народу, перший задумав 

віддатися без бою, а царі вирішили не тікати з народом. Порішивши таким 

чином, царя стали битися між собою…». 

А) кіммерійці 

Б) скіфи 

В) сармати 

Г) авари 

 

2. Назвіть історичного діяча: 

«Він, – свідчив сучасник, – народився в Умані, був там полковником, але 

попав у неласку до Дорошенка і перейшов до запорожців… має трьох синів і 

жінку… взявши нечинно і непрядно гетьманський титул, вніс поміж народ 

розрізнення…». 

А) П. Тетеря 

Б) І. Брюховецький 

В) М. Ханенко 

Г) Я. Сомко 

 

3. Яким актом царського уряду заборонялась діяльність недільних шкіл в 

Україні: 

А) Указом Катерини II 

Б) Валуєвським циркуляром 

В) Емським указом 

Г) Столипінським розпорядженням 
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4. Вилучіть зайве прізвище у ланцюжку: 

Михайло Єфімов – Сергій Уточкін – Андрій Желябов – Дмитро 

Григорович. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Правильно визначте подію та історичного діяча. 

«Подолав болгар. І взяв він вісімдесят родів по Дунаю, і сів, князюючи, 

тут, у городі Переяславці, беручи данину з греків»: 

А) князь Святослав 

Б) похід 967 року 

В) князь Аскольд 

Г) похід 860 року 

 

2. Назвіть подію, описану П. Кулішем, та її дату: 

«Ось ударили голосно в бубни, засурмили у сурми. Виходить із царського 

намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота…». 

А) Козацька рада під Германівною 

Б) Ніжинська рада 

В) 1663 р. 

Г) 1672 р. 

 

3. Назвіть автора документа і його дату: 

«Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на 

основі дарованих їм привілеїв… Ці провінції треба найлегшим способом 

привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитись, неначе вовки на 

ліс…». 

А) Петро Перший 

Б) Катерина Друга 

Г) 1720 р. 

Д) 1764 р. 

 

4. Назвіть два зайві прізвища: 

М. Цертєлєв – К. Брюлов – Т. Шевченко – М. Максимович – М. Пирогов. 
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Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) Іван Котляревський 

Б) Василь Лукашевич 

1) «Малоросійське товариство» 

2) «Товариство з’єднаних слов’ян» 

 

2. Зазначте назву документа: 

А) «Малоросія ніколи не була і бути не може самостійною… Відтак вона 

мусить поступитися своїм правом бути окремою державою…». 

Б) «…ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути і що 

наріччя їх, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки 

зіпсована впливом на неї Польщі…». 

1) «Валуєвський циркуляр» 

2) «Руська правда» 

 

3. Встановіть відповідність: 

А) гімназія вищих наук у Ніжині 1) 1828 р. 

Б) школа бджільництва у 

Конотопському повіті 

2) 1826 р. 

 3) 1820 р. 

 

4. Встановіть відповідність: 

А) Йосип Витвицький 1) кобзар 

Б) Андрій Шут 2) піаніст, композитор 

 3) поет 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) Володимир Боровиковський 1) портрет Марії Потоцької 

Б) Василь Тропінін 2) полотно «Краєвид з селянами» 

В) Тарас Шевченко 3) полотно «Дівчина з кужелем» 
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Г) Іван Сошенко 4) портрет Івана Котляревського 

 5) акварель «Пожежа в степу» 

 

2. Встановіть відповідність: 

А) панщина 1) завдання на день панщини 

Б) оброк 2) спорудження греблі 

В) урок 3) натуральна рента 

Г) шарварки 4) обробка садів та городів 

 5) відробіткова рента 

 

Третій рівень 

1. Ви – князівський літописець: опишіть народне повстання 1068 року, 

зазначивши причини повстання, привід, хід, наслідки та історичне значення. 

2. Доведіть, що протягом 20–40-х рр. XVIII ст. російський царат провадив 

щодо України колоніальну політику, головний принцип якої – «розділяй і 

володарюй». 

3. Порівняйте процес українського національного відродження першої 

половини XIX ст. на землях, що належали до Російської та Австрійської 

імперій, заповнивши таблицю: 

Чинники національного руху 

Українські землі 

під владою 

Австрійської 

монархії 

Українські землі 

під владою 

Російської імперії 

Причини піднесення національно-

визвольного руху 

  

Прояви національно-визвольного 

руху: 

А) повстання 

Б) політичні організації 

В) наукові та літературні товариства 
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Наслідки українського руху: 

А) у сфері соціально-політичного 

життя 

Б) у сфері національно-культурного 

життя 

  

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В  

2 Г 

3 А  

4 Б 

Завдання № 2 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 Б 

Завдання № 3 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 Андрій Желябов 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А, Б 

2 Б, В 

3 Б, Д 

4 К. Брюлов, М. Пирогов 

Завдання № 2 

1 Б – 1 

2 А – 2, Б – 1 

3 А – 3, Б – 1 

4 А – 2, Б – 1 

Завдання № 3 

1 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 

2 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 
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Третій рівень (критерії оцінювання) 

1. Науковість 

2. Аргументованість, оперування конкретними фактами 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 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Виберіть правильну відповідь. 

Протягом I тис. н. е. в Україні розселялись племена, які вірили в богів 

сонця, грому, вітру і дощу: 1) трипільці; 2) кіммерійці; 3) скіфи-орачі; 4) анти; 

5) кривичі; 6) авари; 7) касоги; 8) половці. 

А) 2, 4, 5, 6, 7 

Б) 4, 5, 6, 7, 8 

В) 1, 4, 5, 6, 7 

Г) 3, 5, 6, 7, 8 

 

2. Виберіть правильну відповідь. 

Першими святими, які були канонізовані Руською православною церквою, 

стали: 1) князі Аскольд і Дір; 2) княгиня Ольга та князь Володимир; 3) монахи 

Антоній і Феодосій Печерські; 4) князі Борис і Гліб. 

А) всі варіанти правильні 

Б) 4 

В) 2, 3, 4 

Г) 1, 2 

 

3. Виберіть події в Україні, які відбувалися в період існування Підпільницької 

Січі: 1) селянське повстання під проводом Мухи; 2) заснування полковником 

Іваном Дзиковським міста Острогозька; 3) царський наказ резидентові при 

гетьмані генералу Наришкіну не допустити обрання нового гетьмана; 4) участь 

депутатів від козацьких старшин у діяльності Законодавчої комісії; 

5) слобідські козацькі полки перетворено на гусарські; 6) будівництво собору 

Святого Юра у Львові; 7) будівництво Андріївської церкви у Києві; 

8) перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні карабінерські 

полки російської армії; 9) будівництво палацу Кирила Розумовського у 

Батурині. 

А) 1, 2, 3, 4, 5 

Б) 3, 4, 5, 6, 8 

В) 3, 4, 5, 6, 7 

Г) 3, 4, 5, 6, 9 
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4. Назвіть громадсько-політичних діячів культури України в період Великої 

Французької революції та Наполеонівських війн: 1) Юрій Котермак; 

2) Сильвестр Косів; 3) Памва Беринда; 4) Артем Ведель; 5) Василь Капніст; 

6) Іван Котляревський; 7) Дмитро Бантиш-Каменський; 8) Лук’ян Кобилиця; 

9) Григорій Яхимович. 

А) 4, 5, 6, 7 

Б) 1, 2, 3, 4 

В) 4, 5, 6, 8 

Г) 5, 6, 7, 9 

 

5. Визначте правильне твердження: 

У 1586 році антіохійський патріарх надав Львівському братству право 

ставропігії, за яким: 

1)  братство підпорядковувалося не місцевим єпископам, а безпосередньо 

патріархові; 

2)  встановлювалася його зверхність над іншими братствами. 

А) вірні обидва твердження 

Б) вірне тільки перше твердження 

В) жодне твердження не є вірним 

Г) вірне тільки друге твердження 

 

Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятки культури України періоду Х–ХV cт.: 1) грот мамонта 

Кам’яної Могили; 2) курган Солоха; 3) Аскольдів літопис; 4) «Слово про закон 

і благодать»; 5) «Остромирове Євангеліє»; 6) П’ятницька церква; 7) Замок 

Любарта; 8) Ікона Богородиці із с. Красова; 9) «Пересопницьке Євангеліє». 

А) 3, 4, 5, 7, 8 

Б) 4, 6, 7, 8, 9 

В) 1, 2, 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6, 7, 8 

 

2. Назвіть події в Україні від епохи російського царя Олексія Михайловича до 

смерті Петра І: 1) Хотинська війна; 2) взяття козаками на чолі з І. Сулимою 

фортеці Кодак; 3) Дрижипільська битва; 4) Чуднівська кампанія; 
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5) Журавненський мир; 6) «Коломацькі чолобитні»; 7) «Генеральне слідство 

про маєтності»; 8) Коліївщина; 9) «Генеральний Опис Малоросії». 

А) 1, 2, 3, 4, 5 

Б) 2, 3, 4, 5, 6 

В) 3, 4, 5, 6, 7 

Г) 5, 6, 7, 8, 9 

 

3. Назвіть пам’ятки архітектури стилю класицизм: 1) церква-мавзолей на 

Аскольдовій могилі; 2) Андріївська церква; 3) університет Святого 

Володимира; 4) інститут шляхетних дівчат у Києві; 5) Графська пристань у 

Севастополі; 6) Острозький замок; 7) каплиця Трьох Святителів; 

8) Преображенський собор у Катеринославі; 9) Самсонівська церква на полі 

Полтавської битви. 

А) 4, 5, 6, 7, 8 

Б) 1, 2, 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4, 5, 8 

Г) 3, 4, 5, 8, 9 

 

4. Назвіть політичні партії Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: 1) Русько-

Українська радикальна партія; 2) Головна Руська рада; 3) Руський Собор; 

4) Українська національна демократична партія; 5) Українська соціал-

демократична партія; 6) Революційна українська партія; 7) Товариство 

українських поступовців. 

А) 1, 4, 5 

Б) 1, 2, 3 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 4, 7 

 

5. Визначте письменників-полемістів ХVI – поч. XVІІ ст., які виступили на 

захист православ’я: 1) Стефан Зизаній; 2) Кирило Терлецький; 3) Петро Скарга; 

4) Захарій Копистенський; 5) Мелетій Смотрицький. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 1, 4, 5 
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Завдання № 3 

1. Визначте привілейовані стани українського суспільства в XIV – XV ст.: 

1) зем’яни; 2) бюргерство; 3) духовенство; 4) «Панцерні бояри»; 5) патриціат; 

6) данники; 7) пани; 8) підкоморні козаки; 9) підсусідки. 

А) 2, 3, 4, 8 

Б) 3, 4, 6, 7 

В) 1, 3, 4, 7 

Г) 4, 5, 7, 9 

 

2. Назвіть кошових отаманів Запорозької Січі у ХVII ст.: 1) Михайло 

Кричевський; 2) Яків Барабаш; 3) Іван Брюховецький; 4) Іван Сірко; 

5) Михайло Ханенко; 6) Кость Гордієнко; 7) Петро Іваненко. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 6 

В) 2, 4, 6, 7 

Г) 2, 3, 4, 5 

 

3. Визначте документи першої половини XIX ст. за поданими цитатами: 

1) «Хоч військові революції швидше досягають мети, але наслідки їх 

небезпечні: вони бувають не колискою, а труною вільності, в ім’я якої вони їх 

здійснюють…»; 

2) «…Ми, галицькі українці, належимо до великого українського народу, 

що одною мовою говорить… Тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі… 

пробудився і наш український народ і гарне нам ворожить майбутнє… Будьмо 

тим, чим можемо бути – Народом!»; 

3) «Таємна і злочинна мета недільних шкіл у Києві очевидна з багатьох 

натяків і думок, висловлених головними діячами в їх паперах…»; 

4) «І встане Україна зі своєї могили і знову озветься до всіх братів своїх 

слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина...»; 

5) «Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли 

воно само собою почне ліквідовуватися знизу»; 

6) «За останній час питання про малоруську літературу набуло іншого 

характеру, внаслідок обставин чисто політичних». 

А) 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 4 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 6 



74 

4. З перелічених прізвищ діячів української культури назвіть збирачів 

фольклору: 1) М. Максимович; 2) Є. Гребінка; 3) М. Костомаров; 

4) А. Метлинський; 5) І. Срезневський; 6) О. Бодянський; 7) Т. Шевченко 

8) В. Каразін. 

А) 1, 4, 5, 7 

Б) 2, 4, 6, 8 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 3, 4, 5, 8 

 

5. Чому національно-визвольну війну Б. Хмельницького називають ще й 

національною революцією: 

1) відбулися серйозні зміни у соціально-економічному укладі українських 

земель, звільнених з-під влади Речі Посполитої; 

2) ліквідація великої земельної власності та утвердження козацького типу 

господарства; 

3) прихід до політичної влади козацької старшини. 

А) вірні всі твердження 

Б) вірні тільки 1 та 3 твердження 

В) вірні тільки 2 та 3 твердження 

Г) вірні тільки 1 та 2 твердження 

 

Завдання № 4 

1. Чому носіями української національної самобутності у західноукраїнських 

землях виступали діячі греко-католицького духовенства? 

1) обмежений доступ українського населення до освіти на 

західноукраїнських землях зумовив відсутність чисельного прошарку 

представників світської української інтелігенції, національного дворянства та 

національної буржуазії; 

2) традиція візантійської обрядовості та церковнослов’янська мова під час 

богослужіння давали змогу українському греко-католицькому духівництву 

зберегти й захистити від ополячення, онімечення національно-культурну 

свідомість. 
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А) вірні обидва твердження 

Б) вірне тільки перше твердження 

В) жодне твердження не є вірним 

Г) вірне тільки друге твердження 

 

2. Назвіть, про кого з діячів історичної науки йдеться: 

Історія була для нього музеєм... Усе, що було драматичним у нашій історії, 

розказано ним з безпосередньою майстерністю оповідача. 

А) Михайло Драгоманов 

Б) Микола Костомаров 

В) Володимир Антонович 

Г) Пантелеймон Куліш 

 

3. Назвіть прізвища тих, кого називали «Галицькими першобудителями»: 

1) М. Левицький; 2) Я. Головацький; 3) І. Могильницький; 4) Ф. Стадіон-

Вертгаузен; 5) І. Лаврівський; 6) І. Вагилевич. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 3, 5 

 

4. За уривком визначте автора історичного роману: 

«А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжині. 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) П. Куліш 

Б) І. Нечуй-Левицький 

В) М. Старицький 

Г) М. Вінграновський 

 

5. Визначте назву документа та час його прийняття за таким уривком: 

«Маніфестом… викупні платежі, що збирали з селян за надільні землі, 

скасовуються. З цього часу зазначені землі звільняються від обмежень, які 



76 

лежали на них; в силу викупного боргу селяни дістають право вільного виходу 

з общини...». 

А) із закону про вільних хліборобів 1803 р.; 

Б) із маніфесту про скасування кріпосницької залежності у Галичині 

1848 р.; 

В) із місцевого положення про поземельне влаштування селян, оселених на 

поміщицьких землях 1861 р.; 

Г) із Столипінського указу про деякі доповнення в питаннях селянського 

землеволодіння 1906 р. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між діячами культури та їхньою біографією: 

А) Феофан 

Прокопович 

1) український церковний діяч, письменник-полеміст, у 

1701 р. очолив Слов’яно-греко-латинську академію в 

Москві, реформував навчальний процес у цьому 

навчальному закладі за зразком Києво-Могилянської 

академії, заснував при академії театр 

Б) Стефан 

Яворський 

2) був сотником і земським суддею, служив у Генеральній 

військовій канцелярії, автор написаної у 1765 р. історичної 

праці «Краткое описание о козацком малороссийском 

народе...» 

В) Григорій 

Сковорода 

3) український вчений, просвітитель, професор і ректор 

Києво-Могилянської академії, єпископ псковський та 

архієпископ новгородський 

Г) Самійло 

Величко 

4) працював викладачем етики та поетики у Харківському і 

Переяславському колегіумах, автор збірки «Сад 

божественних пісень», «Байки харківські» 

 5) відомий український козацько-старшинський 

літописець, автор першого систематичного викладу історії 

української козацької держави з 1648 по 1700 рік 
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2. Встановіть 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 

 

3. Співвіднесіть уривок із документа з організацією, яка причетна до його 

створення: 

А) Південне 

товариство 

декабристів 

1) «...Ідеалом нашим повинна бути незалежна Русь-

Україна, в якій би всі частини нашої нації з’єдналися в 

одну новочасну культурну державу... і своїм Національним 

Соймом» 

Б) Кирило-

Мефодіївське 

товариство 

2) «Ми, свідомі українці, рішуче й назавжди пориваємо 

зв’язок з українофілами. Ми, свідомі українці, оддаємо всі 

наші сили на творення української культури…» 

В) «Братство 

тарасівців» 

3) «…Всі різні племена, з яких складається Російська 

держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої 

назви, становлять один народ російський...» 

Г) Русько-

українська 

радикальна 

партія (РУРП) 

4) «Стоячи на ґрунті наукового соціалізму, заявляємо, що 

здійснення усіх її ідеалів соціалістичних можливе при 

повній самостійності політичній русько-українського 

народу…» 
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 5) «Визначаємо, що духовне і політичне об’єднання 

слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні 

прагнути» 

 

4. Співвіднесіть дату події з її перебігом: 

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) 1874 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині 

Є. І. Милорадович. За участі М. Драгоманова було 

вироблено статут товариства, першими головами були: Ю. 

Цегельський, О. Барвінський 

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) це повстання було викликано наступом російського 

самодержавства на автономні права одного з народів 

Російської імперії. Приводом до повстання стали чутки про 

додатковий призов до армії. У 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 осіб 

представницьку організацію 
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Завдання № 2 

1. Співвіднесіть назву повстання з уривком з його перебігу: 

А) повстання 

під проводом 

Христофора 

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 ватажкові 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 урочища 

Гострий Камінь та Солониця 

 5) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких 

козаків, які, повертаючись із походу проти Туреччини, 

зруйнували нещодавно збудовану польську фортецю на Дніпрі 

та знищили її німецький найманий гарнізон 

 

2. Співвіднесіть оцінки з особистістю, які їй було адресовано: 

А) «Замість того, щоб відчувати благоговійні почуття 

до осіб августійшої фамілії, які викупили його з 

кріпосництва, писав вірші найбурхливішого змісту» 

1) Т. Шевченко 

Б) «Любив (Україну ) її не як абстракцію, не як термін 

географічний, а любив її у конкретних життєвих 

2) П. Куліш 
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проявах, любив її народ, починаючи від своїх 

полтавців, а кінчаючи «пораненим братом», 

занедбаним угорським русином» 

В) «Одна скотина из хохлацких либералов… в 

«Звёздочке», …журнале, написал историю 

Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна 

отторгнуться от России или погибнуть…» 

3) П. Чубинський 

Г) «Я син селянина, вигодуваний твердим мужицьким 

хлібом, я почував себе до обов’язку віддати працю 

свого життя тому простому народові» 

4) І. Франко 

 5) М. Драгоманов 

 

3. Співвіднесіть спогади сучасників із назвою соціального руху, поширеного 

протягом останньої третини ХІХ ст. в Україні: 

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 
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4. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) монополізація 1) зміна, удосконалення виробництва, що 

відповідають сучасним вимогам 

Б) індустріалізація 2) особлива форма організації праці, за якої багато 

людей разом беруть участь у тому самому процесі або 

в різних, але зв’язаних між собою процесах праці 

В) промисловий 

переворот 

3) розвиток великої машинної техніки та 

впровадження її в господарство країни 

Г) модернізація 4) процес створення наймогутніших підприємств або 

об’єднань підприємств, що призводить до завоювання 

економічної влади обмеженням та усуненням 

конкуренції 

 5) перехід від мануфактурного виробництва до 

великого машинного фабрично-заводського 

виробництва 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності події, описані в уривках 

документів та спогадах очевидців: 

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

козаків, ми будемо ставити старшого комісара від сейму до сейму, за 

рекомендацією гетьманів, людину, «яка була б народжена в шляхетському 

стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б у війську лад, і з 

розпорядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де 

потребуватиме Річ Посполита...»; 

Б) «Ми вважаємо справедливим, щоб військо запорозьке… мало голову 

або старшого, за прикладом давніх років, призначеного королем або 

гетьманами коронними з відома його королівської милості… І надалі козаки 

повинні будуть коритися виключно тому старшому, якого самі вони оберуть, 
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але який буде затверджений польськими королями, на подання коронних 

гетьманів...»; 

В) «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...»; 

Г) «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…». 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності антиукраїнські заходи російського 

уряду: 

А) «… 1) не допускати ввозу в межі імперії книг і брошур, що видаються 

за кордоном на малоруському наріччі; 2) друкування і видання в імперії 

оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити…; 

3) заборонити різні сценічні вистави на малоруському наріччі, друкування на 

ньому текстів до музикальних нот…»; 

Б) «1) негайно приступити до перегляду правил про заснування недільних 

шкіл; 2) …закрити всі недільні школи і читальні, що тепер існують»; 

В) «…щоб до друку дозволялись тільки такі твори малоросійською мовою, 

які належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською 

мовою як духовного змісту, так навчальних, і, взагалі, призначених для 

початкового читання народу, припинити…»; 

Г) «повідомити чи не лишилися в продажу вірші Шевченка, рукопис 

«Закон Божий» та інші підбурливі твори; також чи не існують думки про 

колишню вольницю, гетьманщину і про уявні права на відокремлення; щоб 

звертали увагу на тих, які переважно займаються малоросійськими 

древностями, історією і літературою…». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте процес інкорпорації українських земель до складу Росії 

протягом другої половини ХVII – ХVІІІ ст., визначивши його політичні, 

адміністративні, економічні та культурні наслідки. 

2. Історик Я. Грицак, розглядаючи польське повстання 1863 р., зазначає: 

«Підозріле ставлення російської влади до українського руху було пов’язане з 

вибухом польського повстання 1863 р. Повстання охопило Правобережну 

Україну, але не знайшло співчутливого відгуку ні серед українського селянства, 

ні серед інтелігенції. Навпаки, повстанці часто натрапляли на вороже ставлення 

з боку місцевого населення. Проте, під впливом повстання царський уряд 

починає трактувати український рух («южно-русский сепаратизм») як польську 

інтригу. Було організовано постійне цькування українського руху...». 

Як Ви гадаєте, чи було підґрунтя для побоювань у імперської влади 

стосовно розгортання в недалекому майбутньому аналогічного, але вже суто 

українського визвольного повстання? Відповідь обґрунтуйте, 

охарактеризувавши особливості соціально-економічного розвитку України. 

3. «Думки про майбутнє звільнення селян, – писав волинський генерал-

губернатор, – найрізноманітніші, але, видно, більшість схиляється до 

звільнення без землі». Ви – поміщик з Правобережної України, обґрунтуйте 

своє бачення проведення селянської реформи у другій половині XIX ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 Б 

Завдання № 2 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 А 
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5 Г 

Завдання № 3 

1 В 

2 Г 

3 Б 

4 В 

5 А 

Завдання № 4 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 А 

5 Г 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 

2 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 

3 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 

2 А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 5 

3 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 

4 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1 

Завдання № 3 

1 В, Г, Б, А 

2 Г, Б, В, А 

Третій рівень (критерії оцінювання) 

1. Аргументованість 

2. Логічність 

3. Використання додаткових джерел інформації 

4. Використання наукової термінології 
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2011 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте східнослов’янські племена, які відповідно до «Повісті минулих літ» 

проживали на території сучасної України: 1) поляни; 2) сіверяни; 3) радимичі; 

4) кривичі; 5) деревляни; 6) дреговичі. 

А) 1, 2, 5  

Б) 1, 3, 5 

В) 1, 2, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

2. Визначте наслідки описаної у літописі 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». Але, Ізяслав цього не послухав…». 

1) об’єднання синів Ярослава Мудрого для придушення повстання; 

2) пограбування половцями Києва; 

3) проголошення київським князем полоцького князя Всеслава 

Брячиславича; 

4) вбивство повсталими київського князя Ізяслава Ярославича; 

5) втеча київського князя Ізяслава Ярославича до Польщі; 

6) укладення київським князем Ізяславом шлюбної угоди з половцями. 

А) 3, 5  

Б) 1, 2 

В) 4, 5 

Г) 3, 6 

 

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

Володимирком Володаровичем та увійшли до складу Галицького князівства: 

1. Белзьке князівство 2. Теребовлянське князівство 

3. Берестейське князівство 4. Перемишльське князівство 

5. Звенигородське князівство 6. Холмське князівство 
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А) 1, 3, 5  

Б) 2, 4, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 3, 4, 6  

   

4. Оберіть історичні терміни, що характеризують спадкове земельне володіння: 

1) феод; 2) бенефіція; 3) алод ; 4) ранг; 5) лан; 6) лен; 7) волока; 8) сервітут. 

А) 1, 2, 7  

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 6  

Г) 5, 6, 8 

 

5. Визначте нормативно-правові акти, якими відбувалось оформлення процесу 

закріпачення селян у Польсько-Литовській державі: 

1) «Привілей Казимира IV»;    

2) «Пункти заспокоєння руського народу»; 

3) «33 артикули» 1595 р.;     

4) «Волочна поміра»; 

5) «Артикули польського короля Генріха Валуа»;  

6) «Острозька угода». 

А) 1, 4, 6 

Б) 1, 3, 4 

В) 4, 5, 6 

Г) 2, 4, 5 

   

Завдання № 2 

1. Визначте наслідки описаної у літописі події: 

«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…». 

1) зближення Великого князівства Литовського з Королівством Польським; 

2) облога татарами Києва, спустошення ними Волині та Поділля; 

3) розбудова на півдні українських земель системи опорних укріплень; 

4) посилення позицій ВКЛ на міжнародній арені; 
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5) укладення Кревської унії між ВКЛ та Королівством Польським; 

6) втрата ВКЛ виходу до Чорного моря. 

А) 1, 3  

Б) 2, 6 

В) 2, 4 

Г) 4, 5 

 

2. Визначте, які з наведених положень стосуються «Устави на волоки»: 

1) зобов’язання селян працювати 2–3 дні на тиждень на феодала; 

2) запровадження громадської форми землекористування; 

3) встановлення розміру податку для селян залежно від майнового стану; 

4) запровадження двопільної системи землеробства; 

5) вимір усіх земель великого князя та їх поділ на однакові ділянки; 

6) збереження для селян права користуватися лісами та пасовищами. 

А) 1, 4   

Б) 3, 5 

В) 2, 5  

Г) 1, 5 

 

3. Визначте греко-католицьких митрополитів кінця ХVI – XVII ст.:  

1) Й.-В. Рутський; 2) Гедеон Балабан; 3) Іпатій Потій; 4) Сильвестр Косів; 

5) Михайло Рогоза; 6) Ісайя Копинський. 

А) 1, 2, 4 

Б) 3, 4, 5  

В) 1, 3, 5 

Г) 4, 5, 6 

   

4. Визначте українські намісництва, на території яких поширювалася дія указу 

російської імператриці Катерини ІІ 1783 р. про остаточне закріпачення селян: 

1) Київське; 2) Подільське; 3) Катеринославське; 4) Новгород-Сіверське; 

5) Чернігівське; 6) Вознесенське; 7) Брацлавське; 8) Волинське; 9) Харківське. 

А) 4, 5, 9 

Б) 1, 2, 7 

В) 5, 8, 9 

Г) 4, 5, 8 

 

5. Визначте дати заснування університетів в українських землях у ХІХ ст.: 

1) 1805 р.;  2) 1816 р.; 3) 1834 р.; 4) 1846 р.; 5) 1855 р.; 6) 1865 р.; 

7) 1875 р.; 8) 1899 р. 
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А) 2, 4, 5, 7  

Б) 1, 3, 6, 7 

В) 2, 3, 5, 8 

Г) 1, 3, 4, 6 

  

Завдання № 3 

1. Визначте церковні пам’ятки України, що були побудовані у ХVІІІ ст.: 

1) Володимирський собор (Київ); 2) Собор святого Юра (Львів); 3) Спасо-

Преображенський собор (Чернігів); 4) Андріївська церква (Київ); 5) Церква 

святого Миколая (Київ); 6) Успенський собор (Полтава). 

А) 1, 3  

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 4, 6 

 

2. Які з перелічених церковних споруд розташовані на території Свято-

Успенської Києво-Печерської Лаври: 

1) Успенський собор 2) Троїцька Надбрамна церква 

3) Михайлівський Золотоверхий монастир 4) Софійський собор 

5) Кирилівська церква 6) Трапезна церква 

А) 1, 2, 3  

Б) 1, 2, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 3, 4 

  

3. Визначте архітектурні пам’ятки, створені у стилі класицизму: 

1) Собор Святого Юра у Львові; 

2) головний корпус університету св. Володимира; 

3) церква святого Миколая у Києві; 

4) палац Потоцьких в Одесі; 

5) будівля кредитного товариства «Дністер» у Львові; 

6) Львівський кафедральний костел. 

А) 1, 4   

Б) 2, 3 

В) 2, 4  

Г) 5, 6 

 

4. Визначте особливості внутрішньої політики гетьмана Кирила Розумовського: 

1) встановлення точного бюджету державних видатків; 

2) розширення повноважень Генерального Суду; 
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3) дозвіл козакам і деяким категоріям землевласників займатися 

винокурінням; 

4) скасування «індукти» та «евекти»; 

5) законодавче унормування українсько-російських відносин («Рішительні 

пункти»); 

6) значне зростання кількості росіян у гетьманській адміністрації. 

А) 2, 4, 5   

Б) 3, 4, 6 

В) 2, 3, 4 

Г) 1, 4, 5 
 

5. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 

1) заперечення пізнання Бога; 

2) самопізнання людини; 

3) пошук шляхів людського щастя; 

4) ідея «європейського дому» – згуртування європейських народів для 

подолання турецької експансії; 

5) обґрунтування Божественної природи самодержавства; 

6) протиставлення насильству, корисливості, нечесно набутому багатству 

спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості. 

А) 1, 3, 6  

Б) 2, 3, 6 

В) 4, 5, 6 

Г) 2, 4, 6 

 

Завдання № 4 

1. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом існування у 

Наддніпрянщині 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) інвентарна реформа на Правобережжі; 

5) «Київська козаччина»; 

6) «Чигиринська змова». 
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А) 1, 3, 5   

Б) 2, 4, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 5 

 

2. Визначте представників української еліти, які прихильно ставилися до 

Наполеона під час франко-російської війни: 1) М. Чайковський; 2) І. Ковінько; 

3) В. Капніст; 4) І. Котляревський; 5) Могучовський. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 3, 5 

В) 2, 3, 5 

Г) 1, 3, 4 

 

3. Визначте, які з описаних за спогадами сучасників історичних подій і процесів 

відбулися протягом другої половини ХІХ ст.: 

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

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг, була 

відправлена рота солдатів і матросів…»; 

2) «Закінчилося згубне для багатьох повстання... Ходили чутки, нібито 

гусари зробили атаку на беззбройних чернігівців і рубали їх без пощади. 

Обов’язок істини змушує сказати, що це зовсім не справедливо...»; 

3) «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...»; 

4) «У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється в 

українофільство… Причетні до справи… художник… колишній вчитель… із 

захопленням говорили про колишню Малоросію…»; 

5) «...нарешті дозволили видавати український журнал; мій чоловік дуже 

радий, захоплений і зайнятий... Усі його краяни тішаться разом з ним...»; 

6) «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!». 

А) 3, 5, 6   

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 
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4. Визначте, хто першим серед українських громадських діячів сформулював та 

обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої політичної незалежності: 

А) Михайло Драгоманов  

Б) Олександр Барвінський 

В) Микола Міхновський  

Г) Юліан Бачинський 

  

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

земель: 

1) створено політичний представницький орган українців, який діяв до 

1851 р.; 

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) обмежено панщину за інвентарними книгами до 3 днів на тиждень. 

А) 1, 3, 6 

Б) 1, 2, 4 

В) 2, 4, 6 

Г) 2, 4, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. 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 
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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, в часи роздробленості Русі неодноразово 

нападали на її території 

 

2. Встановіть відповідність між подіями та їхніми описами: 

А) похід князя 

Олега  

1) «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору, и 

манастыри, И Софью, и Десятинью Богородицу, и не бысть 

помилования никому…» 

Б) похід Андрія 

Боголюбського 

2) «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) похід 

Володимира 

Мономаха 

3) «І прийшли до царя, і розповіли йому все, що було: 

«Лютий повинен бути цей чоловік: майно зневажає, а зброю 

бере, дамо йому данину»…» 

Г) похід князя 

Святослава 

4) «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…» 

 5) «…Поїхав з Новгорода… узявши із собою брата 

Всеволода із Трубецька і Святослава Олеговича,… 

чернігівських воєвод, і так ішли тихо, збираючи дружину 

свою…» 

 

3. Встановіть відповідність між синами князя Данила Галицького та 

землею, якою вони правили: 

А) Мстислав Данилович 1) Берестейське воєводство 

Б) Роман Данилович 2) Галицьке князівство 

В) Лев Данилович 3) Чорна Русь 
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Г) Шварно Данилович 4) Луцьке князівство 

 5) Холмська волость 

 

Завдання № 2 

1. 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» 

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» 

 

2. Встановіть відповідність між культурним діячем та його працями: 

А) Дмитро Бантиш-

Каменський 

1) «Украинские мелодии», «История Малороссии» 

Б) Ізмаїл 

Срезневський 

2) «История Малой России», «Источники 

малороссийской истории» 

В) Микола Маркевич 3) «Запорожская старина», «Мысли об истории 
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русского языка», «Древние памятники русского 

письма» 

Г) Аполлон 

Скальковський 

4) «История украинского народа», «Южная Русь» 

 5) «История Новой Сечи или последнего коша 

Запорожского», «Наезды гайдамак на Западную 

Украину в XVIII столетии» 

 

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) Микитинська Січ 3) Ординація Війська Запорізького 

Г) Чортомлицька Січ 4) повстання під проводом К. Косинського 

 5) обрання Б. Хмельницького гетьманом 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність прийняття польсько-литовських уній: 

А) Віленсько-радомська унія 

Б) Кревська унія 

В) Люблінська унія 

Г) Городельська унія 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність обрання кошових отаманів Війська 

Запорізького: 

А) Іван Сірко 

Б) Кость Гордієнко 

В) Яків Барабаш 

Г) Петро Калнишевський 

 

3. Розташуйте документи у хронологічному порядку: 

А) «Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на 

дворових людей скасовується назавжди… Поміщики, зберігаючи право 

власності на всі належні їм землі, передають селянам за встановлені повинності 

в постійне користування селян присадибну їхню осілість… Селянам надається 

право: провадити вільну торгівлю, відкривати й утримувати фабрики…»; 
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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»; 

В) «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»; 

Г) «Ми захотіли через це оголосити всім вірнопідданим всієї Нашої 

імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє 

й самої назви запорозьких козаків…». 

 

4. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) відкриття першого в Україні ремісничого училища в Чернігові; 

Б) заснування у Львові Й. Оссолінським науково-дослідного товариства 

«Оссолінеум»; 

В) конструювання П. Прокоповичем першого у світі рамкового вулика; 

Г) відкриття Кременецького ліцею. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте адміністративно-територіальний устрій та систему 

органів влади управління Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст. 

2. Проаналізуйте лист В. Бєлінського П. Анненкову: «Наводил я справки о 

Шевченке… этот хохлацкий радикал написал два пасквіля – один на Государя 

Императора, другой – на Императрицу… я не читал єтих пасквилей… 

Шевченко послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я 

сделал бы не меньше…». Висловіть своє ставлення до такої оцінки. Чому, на 

Ваш погляд, прогресивний російський радикал-демократ дав таку оцінку 

Т. Шевченку? Обґрунтуйте справедливість такої оцінки чи аргументовано 

спростуйте її. 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 
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2 А 

3 Б  

4 В  

5 А  

Завдання № 2 

1 В  

2 Г  

3 В  

4 А  

5 Б  

Завдання № 3 

1 В  

2 Б  

3 В  

4 В  

5 Б  

Завдання № 4 

1 В  

2 Б  

3 А  

4 Г 

5 Б  

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 

2 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 

3 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3  

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5  

3 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2  

Завдання № 3 

1 Б, А, Г, В 

2 В, А, Б, Г 

3 Г, В, Б, А 

4 А, Г, В, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота та 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. Визначте, 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 у Криму 

Г) на Кирилівській стоянці у Києві 

 

2. Про які племена писав давній автор: «Племена… живуть спільно, і життя 

їхнє однакове: вони живуть вільно, і не дають нікому поневолити себе або 

підкорити»? 

А) скіфи і сармати 

Б) слов’яни і анти 

В) алани і язиці 

Г) скіфи і таври

 

3. Кого з князів Галицько-Волинської держави літописець назвав «самодержцем 

всієї Русі», «царем на Русі»? 

А) Данила Галицького 

Б) Володимира Мономаха 

В) Юрія І Львовича 

Г) Романа Мстиславича

 

4. Визначте знахідки доби перебування скіфів на території України, знайдені у 

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 
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5. 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 

 

Завдання № 2 

1. Визначте поняття, які 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 

 

2. Визначте події, що відбулися протягом періоду від заснування окремої 

Галицької митрополії до її першого скасування за наполяганням московських 

князів: 

1) розорення Андрієм Боголюбським Києва; 2) перенесення столиці 

Галицько-Волинської держави з Холма до Львова; 3) смерть князів Андрія та 

Лева ІІ; 4) отруєння «князя землі Руської, Галицької і Володимирської»; 

5) управління Дмитром Дедьком Галицькою боярською республікою; 

6) захоплення польським королем Казимиром ІІІ Галичини; 7) битва на Синіх 

Водах. 

А) 1, 3, 4 

Б) 3, 4, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 7 

 

3. Виберіть події, які відбувалися в період від висвячення митрополита Йова 

Борецького (відновлення православної ієрархії) до підпорядкування Київської 

митрополії Московському патріархату: 

1) церковний собор у м. Бресті; 2) заснування при Києво-Печерській лаврі 

П. Могилою школи; 3) видання «Пунктів заспокоєння обивателів грецької 

віри»; 4) церковні реформи П. Могили; 5) підписання Слободищенського 
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трактату; 6) організація «Великого згону»; 7) «Паліївщина»; 8) проведення 

«Генерального слідства про маєтності». 

А) 1, 2, 3, 4, 5 

Б) 2, 3, 4, 5, 6 

В) 3, 4, 5, 6, 7 

Г) 4, 5, 6, 7, 8 

 

4. 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 

 

5. Визначте працю Інокентія Гізеля, яку використовували як перший 

спеціальний підручник з історії України, Білорусії та Росії. 

А) «Історія Русів» 

Б) «Синопсис» 

В) «Лексикон слов’яноруський» 

Г) «Густинський літопис» 

 

Завдання № 3 

1. Під впливом яких ідей розвивалася українська література другої половини 

ХVII – першої половини XVIII ст.? 

А) ідей Великої Французької революції 

Б) ідей єднання православної і католицької церков  

В) ідей гуманізму доби Західноєвропейського Відродження 

Г) ідей романтизму 

 

2. Визначте діяча, який називав себе «співцем свободи, критиком вад сучасного 

йому суспільства»: 

А) Г. Сковорода 

Б) І. Гізель 

В) Г. Кониський 

Г) М. Довгалевський 

 

3. Визначте архітектурні пам’ятки, створені у стилі козацького бароко: 
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1) вежа Корнякта у Львові; 2) церква Святого Пантелеймона у Галичі; 

3) церква-мавзолей на Аскольдовій могилі у Києві; 4) Покровський собор у 

Харкові; 5) церква Успіння Богородиці у Львові; 6) церква Святої Катерини у 

Чернігові. 

А) 1, 6 

Б) 2, 4 

В) 4, 6 

Г) 5, 6 

 

4. Визначте землі, на честь приєднання яких за наказом імператриці Катерини ІІ 

було викарбувано монету з написом: «Я повернула те, що було відірване»: 

А) Кримський півострів 

Б) Правобережна Україна 

В) Галичина 

Г) Закарпаття 

 

5. Визначте представників української еліти, які прихильно ставилися до 

Наполеона під час франко-російської війни: 

1) І. Котляревський; 2) І. Ковінько; 3) В. Капніст; 4) М. Чайковський; 

5) Могучовський. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 4 

1. Визначте архітектора, якого називали «першим головним архітектором 

Києва»: 

А) А. Меленський 

Б) С. Ковнір 

В) В. Городецький 

Г) В. Беретті 

2. Визначте, на честь якої події наприкінці 1830-х рр. у Російській імперії було 

виготовлено пам’ятну медаль із написом: «Отторгнутые насилием, 

присоединенные любовью»: 

А) приєднанню Правобережжя; 

Б) приєднанню греко-католицької церкви до православної; 

В) приєднанню Кримського півострову; 

Г) навернення старообрядців до канонічної православної церкви. 
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3. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом існування у 

Наддніпрянщині явища, що сучасники охарактеризували як «мудру вигадку 

графа Аракчеєва»: 

1) «жалувана грамота» дворянству Катерини ІІ; 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, 3, 4, 6 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

4. Визначте організацію, якій належить наведений уривок: 

«Але тепер, коли всіх блиснуло сонце волі, «пробудився і наш український 

лев бінарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття але не до звади й 

негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо – Народом!». 

А) Головна Руська Рада 

Б) «Руська трійця» 

В) Малоросійське товариство 

Г) «Братство Святих Кирила і Мефодія» 

 

5. Визначте, хто першим серед українських громадських діячів сформулював та 

обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої політичної незалежності: 

А) Михайло Драгоманов 

Б) Олександр Барвінський 

В) Юліан Бачинський 

Г) Микола Міхновський 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та уривком з його 

змістом: 

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...» 
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Б) «Повчання» 

Володимира Мономаха 

2) «…Блаженний Олімпій пострижений був при 

ігумені Никоні, добре навчався іконописній 

майстерності. Дуже добре вмів ікони писати…» 

В) «Києво-Печерський 

патерик» 

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»…» 

 

2. Встановіть відповідність між подіями та їхніми описами: 

А) похід князя Олега 1) «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору, и 

манастыри, И Софью, и Десятинью Богородицу, и 

не бысть помилования никому…» 

Б) похід князя 

Святослава 

2) «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…» 

В) похід Володимира 

Мономаха 

3) «І прийшли до царя, і розповіли йому все, що 

було: «Лютий повинен бути цей чоловік: майно 

зневажає, а зброю бере, дамо йому данину»…» 

Г) похід Андрія 

Боголюбського 

4) «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...» 
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 5) «…Поїхав з Новгорода,… узявши із собою брата 

Всеволода із Трубецька і Святослава Олеговича,… 

чернігівських воєвод, і так ішли тихо, збираючи 

дружину свою…» 

 

3. Встановіть відповідність між діячами та сферою їхньої діяльності: 

А) Ш. Фіоль, 

Ф. Скорина, І. Федоров 

1) відомі українські скульптори другої половини 

XVІІ – XVІІІ ст. 

Б) Л. Баранович, 

І. Гізель, Д. Туптало 

2) українські літератори другої половини XVІІ – 

поч. XVІІІ ст. 

В) Г. Барський, 

І. Зарудний, Б. Меретин 

3) друкарі XVІ–XVІІ ст., які друкували кирилицею 

українські книжки 

Г) І. Равич, Пінзель, 

С. Стажевський 

4) українські архітектори другої половини XVІІ – 

поч. XVІІІ ст. 

 5) українські композитори другої половини XVІІ – 

XVІІІ ст. 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між мислителями XVІ–XVІІІ ст. та їхніми 

поглядами: 

А) І. Вишенський 1) у своєму творі «Роксоланія» наголошував, що 

населення Русі-України – окремий народ 

Б) С. Кленович 2) головна ідея його творів «пізнай себе», «поглянь 

у себе» 

В) Г. Сковорода 3) докоряв єпископам за непорядки в православній 

церкві, картав духовних і світських панів над 

простим людом 

Г) Ф. Прокопович 4) висловив ідею «європейського дому» – 

згуртування європейських народів для подолання 

турецької експансії 
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 5) визнавав Бога як основу всього існуючого, 

доводив законність і необхідність самодержавства 

 

2. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) сепаратизм 1) заперечення усталених норм, цінностей, 

авторитетів 

Б) нігілізм 2) крайній вияв націоналізму, що пропагує 

національну винятковість, панування однієї нації 

над іншими 

В) радикалізм 3) рішуче, безкомпромісне здійснення своїх намірів, 

прагнення до докорінної зміни існуючого стану 

речей у тій чи іншій справі 

Г) космополітизм 4) вчення, в основу якого покладено заклик 

відмовитися від національного суверенітету, 

національних традицій і культури задля 

абстрактного поняття вселюдської культури і 

традицій 

 5) прагнення окремих груп населення чи організації 

до відокремлення, відособлення 

 

3. Встановіть відповідність між організацією та її характеристикою: 

А) «Таємна дружина» 1) таємна революційна організація народників-

терористів, що виникла в серпні 1879 р. внаслідок 

розколу «Землі і Волі» 

Б) гурток «чайковців» 2) створена Я. Стефановичем у селі Шабельники 

таємна селянська організація, метою якої було 

загальне селянське повстання проти поміщиків 

В) «Київська комуна» 3) це об’єднання народників мало своє помешкання-

гуртожиток, вело пропагандистську роботу серед 

робітників, проводило політичні диспути 

Г) «Південні бунтарі» 4) революційно-народницький гурток, який 

оформився в 1872 р. під впливом аналогічного 

гуртка у Петербурзі; до його складу входили 
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переважно студенти Київського університету, 

очолювані П. Аксельродом 

 5) це народницьке об’єднання утворилося у 1875 р., 

його члени (близько 30 осіб) вважали, що 

найсприятливіші умови для здійснення їхніх планів 

склалися на Чигиринщині 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте соціальні верстви українського суспільства другої половини 

ХІV – першої половини ХVІ ст. у порядку від нижчих до вищих щаблів 

соціальної ієрархії: 

А) данники 

Б) зем’яни 

В) князі 

Г) патриціат 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності пам’ятки рукописної та 

друкованої релігійної літератури в Україні: 

А) «Острозька Біблія» 

Б) «Пересопницьке Євангеліє» 

В) «Требник» 

Г) «Остромирове Євангеліє» 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності уривки з документів: 

А) «… 1) Не допускати ввозу в межі імперії книг і брошур, що видаються 

за кордоном на малоруському наріччі. 2) Друкування і видання в імперії 

оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити… 3) Заборонити 

різні сценічні вистави на малоруському наріччі, друкування на ньому текстів до 

музикальних нот…»; 

Б) «...Бажаючи посприяти розвитку землеробства та промисловості, 

визнали ми за необхідне право купувати землю без селян і володіти цими 

землями всіма російськими підданими, крім тих, що є власністю поміщика. І 

тому надаємо це право не тільки купцям, міщанам і всім міським жителям, але і 

державним селянам незалежно від їхньої приналежності до різних відомств; 

рівне ж право отримують і селяни відпущені поміщиком на волю...»; 
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В) «Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на 

основі дарованих їм привілеїв… Ці провінції треба найлегшим способом 

привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитись, неначе вовки на 

ліс…»; 

Г) «Таємна і злочинна мета недільних шкіл у Києві очевидна з багатьох 

натяків і думок, висловленими головними діячами в їх паперах…». 

 

4. Розташуйте навчальні заклади Російської імперії за рівнем освіти, що вони 

надавали (від нижчого до вищого): 

А) реальні училища 

Б) класичні гімназії 

В) народні училища 

Г) 6-річні міські училища 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте стани, повинності та землеволодіння у Слобідській 

Україні у другій половині ХVІІ ст. 

2. Доведіть щирість зізнання Т. Шевченка: «Малоросія давно мала своїх і 

композиторів, і живописців, і поетів… і все це ніким не представлено на очі 

освіченого світу… Я служу їй якщо не на суттєву користь, то в кожному на 

славу імені України» (з листа Т. Шевченка до П. Гессе). Охарактеризуйте 

внесок Т. Шевченка у розвиток образотворчого мистецтва України. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б  

2 Б 

3 Г 

4 Г 

5 В 

Завдання № 2 

1 Г 

2 Б 

3 Б 

4 Г 

5 Б 
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Завдання № 3 

1 В 

2 А 

3 В 

4 Б 

5 В 

Завдання № 4 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 А 

5 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 

2 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1 

3 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1  

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5  

2 А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 4  

3 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5  

Завдання № 3 

1 А, Г, Б, В 

2 Г, Б, А, В 

3 В, Б, Г, А 

4 В, Г, А, Б 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Повнота та логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2012 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 в довгу і затяжну 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 

 

4. Визначте події, які відбулися впродовж першої половини XIII ст.: 

1) зайняття волинським князем Романом Мстиславовичем Галича; 

2) будівництво храму святої Софії в Києві; 3) утворення Галицької митрополії 
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за князя Юрія І; 4) руйнування монголо-татарами Переяславщини та 

Чернігівщини; 5) здобуття Данилом Галицьким перемоги в битві з угорським 

військом біля міста Ярославля; 6) закладення міста Холм; 7) здійснення князем 

Романом Мстиславовичем походу на Київ проти князя Рюрика Ростиславовича. 

А) 1, 2, 4, 7  

Б) 2, 3, 4, 6 

В) 4, 5, 6, 7 

Г) 1, 3, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. 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». 

 

2. Назвіть українських скульпторів другої половини XVІІ–XVІІІ ст. 

1) С. Оріховський; 2) С. Стажевський; 3) Л. Баранович; 4) С. Ковнір; 

5) С. Шалманов; 6) І. Пінзель. 

А) 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 4 

В) 1, 3, 6 

Г) 2, 5, 6 
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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 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 битві; 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 

 

Завдання № 3 

1. 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 

 

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 
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3. 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 з 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

 

4. 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. Вагілевичем; 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 

 

Завдання № 4 

1. Зазначте напрями діяльності народників у Наддніпрянській Україні: 

1) організація недільних шкіл; 2) «ходіння в народ»; 3) поширення 

«метеликів»; 4) розбудова мережі «Просвіти»; 5) організація історичних та 

етнографічних студій; 6) влаштування терористичних актів проти імперських 

посадовців. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 6 

 

2. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у другій 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) загострення економічної кризи 
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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 

 

3. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом існування в 

українських губерніях явища, які 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 

 

4. Визначте за описами сучасників події, які 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…»; 

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»; 
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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 

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. Встановіть відповідність між описами давніх авторів та назвою племен і 

народів, яких вони описували: 

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 
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3. Встановіть відповідність між подіями та їхніми описами: 

А) похід князя 

Олега 

1) «Грабиша за 2 дни весь град, Подолье и Гору, и 

манастыри, И Софью, и Десятинью Богородицу, и не бысть 

помилования никому…» 

Б) похід князя 

Святослава 

2) «Усіх походів великих було 83, а інших менших не 

пригадаю. Мирів я уклав з половецькими князями без 

одного 20 і при батькові і без батька…» 

В) похід 

Володимира 

Мономаха 

3) «І прийшли до царя, і розповіли йому все, що було: 

«Лютий повинен бути цей чоловік: майно зневажає, а 

зброю бере, дамо йому данину»…» 

Г) похід Андрія 

Боголюбського 

4) «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...» 

 5) «…Поїхав з Новгорода,… узявши із собою брата 

Всеволода із Трубецька і Святослава Олеговича,… 

чернігівських воєвод, і так ішли тихо, збираючи дружину 

свою…» 

 

4. 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 
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Г) Волинське 4) у середині 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 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між мислителями XVІ–XVІІІ ст. та їхніми 

поглядами: 

А) І. Вишенський 1) у своєму творі «Роксоланія» наголошував, що населення 

Русі-України – окремий народ 

Б) П. Скарга 2) головна ідея його творів – «пізнай себе», «поглянь у 

себе» 

В) Г. Сковорода 3) докоряв єпископам за непорядки у православній церкві, 

картав духовних і світських панів за знущання над простим 

людом 

Г) Ф. Прокопович 4) виступав поборником об’єднання католицизму та 

православ’я, дорікав грекам за те, що даючи віру, не дали 

мови католицької церкви – латини 

 5) визнавав Бога як основу усього існуючого, доводив 

законність і необхідність самодержавства 

 

2. Співвіднесіть період з характерними рисами розвитку української культури: 

А) перша пол. 

XVIII ст. 

1) зростання ролі природничих наук, поява бібліотек і 

музеїв, становлення середньої і вищої приватної жіночої 

освіти 

Б) кінець 

XVIII ст. 

2) відчутний вплив західноєвропейського бароко, 

поширення вертепу та шкільної драми у театральному 

мистецтві 
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В) перша пол. 

ХІХ ст. 

3) заснування у Львові інституту Оссолінських, 

започаткування реалістичного напряму у живописі 

Г) друга пол. 

ХІХ ст. 

4) зростання ролі світської культури, початок українського 

національного відродження 

 5) поширення стилю модерн в архітектурі, створення у 

Києві першого українського стаціонарного театру 

 

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 загальної мети або 

задоволення потреб 

 5) перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного фабрично-заводського виробництва 

 

4. 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 

В) Донбас 3) невеликі мануфактури, легка промисловість 

Г) Одесько-Миколаївський 4) вугільна та хімічна промисловість 

 5) залізорудна і марганцева промисловість 
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Завдання № 3 

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 із представників 

найшляхетніших польських родів; 

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

білоруське Полісся; вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля Урочища Гострий Камінь та Солониця; 

В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які, 

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували нещодавно 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. Розташуйте у хронологічній послідовності правління цих гетьманів: 

А) Б) В) Г)  

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події: 

А) «Через деякий час цей молодий чоловік повернувся з «Височайшою 

грамотою», яка закликала селян, вступивши до організації «Таємна дружина», 

зі зброєю в руках повстати проти влади поміщиків»; 

Б) «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, першими головами були: 

Ю. Цегельський, О. Барвінський»; 
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В) «Вихід у світ друком рукописного твору другої половини ХVIII ст. 

відіграв значну роль у процесі формування історичної і національної свідомості 

українського народу»; 

Г) приводом до повстання стали чутки про додатковий призов до армії, в 

ході повстання було висунуто гасло: «За вашу і нашу свободу». 

 

4. Розташуйте навчальні заклади Російської імперії за рівнем освіти, що вони 

надавали (від нижчого до вищого): 

А) реальні училища 

Б) класичні гімназії 

В) народні училища 

Г) 6-річні міські училища 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте реформи за гетьманування Данила Апостола та їхні 

наслідки. 

2. Український історик Наталія Полянська-Василенко, говорячи про стан 

освіти в Україні у другій половині ХІХ ст., зазначала: «…Високі школи, 

розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: всі вони були засновані 

окупантами і викладовою мовою в них були – російська, німецька, польська». 

Доведіть справедливість судження. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 

2 В 

3 В 

4 В 

Завдання № 2 

1 А 

2 Г 

3 Г 

4 В 
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Завдання № 3 

1 Б 

2 А 

3 Б 

4 А 

Завдання № 4 

1 Г 

2 Г 

3 В 

4 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3  

2 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4  

3 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1  

4 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 5  

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 5  

2 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1  

3 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4  

4 А – 2, Б – 5, В – 4, Г – 1  

Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 

2 Б, А, Д, В 

3 Г, В, Б, А 

4 В, Г, 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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2013 рік 

 

Секція: історія України 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображена на малюнку статуетка виготовлена племенами: 

 

 

 

 

 

А) слов’ян 

Б) скіфів 

В) трипільців 

Г) таврів 

2. Одна з 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, 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 

 

4. Назвіть тюркське плем’я, яке мешкало по сусідству зі східними слов’янами: 

А) іжора 

Б) сармати 

В) авари 

Г) готи 

 

Завдання № 2 

1. Визначте наслідок описаної в уривку літопису події для Київської Русі: 

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

вийшли насупроти з князем своїм, каганом… і сталася битва між ними…»: 
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А) князь Святослав утягнув свою державу у тривалу й 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. 

 

2. Визначте наслідки Київського повстання 1113 р.: 

А) захоплення та розорення Києва монголами; 

Б) силове захоплення Володимиром Мономахом Києва всупереч рішенню 

Любецького князівського з’їзду; 

В) запрошення Володимира Мономаха на київський престол; 

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

 

3. Про якого князя мовив літописець: «Ой, лиха ти, честь, татарська».  

А) Данила Романовича 

Б) Ярослава Осмомисла 

В) Романа Мстиславича 

Г) Мстислава Удатного 

 

4. 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. 

 

Завдання № 3 

1. Визначте, яке з наведених положень не стосується «Ординації Війська 

Запорозького» 1638 р.: 

А) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

шість тисяч…»; 
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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»; 

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

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

самих». 

 

2. 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 

 

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. До якого документа належить цитований уривок: 

«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 
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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» 

 

Завдання № 4 

1. 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 

 

2. Яка категорія козацтва особисто не несла прямої військової служби: 

А) сердюки 

Б) компанійці 

В) підпомічники 

Г) виборні козаки

 

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 

Б) 2, 3 

В) 4, 5 

Г) 3, 4 

 

4. На якій картині відображено події Національної революції середини 

XVII ст.? 
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А)     Б)  

В)    Г)  

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом історії України та його характерними 

рисами: 

А) VIІI – 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 могутнього осередку державності на заході Русі 

 5) становлення Давньоруської держави з центром у Києві 

 

2. 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 
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3. 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» 

 

4. 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 

Г) сильні контрасти об’ємів, урочиста монументально-

декоративна єдність, яка вражає уяву своїм розмахом 

4) модерн 

 5) конструктивізм 

 

Завдання № 2 

1. 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 

2) Костянтин 

Острозький 
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злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що 

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 

 

2. 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 значкових товаришів; впорядкування 

податків; заборона відбивати у козаків землі; 

матеріальна підтримка митців 

В) Д. Апостол 3) створив митну лінію на кордоні, організував 

карбування власної монети, 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», 

вперше було встановлено точний розмір державних 

видатків 

 

3. 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 фермерського землеволодіння 

 5) створення синдикатів і трестів у промисловості 

 

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 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»; 
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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...». 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) приєднання Київської митрополії до Московського патріархату; 

Б) виникнення уніатської церкви; 

В) захоплення Константинополя турками; 

Г) «Велика схизма». 

 

3. Розташуйте адміністративні одиниці Російської імперії у порядку зростання: 

А) повіт 

Б) губернія 

В) волость 

Г) стан 

 

4. Розташуйте види культури у порядку зростання кількості її носіїв (від меншої 

до більшої): 

А) професійна  

Б) народна 

В) елітарна 

Г) масова 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте особливості державного та соціального устрою 

Київської Русі у ХІІ–ХІІІ ст. 

2. Порівняйте соціально-економічний розвиток Наддніпрянської та 

Західної України протягом другої половини ХІХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 



129 

2 Г 

3 Б  

4 В 

Завдання № 2 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Б 

Завдання № 3 

1 Г 

2 Б 

3 В 

4 В 

Завдання № 4 

1 Б 

2 В 

3 Б 

4 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4  

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5  

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3  

4 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4  

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3  

2 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2  

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5  

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2  

Завдання № 3 

1 Г, Б, В, А 

2 Г, В, Б, А 

3 Г, В, А, Б 

4 В, А, Б, 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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2014 рік 

 

Секції: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, 

історичне краєзнавство, правознавство, теологія, релігієзнавство та  

історія релігії, соціологія, філософія 

 

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. Племена скотарів ямної і катакомбної археологічної культури кочували на 

території України у добу: 

А) неоліту 

Б) енеоліту 

В) бронзи 

Г) раннього залізного віку 

 

3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний конем і далеко 

летить стрілою, розоряє ... сусідню землю»: 

А) сармати 

Б) венеди 

В) готи 

Г) кіммерійці 
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4. Який грецький поліс карбував зображену монету? 

 

А) Тіра 

Б) Ольвія 

В) Пантікапей 

Г) Херсонес 

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 сусідній східним слов’янам народ сповідував іудаїзм? 

А) іжора 

Б) хозари 

В) варяги 

Г) авари 

 

3. 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 

 

 

 

 



132 

4. Який князь ВКЛ провів політику ліквідації самостійності найбільших 

князівських уділів Русі-України? 

А) Кейстут 

Б) Ольгерд 

В) Ягайло 

Г) Вітовт 

Завдання № 3 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. Протягом другої половини ХVI – першої половини ХVIІ найбільш швидко 

зростала кількість: 
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А) козацтва 

Б) шляхти 

В) духовенства 

Г) міщанства 

 

4. 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 

Завдання № 4 

1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд Богдана 

Хмельницького до Києва 1648 р.» (1929 р.), «Бій під Жовтими Водами», 

«Абордаж турецької галери запорожцями» (1930 р.), «Бій Івана Богуна під 

Монастирищем 1653 р.» (1931 р.) та ін. 

А) М. Самокиш 

Б) І. Труш 

В) С. Васильківський 

Г) Л. Жемчужников 

 

2. 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 
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3. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реорганізацію уніатського 

чернецтва на засадах статуту св. Василія? 

А) Велямин Рутський 

Б) Іов Борецький 

В) Сильвестр Косів 

Г) Іпатій Потій 

 

4. 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 

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 народом та описами давніх авторів: 

А) «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 

за винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 
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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 

А – Б – В – Г – 

 

3. 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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4. Установіть відповідність між стародруком та його змістом: 

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 – 

 

Завдання № 2 

1. 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 зложення казання» 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між гетьманом та рисами його політики:  

А) І. Брюховецький 1) активне відстоювання інтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 

шляхті, що викликало повстання незаможного козацтва 

на початку його гетьманування 
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Б) П. Дорошенко 2) запровадження категорій козацької старшини 

(значкові та знатні товариші); впорядкування податків; 

заборона відбирати у козаків землі, обтяжувати селян 

повинностями 

В) Д. Апостол 3) виділявся гарячим патріотизмом, широким 

розумінням завдань і перспектив боротьби за 

об’єднання всієї території України 

Г) І. Мазепа  4) позиціонував себе захисником черні, однак 

організований перепис населення та встановлення 

великих податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до обурення селян і козаків його політикою 

 5) проведення «Генерального слідства про маєтності»; 

вперше було встановлено точний розмір державних 

видатків 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між картиною та історичною подією, яку художник 

на ній відобразив: 

А)      Б)  

В)    Г)  
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1) в’їзд Б. Хмельницького у Київ 

2) козацька рада на Січі 

3) дипломатична місія до Б. Хмельницького 

4) Люблінський з’їзд  

5) Переяславська рада 

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 № 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 
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2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої): 

А) буддизм 

Б) іслам 

В) християнство  

Г) індуїзм 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступних творів: 

А) «Синопсис» 

Б) «Київський псалтир» 

В) «Історія Русів» 

Г) «Літопис С. Величка» 

    

 

4. 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. 

    

 

Третій рівень 

1. Український історик Ю. Терещенко у своїй книзі «Україна: 

європейський світ» стверджує, що «утвердження влади Гедиміновичів в 

Україні, яке до того не супроводжувалося культурною асиміляцією литовської 
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знаті, тривалий час не перешкоджало державно-політичному буттю 

українського народу». 

Наскільки справедлива така оцінка становища українських земель у складі 

Великого князівства Литовського? Охарактеризуйте суспільний устрій та 

господарське життя українських земель у складі князівства. 

2. Порівняйте судові реформи періоду Данила Апостола, Кирила 

Розумовського та 1864 р. Як змінився характер суду? Аргументуйте свою 

думку. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень  

Завдання № 1  

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2  

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3  

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4  

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 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 – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 
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3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

4 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4  1 

Всього:  4 

Завдання № 2  

1 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

2 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2  1 

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

4 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3  

1 А, Б, В, Г 1 

2 Г, А, В, Б 1 

3 Б, А, Г, В 1 

4 А, Б, 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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2015 рік 

 

Секції: історія України, всесвітня історія, правознавство,  

філософія, соціологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Який історичний процес відбувався одночасно з перебуванням на території 

сучасної України племен трипільської археологічної культури? 

А) Велика грецька колонізація   

Б) об’єднання номів у Єгипті 

В) панування племен халдеїв у Вавілонії 

Г) виникнення держави Ахеменідів 

 

2. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені 

експонати? 

А) «Зародження людської цивілізації в Україні» 

Б) «Дивовижний світ Трипілля» 

В) «Кочовики періоду бронзи на території 

Степової України» 

Г) «Ранній залізний вік на теренах України» 

 

3. Про якого князя повідомляє документ XV ст.: «на Києве князя перестала 

быти, а вместо князей воеводы насташа»? 

А) Семена Олельковича 

Б) Ярослава Мудрого 

В) Мстислава Володимировича 

Г) Юрія ІІ Болеслава 

 

4. Назвіть давньоруський храм за описом: «Був заснований у 1194 році князем 

Романом Мстиславичем, раніше розміщувався у центрі добре укріпленого 

городища. Це монументальний хрестобанний храм зі зразками вишуканого 
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білокам’яного різьблення і численними рисунками та графіті на стінах». 

А) Спасо-Преображенський собор  

Б) Церква Успіння Богородиці Пирогощої 

В) Успенський собор Києво-Печерської лаври 

Г) Церква святого Пантелеймона 

 

Завдання № 2 

1. До якого архітектурного стилю належить зображений на фотокопії малюнку 

Т. Шевченка храм? 

А) візантійський  

Б) бароко 

В) готичний 

Г) ампір 

 

2. У цій бійні зійшлося – 80 тисяч вояків Польсько-Литовської держави (серед 

них понад 40 тисяч запорожців) і 220 тисяч турків-османів та їхніх сателітів. На 

полі битви вирішувалася не лише доля Речі Посполитої, але й значною мірою і 

доля християнської цивілізації. 

А) Цецорська битва 

Б) битва на Синіх Водах 

В) Хотинська битва 

Г) битва під Оршею 

 

3. Кому могли належати наведені герби?  

А) ремісничим цехам 

Б) православним братствам 

В) єзуїтським колегіям 

Г) козацьким полкам 

 

4. Назвіть автора книги «Прогности́чна оці́нка пото́чного 1483 ро́ку»: 

А) Юрій Котермак   

Б) Стефан Яворський 

В) Павло Русин 

Г) Швайпольт Фіоль 
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Завдання № 3 

1. Про яку подію йдеться: «Гетьман із загоном був тоді за 90 верст від місця 

зіткнення супротивників. В. Шереметєв і Т. Цищора вели два тижні запеклі 

бої. Тоді ж Шереметєв пошкодував, що роз’єднав свої сили із силами 

«гетьманяти»»? 

А) Чуднівська кампанія 

Б) Збаразько-Зборівська кампанія 

В) битва під Батогом 

Г) Конотопська битва 

 

2. Кого з кошових отаманів кримські татари та турки називали «Урус-

шайтаном»? 

А) Дмитра Вишневецького 

Б) Самійла Кішку 

В) Івана Підкову 

Г) Івана Сірка 

 

3. Назвіть діяча, який організував у Києво-Печерській лаврі друкарню, що 

об’єднувала значну кількість письменників та церковних діячів. 

А) Швайпольт Фіоль 

Б) Іван Федоров 

В) Франциск Скорина 

Г) Єлисей Плетенецький 

 

4. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано найчисельніші 

ополченські з’єднання для допомоги російському уряду у війні з армією 

Наполеона. 

А) Київська та Чернігівська 

Б) Чернігівська та Полтавська 

В) Полтавська та Херсонська 

Г) Херсонська та Катеринославська 

 

Завдання № 4 

1. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко? 
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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. 

А) повстання 1591–1593 рр. 

Б) повстання 1625 р. 

В) повстання 1630 р. 

Г) повстання 1635 р. 

 

2. Кому з козацьких отаманів присвятив свій вірш Т. Шевченко?  

«…Закрутивши чорні уси,  

За ухо чуприну,  

Підняв шапку – човни стали.  

«Нехай ворог гине!  

Не в Синопу, отамани,  

Панове-молодці,  

А у Царград, до султана,  

Поїдемо в гості!»  

 

«Добре, батьку отамане!» –  

Кругом заревіло.  

«Спасибі вам!» –  

Надів шапку.  

Знову закипіло  

Синє море; вздовж байдака  

Знову походжає  

Пан-отаман та на хвилю 

Мовчки поглядає. 

 

А) Іван Дзиковський  

Б) Бернат Претвич 

 

В) Самійло Кішка 

Г) Іван Підкова 

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. У вірші Т. Шевченка «Гамалія» описано похід козаків на: 

«Дрімає в гаремах, в садах Візантія.  

І Скутар дрімає.  

Босфор клекотить,  

Неначе скажений, то стогне, то виє. 

Йому Візантію хочеться збудить.  
 

«Не буди, Босфоре, буде тобі горе,  

Твої білі ребра піском занесу,  

У мул поховаю! - реве синє море. – 

Хіба ти не бачиш, яких я несу  

Гостей до султана?..» 
 

А) Стамбул  

Б) Варна 

В) Ізмаїл 

Г) Синоп 

Другий рівень 
Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між назвою адміністративної одиниці та її 

визначенням: 

А) кадилик 1) адміністративна одиниця у Російській імперії 

Б) воєводство 2) адміністративна одиниця в Угорському королівстві 

В) паланка 3) адміністративна одиниця у Речі Посполитій 

Г) намісництво 4) адміністративна одиниця у Запорізькій Січі 

 5) адміністративна одиниця в Кримському ханстві 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між правлячим органом та його реформами: 

А) Перша 

Малоросійська колегія 

1) стимулювання зближення козацької старшини та 

російського офіцерства, поділ козаків на «виборних» 

та «підпомічників» 

Б) Правління 

гетьманського уряду 

2) підписання Конотопських статей та створення 

охоронного загону у 1000 компанійців 

В) Друга 

Малоросійська колегія 

3) прийом скарг на дії козацької старшини, контроль 

за фінансами Гетьманщини 

Г) Гетьманування 

К. Розумовського 

4) проведення Генерального опису Малоросії, поділ 

Гетьманщини на намісництва 

 5) проведення судової та військової реформ, спроба 

закріпити спадковість своєї влади 

А –  Б – В – Г – 
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3. Установіть відповідність між організацією та її програмними засадами 

діяльності: 

А) Південне 

товариство 

1) кінцевою метою діяльності організації проголошувалося 

створення всеслов’янської федеративної держави 

Б) Північне 

товариство 

2) ліквідація кріпосного права і самодержавної форми 

правління, встановлення унітарної республіки з можливою 

диктатурою 

В) «Любов до 

істини» 

3) об’єднання всіх народів світу в «розумне суспільство, 

кожний член якого робить свій внесок, щоб воно було 

корисним і приємним для всіх» 

Г) «Товариство 

Об’єднаних 

слов’ян» 

4) відбудовування Польщі як федеративної частини 

Австрійської монархії; запровадження самоврядування у 

Галичині 

 5) запровадження конституційної монархії і реорганізація 

Російської імперії на федеративних засадах, поділом її на 14 

штатів 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між прізвищем українського національно-

культурного діяча та його працею: 

А) О. Павловський 1) «Малоросійські оповідання» 

Б) Г. Квітка-Основ’яненко 2) «Книга буття українського народу» 

В) І. Срєзнєвський 3) «Запорожская Старина» 

Г) Д. Бантиш-Каменський 4) «Грамматика малороссийского наречия» 

 5) «История Малой России» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть хронологічну послідовність появи релігійних вірувань на 

території України: 
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А) християнство  

Б) іслам 

В) тотемізм 

Г) язичництво 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність військово-політичних заходів Данила 

Романовича: 

А) «І віддав він Київ у руки Дмитрові, славному мужу, для захисту від 

ворога лютого…»; 

Б) «Не личить держати нашу державу крижевникам (хрестоносцям)…»; 

В) «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам…»; 

Г) «Вийшов з військом із Холма та… став у Галичі, прийняв стіл свого 

батька та проголосив перемогу». 

    

 

3. 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 Урочища Гострий Камінь та Солониця; 

В) повстання під проводом гетьман 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. 
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4. Установіть хронологічну послідовність появи історичних документів за 

наведеними уривками: 

А) «Всі чоловіки, які досягли 21 року і до 40 років включно, зобов’язані 

були нести військову службу…»; 

Б) «У списки присяжних засідателів не можуть бути внесені всі ті, які 

служать у приватних осіб»; 

В) «Для проведення виборів у гласні утворюються в кожному місті з 

обивателів, які мають право голосу на виборах, три виборчі зібрання…»; 

Г) «Після закінчення дворічного строку, призначеного на первісне 

затвердження наділу, визначається шестирічний строк…». 

    

 

Завдання № 3 

1. Визначте категорії шляхти в XIV – XV ст.:  

А) зем’яни 

Б) бюргерство 

В) князі 

Г) панцерні бояри 

Д) патриціат 

Е) данники  

Ж) пани 

 

2. Визначте основні риси зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації в 

Гетьманщині після смерті Богдана Хмельницького: 

А) налагоджено союз із Францією 

Б) суперечливість у відносинах з Московською державою 

В) повернення шляхетсько-кріпосницьких відносин на Правобережжі 

Г) захоплення Польщею гетьманської столиці 

Д) спустошення Правобережної України 

Е) внутрішньостаршинська політична боротьба 

Ж) перебування у стані війни з Річчю Посполитою 

 

3. Визначте дати створення університетів в українських землях у ХІХ ст.: 
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А) 1805 р. 

Б) 1816 р. 

В) 1834 р. 

Г) 1846 р. 

Д) 1855 р. 

Е) 1865 р. 

Ж) 1875 р.  

 

4. Визначте, які із описаних за спогадами сучасників історичних подій та 

процесів, відбулися протягом другої половини ХІХ ст.: 

А) «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…»; 

Б) «Закінчилося згубне для багатьох повстання... Ходили чутки, нібито 

гусари зробили атаку на беззбройних чернігівців і рубали їх без пощади. 

Обов’язок істини змушує сказати, що це зовсім не справедливо...»; 

В) «...нарешті дозволили видавати український журнал; мій чоловік дуже 

радий, захоплений і зайнятий... Усі його краяни тішаться разом з ним...»; 

Г) «У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється в 

українофільство… Причетні до справи… художник…, колишній вчитель… із 

захопленням говорили про колишню Малоросію…»; 

Д) «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!»; 

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

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг була 

відправлена рота солдатів і матросів…»; 

 Ж) «Для проведення виборів у гласні утворюються в кожному місті з 

обивателів, які мають право голосу на виборах, три виборчі зібрання…». 

 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте чинники та етапи християнізації Київської Русі, 

визначте наслідки та історичне значення хрещення Русі. 

    

    



151 

2. Охарактеризуйте процес втрати Українською православною церквою 

своєї автокефалії упродовж XVII –XVIII ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень  

Завдання № 1  

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2  

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3  

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4  

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Всього за рівень: 8 

Другий рівень  

Завдання № 1  

1 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5  1 

Всього:  4 

Завдання № 2  

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3  1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4 1 

4 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 1 

Всього:  4 
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Завдання № 3  

1 А, В, Г, Ж 1 

2 Б, Д, Е, Ж 1 

3 А, В, Е, Ж 1 

4 А, В, Д, Ж 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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