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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 обрав правильний 

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 використовувати навіть 
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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 11 КЛАСУ 
 

Завдання 1994–2007 рр.  
 

 

1994 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень  

1. Що Ви знаєте про життя та побут трипільських поселень? 

2. Проаналізуйте «Руську правду». 

3. Коли з’явились перші письмові згадки про українських козаків? 

4. Де і коли народився гетьман Іван Мазепа? 

5. Назвіть головні причини, що зумовили необхідність переходу до нової 

економічної політики (НЕП) у 1920-ті роки. 

6. Найвищий орган влади у Запорізькій Січі: віче, гетьман, козацька рада, 

генеральний суддя, старшина, сейм? 

7. Якими мотивами і доктринами керувалося сталінське керівництво, 

розпочинаючи відбудову народного господарства України у важкій 

промисловості? 

8. Висвітліть причини і наслідки голоду на Україні в 1946–1947 роках. 

9. Мета грошової реформи 1947 року та її наслідки. 

10. На яких принципах ґрунтується зовнішня політика України? Висвітліть її 

основні напрями. 

Другий рівень  

1. У складі яких держав перебували українські землі до 1939 року? 

 

2. Коли розпочались військові дії Другої світової війни на українських землях? 

 

3. Хто був головою уряду Української Держави, проголошеної 30 червня 

1941 року? 

 

4. Назвіть прізвище організатора Української повстанської армії (УПА): 
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А) С. Бандера 

Б) А. Мельник 

В) Р. Шухевич 

Г) Т. Бульба-Боровець 

 

5. Які області України входили в період німецько-фашистської окупації до 

складу? 

А) Генерал-губернаторства 

Б) Рейх-комісаріату «Україна» 

В) Трансністрії 

Г) Прифронтової зони 

 

 

1) Київська 

2) Станіславська 

3) Вінницька 

4) Житомирська  

5) Тернопільська  

6) Одеська 

6. Доповніть речення: 

22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина почала війну проти СРСР. На 

боці Німеччини виступили (які держави) ____________________________. 

 

7. Який період ІІ світової війни був найбільш трагічним для України? 

А) літо – осінь 1941 р. 

Б) зима 1941 р. 

В) літо 1942 р. 

Г) літо 1943 р. 

 

8. Доповніть речення: 

Територія України була повністю визволена від гітлерівців ____________ 

(дата) в результаті ____________________ (назва операції). 

 

9. Яку битву на Україні називали «другим Сталінградом»? 

А) Київську наступальну операцію 

Б) оточення фашистів у Криму 

В) Корсунь-Шевченківську битву 

Г) Карпатсько-Ужгородську операцію 
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10. Коли відбулась операція «Вісла» ___________ (рік), і яке завдання вона 

виконувала? 

 

11. Дайте визначення поняттям: 

А) холодна війна – 

Б) «План Маршала» – 

В) Народний антифашистський фронт – 

Г) Ждановщина – 

Д) Народно-демократична революція – 

 

12. Перелічіть постійних членів Ради безпеки ООН на час створення цієї 

організації. 

 

13. Коли було створено? 

А) РЕВ – 

Б) НАТО – 

В) Варшавський договір – 

Г) «Спільний ринок» – 

 

14. Співвіднесіть авторів з їх творами: 

А) І. Дзюба 

Б) В. Мороз 

В) В. Чорновіл 

Г) Л. Лук’яненко 

1) «Лихо з розуму» 

2) «Інтернаціоналізм чи русифікація» 

3) «Серед снігів» 

4) «Сповідь у камері смертника» 

 

15. До якої політичної партії належала Індіра Ганді? 

А) Індійський Національний конгрес 

Б) Народна партія 

В) Комуністична партія 

 

16. В яких із капіталістичних країн після Другої світової війни сталося 

«економічне диво»? 

 

17. Зазначте, в яких країнах діяли ці видатні політичні діячі? 
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А) І. Надь –  

Б) О. Дубчек – 

В) К. Аденауер – 

Г) В. Брандт – 

Д) Шарль де Голль – 

Е) Сукарно – 

Ж) Д. Кеннеді – 

 

18. Коли і на якій конференції Україна увійшла до ООН як член-засновник? 

 

19. З ім’ям якого президента США пов’язана «Вотергейтська справа»? 

А) Д. Ейзенхауер 

Б) Д. Кеннеді 

В) Л. Джонсон 

Г) Р. Ніксон 

 

20. Складіть хроніку конфлікту на Близькому Сході, дібравши відповідно дати і 

події: 

А) 1947 р. 1) мирна угода між Ізраїлем та Єгиптом 

Б) 1956 р. 2) рішення ООН про створення Єврейської та Палестинської 

держав 

В) 1967 р. 3) війна Судного дня 

Г) 1973 р. 4) війна на Синаї 

Д) 1979 р. 5) Шестиденна війна 

 

21. Якої країни стосується термін «П’ята республіка»? 

А) США 

Б) Англія 

В) Франція 

Г) Іспанія 

Д) Японія 

Е) ФРН 

 

22. На території яких країн після Другої світової війни утворились держави з 

різними соціальними системами? 

А) Франція 

Б) Німеччина 

В) Монголія 

Г) Корея 

Д) Японія 

Е) В’єтнам 

Ж) Китай 
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23. Які політичні партії діяли у 50–60-ті рр. ХХ ст. у названих країнах? Оберіть 

правильну відповідь: 

А) США 1) Лейбористська партія 

Б) Англія 2) Демократична партія 

В) Італія 3) Республіканська партія 

Г) Японія 4) Консервативна партія 

Д) Німеччина 5) Християнсько-демократичний союз 

6) Ліберально-демократична партія 

 

24. В яких країнах Центральної та Південно-Східної Європи у 50–60-х рр. ХХ ст. 

відбувались масові народні рухи проти тоталітаризму? 

 

25. Хто з діячів української культури став у 1944 р. міністром закордонних справ 

УСРС? 

А) Д. Мануїльський 

Б) М. Хрущов 

В) Д. Зленко 

Г) Л. Каганович 

 

26. Хто з українських поетів у 1951 р. зазнав переслідувань за поезію «Любіть 

Україну»? 

А) А. Малишко 

Б) М. Рильський 

В) П. Тичина 

Г) В. Сосюра 

 

27. Назвіть засновника української правозахисної організації «Українська 

робітничо-селянська спілка»? 

А) І. Дзюба 

Б) В. Мороз 

В) В. Чорновіл 

Г) Л. Лук’яненко 

 

28. У 1965–1970 рр. народне господарство України переживало: 

А) тимчасове економічне піднесення 

Б) застій 
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В) спад виробництва 

Г) стагнацію 

 

29. Хто з видатних провідників українського правозахисного руху був 

керівником Української Гельсінської спілки? 

А) Л. Лук’яненко 

Б) П. Григоренко 

В) М. Матусевич 

Г) М. Руденко 

Д) О. Бердник 

 

30. В якому році Верховна Рада СРСР затвердила включення Криму до складу 

України? 

А) 1944 р. 

Б) 1948 р. 

В) 1954 р. 

Г) 1956 р. 

Д) 1957 р. 

 

31. Які держави увійшли до складу ОАР? 

 

32. Хто був лідером демократичних організацій та об’єднань: 

А) «Солідарність» – 

Б) «Хартія 77» – 

В) Українська Гельсінська група – 

Г) Рух неприєднання – 

 

33. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) Карибська криза 

Б) Рік Африки 

В) прихід до влади Л. Брежнєва 

Г) ХХ з’їзд КПРС 

Д) народне повстання проти тоталітаризму в Угорщині 

Е) проголошення Китайської Народної Республіки 

Ж) прихід Піночета до влади в Чилі 

З) вступ військ Варшавського договору до Чехословаччини 
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И) Шестиденна війна на Близькому Сході 

К) проголошення Республіки Індія 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 відповідати за планом: характер поселення, господарство, 

облаштування житла, харчовий раціон та посуд 

2 відповідати за планом: мета впровадження, основні сфери життя, що 

регламентувалися нормами цього збірника законів, історичне значення 

3 1489 р. 

4 1639 р., хутір Мазепинці поблизу м. Біла Церква 

5 1) криза у промисловості та сільському господарстві, що переростала у 

політичну кризу та загальне невдоволення політичним курсом 

більшовиків; 2) масовий селянський повстанський рух 

6 Козацька рада 

7 Першочергова відбудова ВПК 

8 причини: 1) повоєнна розруха; 2) перекачування коштів із сільського 

господарства на відбудову ВПК; 3) продовольча допомога країнам 

соціалістичного табору; 

наслідки: 1) прямі людські втрати від недоїдання та супутніх 

захворювань; 2) затримка у відбудові сільського господарства 

9 вилучити частину фальшивих банкнот, що було вироблено у воєнні 

роки; поповнити бюджет країни за рахунок прихованого вилучення 

коштів у населення 

10 розбити висвітлення питання на періоди відповідно до перебування на 

президентських посадах Л. Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка, 

В. Януковича 

Другий рівень 

1 СРСР, Польща, Румунія, Чехо-Словаччина 

2 17 вересня 1939 р. 

3 Я. Стецько 

4 В 

5 А – 2, 5; Б – 4; В – 3, 6; Г – 1 

6 Румунія, Угорщина, Болгарія, Італія 

7 А 

8 28 жовтня 1944 р., Східно-Карпатська 

9 В 

10 1947 р., підірвати соціальну базу українського повстанського руху 

11  

12 Франція, Китай, СРСР, Великобританія, США 

13 А – 1949 р., Б – 1949 р., В – 1955 р., Г – 1957 р. 

14 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 
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15 А 

16 Італія, Німеччина, Японія 

17 А – Угорщина; Б – Чехо-Словаччина; В – ФРН; Г – ФРН; Д – Франція; 

Г – Індонезія; Ж – США 

18 Сан-Франциско, червень 1945 р. 

19 Г 

20 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1 

21 В 

22 Б, Г, Е 

23 А – 2, 3; Б – 1, 4; В – 6, Д – 5  

24 Угорщина, Чехословаччина, Польща, Румунія 

25 А 

26 Г 

27 Г 

28 А 

29 Г 

30 В 

31 Єгипет, Сирія 

32 А – Л. Валенса; Б – В. Гавел; В – М. Руденко; Г – Дж. Неру 

33 К, Е, Д, Г, Б, А, В, И, З, Ж 
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1995 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 860 р. 1) Грюнвальдська битва 

Б) 1199 р. 2) вибори президентом України Л. Кравчука 

В) 1410 р.  3) утворення Галицько-Волинської держави 

Г) 1657 р. 4) Полтавська битва 

Д) 1709 р. 5) ліквідація гетьманства в Україні 

Е) 1764 р. 6) смерть Б. Хмельницького 

Ж) 1848 р. 7) створення «Братства Тарасівців» 

З) 1892 р. 8) скасування особистої залежності селянина у Західній 

Україні 

И) 1921 р. 9) визволення території України від фашистських окупантів 

К) 1944 р. 10) підписання Ризького договору 

Л) 1991 р. 11) Аскольдове хрещення Русі 

 

2. Правильно назвіть ім’я гетьмана та підписаний ним договір із Росією: 

А) Богдан Хмельницький 

Б) Іван Мазепа 

В) Іван Скоропадський 

Г) Данило Апостол 

1) «Рішительні пункти» 

2) «Березневі статті» 

3) «Коломацькі статті» 

4) статті не затверджувались 

 

3. В якому із пропонованих документів проголошувалась незалежність України:  

А) «Декларація про державний суверенітет» 

Б) «Акти про незалежність» 

Другий рівень 

1. Що таке «капище»? 

2. Що таке «вертеп»? 
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3. Що таке «Українська Гельсінська група»? 

Третій рівень 

1. У чому полягає історичне значення прийняття Руссю християнства? 

2. Охарактеризуйте роль митрополита Шептицького в суспільно-

політичному житті Західної України. 

3. Визначте етапи розгортання процесів «Горбачовської перебудови» в 

Україні, зазначивши основні події суспільно-політичного життя. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

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

2 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1  

3 Б 
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1996 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно поєднайте дати і події: 

А) 1187 р. 1) заснування козаками першої Січі 

Б) 1556 р. 2) «Конституція» П. Орлика 

В) 1711 р. 3) проголошення Центральної Ради України 

Г) 1764 р. 4) перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка 

Д) 1775 р. 5) ліквідація гетьманства в Україні 

Е) 1840 р. 6) ліквідація Запорозької Січі Катериною ІІ 

Ж) 1890 р. 7) прийняття «Акта про незалежність України» 

З) 17 березня 1917 р. 8) поява політичної партії в Західній Україні 

И) 22 січня 1918 р. 9) прийняття «Декларації про державний 

суверенітет» 

К) жовтень 1944 р. 10) визволення України від фашистської окупації 

Л) 16 липня 1990 р. 11) IV універсал Центральної Ради 

М) 24 серпня 1991 р. 12) перша літописна згадка назви «Україна» 

 

2. Назвіть авторів історичних документів: 

А) «Руська правда» – 

Б) «Слово о полку Ігоревім» – 

В) «Пакти і конституція прав і вольностей Запорозького війська» – 

Г) Універсали Центральної Ради – 

Д) «Лихо з розуму» – 

Е) «Україна – наша Радянська» – 

 

3. Правильно назвіть дату події: 

А) загарбання Києва монголо-татарами –  

Б) коронування Данила Галицького – 

В) загарбання Галича поляками – 
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Г) підписання «Березневих статей» – 

Д) національно-визвольна війна українського народу під проводом 

Б. Хмельницького – 

Е) повстання «Коліївщина» – 

Ж) діяльність Кирило-Мефодіївського братства у Києві – 

З) створення наукового товариства імені Т. Шевченка –  

И) утворення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні –  

К) проголошення відновлення Української державності в роки ІІ світової 

війни –  

Л) проголошення незалежності України –  

Другий рівень 

1. «Аскольдове хрещення Русі» – продовжте речення. 

2. Що таке «Козацькі клейноди»? 

3. Хто такі «народовці»? 

4. Що таке «синдикат»? 

5. Промисловий переворот – дайте визначення поняття. 

6. Місячина – це (продовжте речення). 

Третій рівень 

1. Порівняйте програмну мету декабристів і членів Кирило-Мефодіївського 

товариства і визначте спільне та відмінне. 

2. Визначте ознаки кризи феодально-кріпосницької системи 

господарювання в Україні в середині ХІХ ст. 

3. Шевченко Т. Г. – революціонер-демократ чи радикал-демократ? Доведіть 

свою точку зору. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 12, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 6, Е – 4, Ж – 8, З – 3, И – 11, К – 10, Л – 9, 

М – 7    

2 А – Я. Мудрий; Б – невідомий автор; В – П. Орлик; Г – М. Грушевський, 

В. Винниченко; Д – В. Чорновіл; Е – П. Шелест 

3 А – 1223 р.; Б – 1253 р.; В – 1349 р.; Г – 1654 р.; Д – 1648–1657 рр.; Е – 

1768–1769 рр.; Ж – 1846–1847 рр.; З – 1891 р.; И – 1900 р.; К – 30 червня 

1941 р.; Л – 24 серпня 1991 р. 
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1999 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність дат і подій: 

А) 1097 р. 1) битва на р. Калці 

Б) 1223 р. 2) битва під Вількомиром 

В) 1435 р. 3) Любецький з’їзд руських князів 

Г) 1508 р. 4) Андрусівське перемир’я 

Д) 1667 р. 5) повстання М. Глинського 

Е) 1876 р. 6) загальний страйк Півдня Росії в Україні 

Ж) липень 1903 р. 7) «Емський акт» 

З) березень 1950 р. 8) саморозпуск Української Комуністичної партії 

И) березень 1925 р. 9) проголошення незалежності Карпатської 

України 

К) 15 березня 1939 р. 10) загибель Р. Шухевича («Чупринки») 

Л) 3 серпня 1990 р. 11) закон ВР УРСР про економічну самостійність 

України 

 

2. Назвіть авторів історичних документів і письмових джерел: 

А) «Рішительні пункти» – ___________________________________________ 

Б) «Книга буття українського народу» – _______________________________ 

В) «Історія русів» – ________________________________________________ 

Г) «Самостійна Україна» – __________________________________________ 

Д) «Катехізис автономіста» – ________________________________________ 

Е) «Інтернаціоналізм або русифікація» – ______________________________ 

Ж) «Декларація про державний суверенітет України» – __________________ 

 

3. Правильно назвіть дати і події: 

А) 1169 р. ________________________________________________________ 
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Б) 1410 р. ________________________________________________________ 

В) Козацька війна під керівництвом С. Наливайка ______________________ 

Г) роки гетьманування І. Мазепи _____________________________________ 

Д) Земська реформа в Україні ______________________________________ 

Е) процес над Спілкою Визволення України (СВУ) _____________________ 

Ж) виникнення у Східній Галичині товариств «Сокіл» і «Січ» ____________ 

З) «Брусилівський прорив» Південно-Західного фронту _________________ 

И) повстання «полуботківців» (збройний виступ самостійників) __________ 

К) 26 квітня 1986 р.________________________________________________ 

Л) демонстрація українських дисидентів у київському кінотеатрі «Україна» 

_________________________________________________________________ 

Другий рівень 

1. У чому полягає сутність «Перебудови»? 

2. У чому полягала сутність нової економічної політики? Які її елементи Ви 

знаєте? 

3. Поясніть термін «шістдесятники». 

Третій рівень 

1. Порівняйте джерела буржуазної індустріалізації в Україні другої 

половини ХІХ ст. і джерела радянської індустріалізації в Україні 1925–1939 рр. 

2. Порівняйте причини і наслідки для українського народу політичного 

розпаду Київської Русі та Радянського Союзу. 

3. Визначте історичні наслідки «Декларації про державний суверенітет 

України». 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

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

2 А – Д. Апостол; Б – П. Куліш, М. Костомаров; В – автор невідомий; Г – 

М. Міхновський; Д – В. Лукашевич; Е – І. Дзюба; Ж – ВР УРСР 

3 А – зруйнування Києва володимиро-суздальським князем 

А. Боголюбським; Б – Грюнвальдська битва; В – 1594–1596 рр.;  Г – 

1687–1708 рр.; Д – 1864 р.;  Е – 1930 р.; Ж – 1894 р., 1900 р.;  З – 

травень–червень 1916 р.; И – 5 липня 1917 р.; К – аварія на ЧАЕС; Л – 

1963 р.  
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2001 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність пропонованих дат і подій: 

А) 860 р. 1) перший похід русів на Константинополь 

Б) 1097 р. 2) битва на р. Сині Води 

В) 1363 р. 3) Любецький з’їзд руських князів 

Г) 1838–1863 рр. 4) роки існування Азовського козацького війська 

Д) 1832–1866 рр. 5) роки життя Андрія Потебні 

Е) 25.04–26.06.1945 р. 6) голодування студентів наметового містечка у 

Києві 

Ж) 5 березня 1953 р. 7) усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС 

М. Хрущова 

З) жовтень 1961 р. 8) демонстрація біля пам’ятника Т. Шевченку в 

Києві 

И) жовтень 1964 р. 9) прийняття ІІІ програми КПРС ХХІІ з’їздом 

партії 

К) 2 травня 1967 р. 10) смерть Й. Сталіна 

Л) травень 1977 р. 11) закон УРСР про економічну самостійність 

України 

М) 02–17.1990 р. 12) установча конференція ООН у Сан-Франциско 

Н) 3 серпня 1990 р. 13) усунення П. Шелеста з посади першого 

секретаря ЦК КПУ й обрання В. Щербицького 

 

2. Назвіть авторів історичних документів і письмових джерел: 

А) «Посланіє до єпископів» _________________________________________ 

Б) Директива «Удосконалювати вивчення російської мови в 

загальноосвітніх школах республіки» від жовтня 1978 р. _____________________ 

В) Постанова «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків» 

__________________________________________________________________ 
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Г) Стаття «Не могу поступиться принципами» (березень 1988 р.) _________ 

3. Правильно назвіть дати і події: 

А) смерть Мстислава Володимировича і возз’єднання Русі Ярославом 

Мудрим ______________________________________________________________ 

Б) гетьманство І. Брюховецького (роки) _______________________________ 

В) Національно-визвольне повстання під проводом С. Палія, Самуся, 

Іскри_________________________________________________________________ 

Г) 29 квітня 1918 р. ________________________________________________ 

Д) операція «Вісла» ________________________________________________ 

Е) березень 1950 р. ________________________________________________ 

Ж) суд над членами Української робітничо-селянської спілки ____________ 

Другий рівень 

1. У чому полягає сутність політики «українізації»? Які її елементи Вам 

відомі? 

2. Що означає термін «тоталітаризм»? 

3. Поясніть термін «волюнтаризм». 

Третій рівень 

1. Визначте причини і наслідки страйку шахтарів України та інших 

республік СРСР у липні 1989 року. 

2. Порівняйте причини, мету і сутність політики «відлиги» доби 

М. Хрущова і політики «перебудови» в Україні та СРСР. 

3. Порівняйте причини і наслідки поразки ОУН-УПА 1945–1953 рр. та 

поразку ЗУНР у війні проти Польщі. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5, Д – 4, Е – 12, Ж – 10, З – 9, И – 7, К – 8, Л – 13, 

М – 6, Н – 11    

2 А – Іван Вишенський; Б – Колегія Міністерства освіти УРСР; В – на 

основі доповіді М. Хрущова; ХХ з’їзд КПРС;  Г – Н. Андрєєва 

3 А – 1036 р.; Б – 1663–1668 рр.; В – 1702–1704 рр.; Г – повалення режиму 

УЦР та прихід до влади П. Скоропадського; Д – 1947 р.;  Е – загибель 

Р. Шухевича; Ж – 1961 р. 
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2002 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

1. Правильно визначте відповідність дат і подій: 

А) 1097 р. 1) Берестейська унія 

Б) 1596 р. 2) Гадяцький договір Івана Виговського 

В) вересень 1658 р. 3) Любецький з’їзд 

Г) 2 травня 1848 р. 4) Другий Універсал Центральної Ради 

Д) червень 1905 р. 5) голод в Україні 

Е) 3 липня 1917 р. 6) повстання на броненосці «Потьомкін» 

Ж) літо 1946 – травень 1947 р. 7) утворення Української Гельсінської 

спілки 

З) листопад 1976 р. 8) створення Головної Руської Ради у 

Львові 

И) вересень 1989 р. 9) вибори Президента України 

К) 24 серпня 1991 р. 10) утворення НРУ (Народного руху 

України за перебудову) 

Л) 1 грудня 1991 р. 11) акт проголошення незалежності 

України 

М) 26 червня – 10 липня 1994 р. 12) референдум про незалежність 

України і вибори Президента України 

 

2. Назвіть авторів історичних документів і письмових джерел: 

А) «Руський літопис» ______________________________________________ 

Б) «Слово о полку Ігоревім»_________________________________________ 

В) «Пакти і конституція прав і вольностей Запорізького війська» _________ 

Г) Перший універсал Центральної Ради_______________________________ 

Д) «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до 

Української ради»_____________________________________________________ 

Е) «Відродження нації» ____________________________________________ 
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3. Правильно вкажіть дату події: 

А) визнання Данилом Галицьким влади Бухти-хана ____________________ 

Б) битва під Синіми Водами ________________________________________ 

В) повстання українських феодалів під проводом князя М. Глинського ____ 

Г) участь козацького війська під проводом П. Конашевича-Сагайдачного у 

Хотинській битві ______________________________________________________ 

Д) Андрусівське перемир’я Московської церкви та Польщі ______________ 

Е) поширення кріпацтва на українські землі ___________________________ 

Ж) Перше «ходіння в народ» народників ______________________________ 

З) судовий процес над М. Бейлісом у Києві ____________________________ 

И) утворення «Директорії» __________________________________________ 

К) Радянсько-німецький договір «Про дружбу та державний кордон» ______ 

Л) утворення СНД _________________________________________________ 

М) грошова реформа в Україні (запровадження гривні) __________________ 

Н) обрання Л. Кучми Президентом України ___________________________ 

 

Другий рівень 

1. Дайте визначення поняттю «дисидентство»? 

2. У чому полягала політика «гласності» доби М. Горбачова? 

3. У чому полягала політика «воєнного комунізму» в Україні (1920–

1921 рр.)?  

Третій рівень 

1. Чи існувала єдина Галицько-Волинська держава у ХІІ – на початку 

XIV століття і чи була вона «містком» між Київською державою і державою 

війська Запорізького? 

2. Порівняйте підсумки Української національно-визвольної революції 

1917–1921 рр. та революційних подій серпня – грудня 1991 р. 

3. Визначте історичне значення Конституції України 1996 р. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 8, Д – 6, Е – 4, Ж – 5, З – 7, И – 10, К – 11, Л – 12, 

М – 9 

2 А – Нестор Літописець; Б – невідомий автор; В – П. Орлик; Г –

 М. Грушевський; Д – РНК РСФРР; Е – В. Винниченко 

3 А – 1245 р., Б – 1363 р., В – 1508 р., Г – 1621 р., Д – 1656 р., Е – 1781 р., 

Ж –1874 р., З – 1911 р., И – 1918 р., К – 1924 р., Л – 1991 р., М – 1996 р., 

Н – 1994 р. 
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2005 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. «Людина розумна» з’являється на території України: 

А) 250–100 тис. років тому 

Б) 100–40 тис. років тому 

В) 40–35 тис. років тому 

 

2. «Неолітична революція» припадає на: 

А) X–VII тис. рр. до н. е. 

Б) IX–V тис. рр. до н. е. 

В) VI–III тис. рр. до н. е. 

 

3. Вкажіть дату: 

Велика Грецька колонізація тривала _________________________________. 

 

4. Боспорська держава зберігала незалежність у: 

А) VII–III ст. до н. е. 

Б) VI–IV ст. до н. е. 

В) V–II ст. до н. е. 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) IX–VII ст. до н. е. 

Б) VII–III ст. до н. е. 

В) III ст. до н. е. – III ст. н. е. 

Г) II–IV ст. н. е. 

Д) IV–V ст. н. е. 

1) гуни 

2) готи 

3) сармати 

4) скіфи 

5) кіммерійці 
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Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 10 червня 1917 р. 1) Третій Універсал УЦР. Проголошення УНР 

Б) 3 липня 1917 р. 2) Четвертий Універсал УЦР. Проголошення 

незалежності 

В) 7 листопада 1917 р. 3) Другий Універсал УЦР 

Г) 12 грудня 1917 р. 4) проголошення встановлення радянської влади в 

Україні 

Д) 22 січня 1918 р. 5) Перший Універсал УЦР. Проголошення автономії 

України 

 

Другий рівень 

1. Встановіть відповідність: 

А) анексія 1) застосування однією державою збройної сили проти 

суверенітету, територіальної цілісності іншої держави 

Б) інтервенція 2) тимчасове зайняття збройними силами інтервентів території 

противника 

В) агресія 3) насильницький замах однієї або кількох держав на 

суверенні права іншої держави 

Г) окупація 4) протиправне насильницьке приєднання (захоплення) однією 

державою території іншої держави 

 

2. Із наведених суджень про причини розгортання й посилення гайдамацького 

руху у XVIII ст. виберіть правильні: 

А) підтримка руху російським урядом, який прагнув у такий спосіб ще 

більше ослабити Польщу; 

Б) постійне збільшення соціальної напруги через сваволю шляхти і 

ксьондзів, що зростала, посилення соціального, релігійного і національного 

гноблення селян і міщан Правобережжя; 
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В) військове та політичне ослаблення Речі Посполитої, що дедалі 

прогресувало; 

Г) підтримка збройної боротьби місцевим православним духівництвом, яке 

вбачало в цьому єдиний засіб зупинити наступ уніатів і католиків; 

Д) підтримка руху владними колами Гетьманщини; старшина 

розраховувала таким чином реалізувати давні плани об’єднання з «обох боків 

Дніпра»; 

Е) сусідство із Запорозькою Січчю, яка стала базою, що постачала зброю і 

керівників гайдамацьким загонам. 

 

3. Охарактеризуйте характерні риси політичного життя в Україні у період 1991–

1994 рр.: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Третій рівень 

1. Опишіть побудову світу очима трипільця. 

2. Ви – більшовик. Опишіть свій діалог з М. Грушевським. 

3. Складіть порівняльний аналіз Української національно-визвольної 

революції 1917–1921 рр. та «Помаранчевої революції» 2004 р. в Україні. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 В 

3 VIII–VI ст. до н. е. 

4 В 

Завдання № 2 

А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1 

Завдання № 3 

А – 6, Б – 3, В – 1, Г – 4, Д – 2 

Другий рівень 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

2 Б, В, Г, Е 
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3 1) не вдалося ефективно і зважено здійснити розподіл владних 

повноважень; 

2) роздвоєність виконавчої гілки влади; 

3) тотальна безвідповідальність на всіх рівнях влади; 

4) протистояння між Верховною Радою та виконавчою владою 

Третій рівень (критерії оцінювання): 

1. Уміння оперувати історичними фактами і датами 

2. Доцільне використання історичної термінології 

3. Логічність 

4. Аргументованість доведення 

5. Образність мови 

6. Повнота розкриття теми 

7. Творчий підхід 
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2006 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

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

А) 2 млн років тому 

Б) 1 млн років тому 

В) 100 тис. років тому 

 

2. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на землі України 

у: 

А) V тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) І тис. до н. е. 

 

3. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся у: 

А) IV тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) II тис. до н. е. 

 

4. Боспорська держава зберігала незалежність у: 

А) VII–III ст. до н. е. 

Б) VI–IV ст. до н. е. 

В) V–II ст. до н. е. 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) 980–1015  рр.  1) правління Ярослава Володимировича 

Б) 1019–1054 рр.  2) правління Василька Романовича 

В) 1113–1125 рр.  3) правління Лева Даниловича 
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Г) 1205–1269 рр.  4) правління Володимира Святославича 

Д) 1264–1301 рр.  5) правління Володимира Всеволодовича 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 1865 р. 1) діяльність Правління гетьманського уряду 

Б) 1734–1750 рр. 2) проголошення незалежності УНР 

В) 1770 р. 3) засновано Новоросійський університет 

Г) 1873 р. 4) заснування НТШ 

Д) 22 січня 1918 р. 5) засновано м. Олександрівськ 

 

Другий рівень 

1. Встановіть відповідність: 

А) анексія 1) воєнне, економічне й політичне поневолення іншою 

країною 

Б) інкорпорація 2) тимчасове зайняття збройними силами інтервентів 

території противника 

В) колонізація 3) включення, приєднання до свого складу 

Г) окупація 4) протиправне насильницьке приєднання (захоплення) 

однією державою території іншої держави 

 

2. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Самойловича виберіть 

правильні: 

А) розв’язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення 

їхніх прав у Козацькій державі; 

Б) зміцнення особистої влади і закріплення за своєю родиною маєтностей і 

високих державних посад; 

В) забезпечення суверенітету України та її об’єднання під булавою одного 

гетьмана; 

Г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського 

патріархату; 
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Д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в 

українському суспільстві; 

Е) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському 

патріархату; 

Ж) об’єднання України «обох берегів Дніпра» під протекторатом 

московського царя; 

З) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних 

козацьких рад. 

 

3. За допомогою наведених положень складіть політичну програму Української 

національної ради: 

А) забезпечення демократичних прав і свобод для усього населення; 

Б) забезпечення широких повноважень національним меншинам; 

В) забезпечення національних прав і демократичних свобод лише для 

українського населення; 

Г) здійснення аграрної реформи за викуп; 

Д) здійснення аграрної реформи шляхом безкоштовної передачі великих 

поміщицьких володінь безземельним селянам; 

Е) підтвердження права приватної власності на землю; 

Ж) скасування приватної власності на землю, її націоналізація і створення 

колективних господарств; 

З) запровадження 8-годинного робочого дня та соціальних гарантій для 

трудящих; 

И) запровадження державного контролю за виробництвом та розподілом; 

К) націоналізація фабрик і заводів. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте етапи формування Української держави у ході 

Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. 
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2. Охарактеризуйте етапи встановлення радянської влади і політику 

більшовиків в Україні у 1917–1929 рр. 

3. Складіть порівняльний аналіз суспільно-політичних процесів в Україні в 

умовах Хрущовської «відлиги» та Горбачовської «перебудови». 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 В 

Завдання № 2 

А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3 

Завдання № 3 

А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 2 

Другий рівень 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

2 Б, Г, Д, Е 

3 А, Б, Г, Е 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість, правильність використання історичної термінології 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Знання додаткової літератури 
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2007 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Скіфи розгромили війська полководця Олександра Македонського під 

командуванням Зопіріона: 

А) 431 р. до н. е. 

Б) 331 р. до н. е. 

В) 313 р. н. е. 

 

2. Карловецький договір було укладено: 

А) 1596 р. 

Б) 1699 р. 

В) 1708 р. 

 

3. Діяльність гуртка харківських романтиків: 

А) 20–30 рр. XIX ст. 

Б) 80–90 рр. XVIII ст. 

В) 30–40 рр. XIX ст. 

 

4. Перша сесія Трудового конгресу розпочала свою роботу: 

А) 23 січня 1918 р. 

Б) 21 січня 1919 р. 

В) 23 січня 1919 р. 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність: 

А) 980–1015 рр. 1) правління князя Гедиміна 

Б) 1316–1341 рр. 2) правління Володимира Святославовича 

В) 1113–1125 рр. 3) правління Лева Даниловича 
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Г) 1340–1349 рр. 4) правління Дмитра Дедька 

Д) 1264–1301 рр. 5) правління Володимира Всеволодовича 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть відповідність: 

А) 1586 р.  1) діяльність Правління гетьманського уряду 

Б) 1734–1750 рр. 2) створення «Союзу визволення України» 

В) 1729 р. 3) заснування першого братства в Україні 

Г) 1903 р. 4) розкол РСДРП на «більшовиків» та «меншовиків» 

Д) 14 серпня 1914 р. 5) засновано першу спеціальну музичну школу в Глухові 

 

Другий рівень 

1. Встановіть відповідність: 

А) магія 1) віра, за якою кожна річ має свого духа 

Б) тотемізм 2) віра, що обожнює неживу природу 

В) анімізм 3) віра, яка визнає зв’язок між групою людей та 

міфічним родоначальником, охоронцем роду 

Г) фетишизм 4) сукупність прийомів та обрядів, які, за уявленнями 

людей, мають чудодійну силу 

 

2. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи виберіть 

правильні: 

А) припинив процес перетворення козаків на підсудків та переведення їх у 

посполиті; 

Б) забезпечив нагородами, маєтностями і посполитими заможну верхівку 

козацтва; 

В) розширив оренду і збільшив розміри і види податків із селян та міщан; 

Г) ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви; 

Д) підтримував політику реформ Петра Першого та забезпечував потреби 

Росії у війську, провізії та робочій силі; 
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Е) впорядкував систему оренд, податків, «послуженств»; 

Ж) об’єднав Україну під булавою гетьмана «обох берегів Дніпра»; 

З) забезпечив входження до антиросійської коаліції; 

И) зміцнив особисту владу і владу гетьмана. 

 

3. З наведених тверджень виберіть ті, які засвідчують зростання польських 

впливів у Галичині у другій половині XIX ст.: 

А) польська мова стала офіційною в адміністративних установах та школах 

краю; 

Б) римо-католицька церква отримала законодавчо оформлені привілеї; 

В) були прийняті закони, які безпосередньо обмежували права та свободи 

українців; 

Г) намісником Галичини згідно з австрійсько-польською угодою міг бути 

лише поляк; 

Д) поляки переважали у всіх виборних органах влади краю; 

Е) більшість посад в адміністрації краю посідали поляки; 

Ж) було заборонено книговидання українською мовою та ввезення 

україномовної літератури до Галичини; 

З) були закриті всі українські школи і припинено викладання української 

мови як предмета; 

И) пільги в оподаткуванні, пільгові кредити, субсидії, благодійну підтримку 

отримували, в основному, польські громадські та економічні організації та 

фірми. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні етапи етногенезу українського народу. 

2. «Виникаючи з причин економічних і соціальних, з природи річи має й 

мусить мати характер боротьби національної, боротьби за самостійне 

національне існування», – зауважував один з лідерів кооперативного руху. Чому 

саме кооперативний рух міг стати формою національної боротьби? 
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3. Охарактеризуйте чинники, які, на Ваш погляд, сприяють і стримують 

процеси об’єднання людства в єдину соціокультурну цілісність у найближчому 

майбутньому. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 

2 Б 

3 А 

4 В 

Завдання № 2 

А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3 

Завдання № 3 

А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4, Д – 2 

Другий рівень 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

2 А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И 

3 А, Г, Д, Е, И 

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 2008–2015 рр. 

 
 

2008 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся у: 

А) IV тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) II тис. до н. е. 

 

2. Скіфи розгромили війська Олександра Македонського, які очолював 

полководець Зопіріон: 

А) 431 р. до н. е. 

Б) 331 р. до н. е. 

В) 313 р. н. е. 

 

3. Велика Грецька колонізація тривала: 

А) V–VI ст. до н. е. 

Б) VI–V ст. до н. е. 

В) VII–VI ст. до н. е. 

Г) VIII–VI ст. до н. е. 

 

4. Неандертальці на території України з’явились: 

А) 1 млн років тому 

Б) 250–150 тис. років тому 

В) 150–100 тис. років тому 

Г) 100–40 тис. років тому 

 

Завдання № 2 

1. Карловецький договір було укладено: 

А) 1596 р. 

Б) 1699 р. 

В) 1708 р. 
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2. Орган самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, 

називався: 

А) сеймом 

Б) думою 

В) магістратом 

Г) лавою 

 

3. Повстання селян Галичини та Волощини під проводом Мухи відбулося: 

А) 1490 р, 1492 р. 

Б) 1552 р., 1556 р. 

В) 1557 р., 1559 р. 

Г) 1667 р. 

 

4. Битва під Охматовим та Городком, облога Львова відбувалися: 

А) 1650 р. 

Б) 1653 р. 

В) 1654 р. 

Г) 1655 р. 

 

Завдання № 3 

1. Назвіть історичну особу: 

Син священика, навчався у Київській колегії, швидко зробив кар’єру в 

козацькому війську. Ставши гетьманом, здійснював політику розширення 

привілеїв козацької старшини. Був завжди лояльний до московської влади. 

Намагався об’єднати Ліво – Правобережжя під своєю булавою, але успіху не 

досяг. Був скинутий з гетьманування за наказом царя і висланий у Московію. 

А) І. Самойлович 

Б) І. Брюховецький 

В) І. Мазепа 

Г) С. Палій 

 

2. «Соціальними розбійниками», які поєднували в собі звичайні розбійницькі 

інстинкти й напівальтруїстичні прагнення помститися за гноблення 

співвітчизників шляхом експропріації власності у багатих, не мали чіткої 

ідеології, дослідники називають: 

А) партачів та опришків 

Б) опришків та ізгоїв 

В) волоцюг та жебраків 

Г) гайдамаків та опришків 
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3. Російський поет, один із лідерів декабристського руху, автор низки творів на 

теми з української минувшини – це: 

А) О. Пушкін 

Б) К. Рилєєв 

В) М. Лермонтов 

Г) М. Глінка 

 

4. Першу спеціальну музичну школу в Глухові засновано: 

А) 1632 р. 

Б) 1701 р. 

В) 1729 р. 

Г) 1743 р. 

Другий рівень 

1. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи виберіть 

правильні: 

А) припинив процес перетворення козаків у підсудків та переведення їх у 

посполиті; 

Б) забезпечив нагородами, маєтностями і посполитими заможну верхівку 

козацтва; 

В) розширив оренду і збільшив розміри й види податків із селян та міщан; 

Г) ігнорував потреби освітніх закладівта православної церкви; 

Д) підтримував політику реформ Петра Першого та забезпечував потреби 

Росії у війську, провізії та робочій силі; 

Е) впорядкував систему оренд, податків, «послуженств»; 

Ж) об’єднав Україну під булавою гетьмана «обох берегів Дніпра»; 

З) забезпечив входження в антиросійську коаліцію; 

И) зміцнив особисту владу і владу гетьмана. 

 

2. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Самойловича виберіть 

правильні: 

А) розв’язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення 

їхніх прав у Козацькій державі; 

Б) зміцнення особистої влади і закріплення за своєю родиною маєтностей і 

високих державних посад; 
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В) забезпечення суверенітету України та її об’єднання під булавою одного 

гетьмана; 

Г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського 

патріархату; 

Д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в 

українському суспільстві; 

Е) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському 

патріархату; 

Ж) об’єднання України «обох берегів Дніпра» під протекторатом 

московського царя; 

З) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних 

козацьких рад. 

 

3. З наведених тверджень виберіть ті, які засвідчують зростання польських 

впливів у Галичині у другій половині XIX ст.: 

А) польська мова стала офіційною в адміністративних установах та школах 

краю; 

Б) римо-католицька церква отримала законодавчо оформлені привілеї; 

В) були прийняті закони, які безпосередньо обмежували права та свободи 

українців; 

Г) намісником Галичини згідно з австрійсько-польською угодою міг бути 

лише поляк; 

Д) поляки переважали у всіх виборних органах влади краю; 

Е) більшість посад в адміністрації краю посідали поляки; 

Ж) було заборонено книговидання українською мовою та ввезення 

україномовної літератури до Галичини; 

З) були закриті всі українські школи і припинено викладання української 

мови як предмета; 

И) пільги в оподаткуванні, пільгові кредити, субсидії, благодійну підтримку 

отримували, в основному, польські громадські та економічні організації й фірми. 
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Третій рівень 

1. Порівняйте російський революційний та український національно-

визвольний рухи у другій половині XIX ст. 

2. Визначте спільне та відмінне між Великою Французькою революцією 

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

1921 рр. 

3. Охарактеризуйте основні тенденції й напрями в розвитку світової 

літератури у другій половині ХХ та на початку XXI ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 

2 А 

3 Г 

4 В 

Завдання № 2 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Г 

Завдання № 3 

1 А 

2 Г 

3 Б 

4 В 

Другий рівень 

1 А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И 

2 Б, Г, Д, Е 

3 А, Г, Д, Е, И 

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. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на територію 

України у: 

А) V тис. до н. е. 

Б) III тис. до н. е. 

В) I тис. до н. е. 

Г) I тис. н. е. 

 

2. 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. до н. е. 

Г) I тис. до н. е. 

 

3. Неоантропи з’явилися на території України приблизно: 

А) 100 тис. років тому 

Б) 40 тис. років тому 

В) 30 тис. років тому 

Г) 10 тис. років тому 

 

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

А) наприкінці X ст. 

Б) наприкінці XI ст. 

В) на початку XII ст. 

Г) на початку XIII ст. 

 

Завдання № 2 

1. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся: 

А) 1447 р. 

Б) 1468 р. 

В) 1482 р. 

Г) 1484 р. 

 

2. Коли з’явилася так звана норманська теорія? 

А) XV ст. 

Б) XVI ст. 

В) XVII ст. 

Г) XVIII ст. 
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3. Назвіть ім’я князя: «Ось князя руського… ми вбили. Візьмемо жону його за 

князя свого Мала». 

А) Аскольд 

Б) Олег 

В) Ігор 

Г) Святослав 

 

4. Назвіть ім’я князя: «Не любо мені в Києві жити», – відповів князь… своїм 

боярам». 

А) Аскольд 

Б) Олег 

В) Ігор 

Г) Святослав 

 

Завдання № 3 

1. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: 

А) залучення на свій бік реєстрового козацтва; 

Б) стихійність руху; 

В) фінансова допомога Московського царя; 

Г) укладання союзу з кримським ханом; 

Д) недооцінка козаків поляками; 

Е) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького; 

Ж) зрада з боку татар. 

 

Другий рівень 

1. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) заснування «Товариства імені М. Качковського»; 

Б) Перший Слов’янський конгрес у Празі; 

В) вихід у світ першого номера часопису «Киевская старина»; 

Г) проведення першого народного віча. 
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2. Серед наведених суджень про причини втрати Галицько-Волинською землею 

своєї незалежності і державності виберіть ті, що відповідають історичній 

дійсності. Галицька земля була захоплена поляками, тому що: 

А) населення бачило в поляках рятівників від монголо-татарського 

панування; 

Б) Польща була могутньою державою, провідні верстви якої були 

зацікавлені в розширенні її кордонів на схід; 

В) поглиблення соціального розшарування перешкоджало консолідації 

галицького суспільства в боротьбі із загарбниками; 

Г) селяни та міщани Галицької землі розраховували на підтримку 

польського короля в боротьбі зі своїм боярством; 

Д) матеріальні інтереси, ставши пріоритетними для галицьких бояр, 

спричинили розбіжності в їхній політичній орієнтації; 

Е) перестала існувати князівська династія, здатна консолідувати навколо 

себе галицьке суспільство й організовувати захист власної землі. 

 

3. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи виберіть 

правильні: 

А) припинив процес перетворення козаків у підсудків та переведення їх у 

посполиті; 

Б) забезпечив нагородами, маєтностями і посполитими заможну верхівку 

козацтва; 

В) розширив оренду і збільшив розміри й види податків із селян та міщан; 

Г) ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви; 

Д) підтримував політику реформ Петра Першого та забезпечував потреби 

Росії у війську, провізії та робочій силі; 

Е) впорядкував систему оренд, податків, «послуженств»; 

Ж) об’єднав Україну під булавою гетьмана «обох берегів Дніпра»; 

З) забезпечив входження в антиросійську коаліцію; 

И) зміцнив особисту владу і владу гетьмана. 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте зміни у суспільному та економічному житті слов’ян на 

рубежі VIII–IX ст. та їхні наслідки. 

2. Розкрийте зміст і наслідки реформ австрійських монархів Марії Терезії та 

Йосифа II. 

3. Охарактеризуйте етапи встановлення радянської влади в Україні 

протягом 1917–1922 рр., розкривши процес формування системи органів 

центральної влади й на місцях, соціально-економічну та культурну політику, 

причини їхньої перемоги. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б  

2 Б  

3 Б  

4 А  

Завдання № 2 

1 В  

2 Г  

3 В  

4 Г  

Завдання № 3 

1 А, Г, Д, Е 

Другий рівень 

1 Б, А, Г, В 

2 Б, В, Д, Е 

3 А, Б, В, Д, Е, Ж, З, И 

Третій рівень 

1. Науковість 

2. Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України 

3. Повнота 

4. Логічність 

5. Культура мовлення 

6. Особисті судження 

7. Правильність використання історичної термінології 

8. Знання додаткової інформації 
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2010 рік 

 

Секції: історія України, археологія, історичне краєзнавство 
 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте характерні риси життя античних міст Північного Причорномор’я у 

римський період: 

1) виникнення і становлення міст держав та Боспорського царства; 

2) входження Тіри, Ольвії та Херсонесу до складу провінції Нижня Мезія; 

3) нестабільність воєнно-політичної ситуації; 

4) перетворення колоній на центри посередницької торгівлі, що пов’язували 

Елладу з варварським світом; 

5) поступова переорієнтація торгівлі держав Північного Причорномор’я на 

Апеннінський півострів; 

6) варваризація населення полісів. 

А) 1, 3, 4, 5 

Б) 3, 5, 4, 6 

В) 2, 3, 5, 6 

Г) 2, 3, 4, 5 

 

2. Визначте імена стародавніх вчених, праці яких містять перші писемні згадки 

про ранньослов’янські племена: 

1) Гомер; 2) Геродот; 3) Каллімах; 4) Пліній Старший; 5) Йордан; 

6) Менандр. 

А) 2, 3, 4 

Б) 1, 5, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

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…»: 
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1) князь Святослав втягнув свою державу у тривалу й затяжну війну, що 

потребувала значних сил; 

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

3) ліквідація загрози з боку хозарів призвела 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. 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) правильний варіант 4 

В) правильні варіанти 2, 3, 4 

Г) правильні варіанти 1, 2 

 

5. 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 

 

Завдання № 2 

1. Для періоду «великої смути» у Галицько-Волинській державі були характерні: 

1) поширення на Руські землі монголо-татарського ярма; 

2) розпад держави на два фактично незалежні князівства – Волинське і 

Галицьке; 

3) тривалість його була більша, ніж півстоліття; 



 

49 
 

4) свавілля бояр, що прогресувало, та порушення ними норм 

середньовічного спадкового феодального права; 

5) втручання Угорського королівства у внутрішнє життя Галицько-

Волинської держави; 

6) здобуття Данилом Романовичем Берестейської та Забузької земель. 

А) 1, 2, 4, 5 

Б) 2, 4, 5, 6 

В) 2, 3, 4, 5 

Г) 3, 4, 5, 6 

 

2. Визначте нормативно-правові акти, які юридично оформлювали кріпосне 

право у XVI ст.: 

1) «Руська Правда»; 2) «Саксонське зерцало»; 3) «Судебник»;  4) «Устав на 

волоки»; 5) Третій Литовський Статут;  6) «Артикул Генріха Валуа». 

А) 1, 4, 7 

Б) 2, 4, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

3. 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 

 

4. Визначте події з історії України, які відбулися в роки Тридцятилітньої війни в 

Європі: 

1) надання Львівському братству права ставропігії; 2) похід 

П. Сагайдачного, в ході якого було спалено «упиря, що п’є руську кров»; 

3) підписання Куруківської угоди; 4) «Статті про заспокоєння руського народу»;  

5) видання П. Могилою «Требника»; 6) другий Молдавський похід. 

А) 4, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 4, 6 
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5. 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; 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 

 

Завдання № 3 

1. 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 

 

2. Визначте серед переліку друкованих видань ХІХ ст. ті, що видрукувані за 

межами України: 

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

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

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 3, 4, 5 

 

3. Для селянських реформ у Австрійській та Російській імперіях були спільними: 

1) причини; 2) мета; 3) історична ситуація; 4) засоби. 

А) вірні всі твердження 

Б) вірні тільки 1 і 2 твердження 

В) вірні твердження 1, 3, 4 

Г) вірне твердження 1 

 

4. Для української культури на рубежі ХІХ–ХХ ст. були характерні: 

1) збереження національно-культурної ідентичності; 
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2) пересадження на український ґрунт новітніх європейських зразків 

художнього самовираження. 

А) вірні обидва твердження 

Б) вірне лише перше твердження 

В) вірне лише друге твердження 

Г) жодне твердження не вірне 

 

5. Визначте імена керівників стихійних селянських рухів проти продрозкладки: 

1) О. Пархоменко; 2) Д. Терпило; 3) О. Волох; 4) П. Дибенко; 5) І. Стук; 

6) Д. Соколовський; 7) В. Боженко. 

А) 1, 2, 3, 5 

Б) 2, 3, 6, 7 

В) 2, 4, 3, 5 

Г) 2, 3, 5, 6 

 

Завдання № 4 

1. Визначте явища у розвитку української культури протягом проголошеного 

партійного курсу радянської влади, програму якого було затверджено у квітні 

1923 р. на ХІІ з’їзді РКП(б): 

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

2) відкриття першого в Україні пам’ятника Т. Шевченку; 3) постановка п’єси 

М. Куліша «Мина Мазайло»; 4) поширення літературної дискусії, в центрі якої 

опинився М. Хвильовий; 5) ліквідація УАПЦ; 6) публікація у газеті «Правда» 

вірша В. Сосюри «Любіть Україну». 

А) 1, 2, 4 

Б) 3, 4, 5 

В) 2, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Визначте, в ході яких широкомасштабних військових операцій радянських 

військ було визволено територію сучасних західних українських областей: 

1) Житомирсько-Бердичівська; 2) Рівненсько-Луцька; 3) Корсунь-

Шевченківська; 4) Нікопольсько-Криворізька; 5) Львівсько-Сандомирська; 

6) Східно-Карпатська; 7) Яссько-Кишинівська. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 4, 6, 7 

Г) 3, 5, 6 
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3. Визначте положення, характерні для реформ М. Хрущова: 

1) ліквідовано ради народного господарства, підприємства підпорядковано 

за галузевим принципом загальносоюзним міністерствам; 

2) ліквідовано машино-тракторні станції, техніку продано колгоспам; 

3) територію країни переділено на економічні райони, усі підприємства 

певного регіону становили один господарський комплекс; 

4) проведення широких заходів щодо боротьби з алкоголізмом; 

5) ліквідовано практику державних позик, які забирали 10% заробітку 

трудящих; 

6) скорочено робочий день і запроваджено п’ятиденний робочий тиждень; 

7) визнання неспроможності панівної концепції «розвиненого соціалізму». 

А) 2, 3, 6, 7 

Б) 3, 4, 5, 6 

В) 2, 3, 5, 6 

Г) 1, 3, 4, 6 

 

4. Назвіть представників дисидентського руху в Україні: 1) Василь Симоненко; 

2) Петро Шелест; 3) Валентин Мороз; 4) Максим Рильський; 5) Опанас Заливаха; 

6) Левко Лук’яненко; 7) Олександр Довженко; 8) Микола Руденко. 

А) 1, 3, 5, 6 

Б) 2, 3, 4, 6 

В) 3, 5, 6, 8 

Г) 3, 5, 6, 7 

 

5. Вкажіть події, які відбулися протягом періоду від проголошення Декларації 

про державний суверенітет до запровадження гривні як національної грошової 

одиниці: 1) ухвалення Закону «Про мови»; 2) вихід України з рубльового 

простору; 3) розкол українського православ’я; 4) приєднання України до 

програми співробітництва з НАТО «Партнерство заради миру»; 5) укладення 

між Верховною Радою і Президентом України конституційного договору; 

6) підписання «Великого договору» з Росією; 7) підписання Універсалу 

національної єдності. 

А) 2, 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом новітньої історії України та 

характерним гаслом: 

А) «Все в ім’я людини, все – для блага 

людини» 

1) «Розстріляне відродження» 

Б) «Нинішнє покоління радянських людей буде 

жити при комунізмі» 

2) «Відлига» 

В) «Україна для людей» 3) «Застій» 

Г) «Тверезість – норма життя» 4) «Перебудова» 

 5) «Незалежність» 

 

2. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) націоналізм 1) доктрина, в основу якої покладено ідею про спільність 

історії, економіки і культури США та інших країн 

американського континенту 

Б) космополітизм 2) теорія і практика, що пропагує національну 

винятковість, ненависть до інших національностей, 

розпалює ворожнечу між країнами й народами 

В) панамериканізм 3) теорія і практика етнічних і соціальних відносин у 

суспільстві, які ґрунтуються на самоідентифікації нації у 

розв’язанні політичних, державних, економічних і 

соціокультурних проблем суспільного розвитку 

Г) шовінізм 4) теорія, що проповідує байдуже ставлення до 

Батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, 

національну незалежність, національну культуру й 

висуває ідею створення світової держави, встановлення 

світового громадянства 

 5) моральний і політичний принцип, який виявляється у 

любові до Батьківщини, до свого народу 
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3. Встановіть відповідність між історичним явищем та його змістом: 

А) «шістдесятництво» 1) явище в радянській науці, спрямоване на посилення 

заідеологізованості цієї сфери, особливо чітко 

проявилося в галузі біологічних наук та передбачало 

кадрові чистки серед науковців 

Б) «буржуазний 

націоналізм» 

2) відхід від крайніх проявів «класичного» сталінізму 

в усіх сферах життя – політичній, економічній, 

духовній 

В) «лисенківщина» 3) термін, що його використовував комуністичний 

режим для позначення тих, хто виступав за розвиток 

національної культури, мови, збереження звичаїв, 

історичних традицій рідного народу 

Г) «ждановщина» 4) радянська культурна доктрина, запроваджена 

секретарем ЦК КПРС в 1946 р., головним завданням 

якої була боротьба проти «низькопоклонства» перед 

Заходом та «космополітизмом» 

 5) сукупність ідей і поглядів інтелігенції 60-х рр. 

ХХ ст., що виражали прагнення до демократизації 

країни 

 

4. Встановіть відповідність між описом і датою події: 

А) це була спроба консервативних сил в КПРС звернути із 

заявленого курсу на перебудову. Було заявлено про створення 

Державного комітету з надзвичайного стану в СРСР, до складу 

якого увійшли Г. Янаєв, В. Павлов, В. Крючков 

1) 1949 р. 

Б) на цьому з’їзді комуністичної партії було прийнято план шостої 

п’ятирічки, поряд із цим з боку М. Хрущова було піддано жорсткій 

критиці культ особи товариша Сталіна 

2) 1956 р. 
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В) цю нелегальну організацію створив Левко Лук’яненко разом із 

партійним працівником С. Віруном, завідувачем сільського клубу 

В. Луцьким. Організація мала політичну програму, яка передбачала 

вихід України зі складу СРСР 

3) 1986 р. 

Г) це була катастрофа глобального масштабу. Радянські власті 

намагалися приховати її. Унаслідок катастрофи значні території 

України стали непридатними для нормальної життєдіяльності 

населення 

4) 1990 р. 

 5) 1991 р. 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між історичним діячем та його біографією: 

А) В. Кук 1) під час Другої світової війни очолював націоналістичне 

підпілля та був одним з організаторів Української 

національної ради в Києві (1941 р.) 

Б) О. Сабуров 2) у роки війни він зумів створити в Ніжині велике, добре 

законспіроване й дуже діяльне підпілля. Група поступово 

перетворилася на патріотичну антифашистську організацію, 

яка тісно співпрацювала з партизанським загоном «За 

Батьківщину» 

В) Я. Батюк 3) командувач УПА з 1950 року. У 1954 році був 

заарештований і відсидів у радянських в’язницях і таборах 

Г) О. Ольжич 4) у жовтні 1941 р. очолив радянський партизанський загін. З 

березня 1942 р. до квітня 1944 р. командував партизанським 

з’єднанням, що діяло у Сумській, Житомирській, Волинській, 

Рівненській та інших областях України 

 5) член галицького крайового проводу ОУН(б), потім (з 

1941 р.) – першого з іноземних легіонів Вермахту «Нахтігаль», 

пізніше головнокомандувач УПА, голова секретаріату УГВР 
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2. Встановіть відповідність між описом події та її назвою: 

А) ця оборонна операція тривала з 7 липня до 26 вересня 

1941 р., через прорахунки радянського командування в 

німецьке оточення потрапив Південно-Західний фронт 

1) оборона 

Севастополя 

Б) для оборони цього міста від наступу німецько-

румунських військ було створено окрему Приморську 

армію, яка обороняла свої рубежі з 5 серпня до 16 жовтня 

1941 р. 

2) Донбаська 

оборонна операція 

радянських військ 

В) оборона цього міста тривала 250 днів – з 5 листопада 

1941 року до 4 липня 1942 року. Проти військ окремої 

Приморської армії та моряків Чорноморського флоту 

ворог зосередив сили, що у 12 разів переважали оборонців 

міста 

3) Київська 

оборонна операція 

радянських військ 

Г) ця оборонна операція радянських військ тривала 

протягом вересня – жовтня 1941 р. і закінчилася їх 

відступом; ворог захопив м. Харків і вийшов до Ростова-

на-Дону 

4) оборона Одеси 

 5) оборона лінії 

Луцьк – Броди – 

Рівне – Дубно 

 

3. Встановіть відповідність між галузями культури та прізвищами діячів: 

А) образотворче мистецтво 1) Р. Іванчук, Ю. Литвак, В. Близнець 

Б) література 2) Г. Майборода, О. Білаш, В. Рождественський 

В) театр 3) Н. Ужвій, О. Кусенко, В. Добровольський 

Г) наука 4) М. Божій, В. Бородай, М. Дерегус 

 5) В. Ремесло, І. Францевич, О. Апанович 

 



 

57 
 

4. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі, що передує 

спаду або супроводжує його 

Б) стагнація 2) відносно помірний, некритичний спад ділової активності, 

виробництва чи уповільнення темпів економічного зростання 

протягом тривалого часу, що зазвичай визначається як 

послідовне зменшення реального валового національного 

продукту 

В) рецесія 3) випуск банкнот, паперових грошей та цінних паперів 

Г) ремісія 4) зниження вартості національної валюти, здійснюване 

центральним банком за системи фіксованого валютного 

курсу 

 5) переповнення фінансових каналів паперовими грошима, 

що призводить до їх знецінювання 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності прізвища перших секретарів ЦК 

КП(б)У: 

А) Володимир Щербицький 

Б) Олексій Кириченко 

В) Петро Шелест 

Г) Микола Підгорний 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності події, описані в уривках документів 

і спогадах очевидців: 

А) «Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські зв’язки між Кримською областю та Українською РСР, Президія 

Верховної Ради СРСР постановляє…»; 

Б) «Волею Українського народу Організація українських націоналістів під 

проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української держави, за яку 

поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України…»; 
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В) «От і радіємо з денаціоналізації десятків народів, з успіхів русифікації, 

того, що мовляв, понад десять мільйонів неросіян в Союзі, за останнім 

переписом, назвали «рідною» російську мову і зреклися своєї мови…»; 

Г) «ЦК КП(б)У відзначає, що літературно-художній журнал «Вітчизна»  

ведеться зовсім незадовільно. Редакція «Вітчизни» не виконала постанови в 

найкоротший строк усунути серйозні хиби і помилки, що мали місце в журналі 

«Українська література», і рішуче піднести ідейно-художній рівень журналу…». 

 

Третій рівень 

1. Доведіть присутність європейських впливів в українській архітектурі та 

живописі наприкінці XVIII–ХІХ ст. 

2. Охарактеризуйте процес встановлення однопартійної комуністичної 

диктатури в УСРР. 

3. Охарактеризуйте зовнішньополітичний аспект утвердження Української 

державності протягом 1990-х рр. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В  

2 Г  

3 В  

4 Б  

5 Г  

Завдання № 2 

1 Б  

2 Г  

3 В  

4 В  

5 Б  

Завдання № 3 

1 Г  

2 А  

3 Г  

4 А  

5 Г  
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Завдання № 4 

1 Б  

2 Б  

3 В  

4 В  

5 А  

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 4 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

3 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4 

4 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 

3 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

Завдання № 3 

1 Б, Г, В, А 

2 Б, Г, А, В 

Третій рівень (критерії) 

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. Вкажіть дати надання Магдебурзького права найбільшим українським містам 

упродовж ХІV–ХVІ ст.: 

1) 1339 р.; 2) 1356 р.; 3) 1405 р.; 4) 1432 р.; 5) 1496 р.; 6) 1548 р. 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 2, 3, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

2. 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) розбудова на півдні українських земель системи опорних укріплень; 

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

4) посилення позицій ВКЛ на міжнародній арені; 

5) укладення Кревської унії між ВКЛ та Королівством Польським; 

6) втрата ВКЛ виходу до Чорного моря. 

А) 1, 3 

Б) 2, 3 

В) 3, 5 

Г) 5, 6 

 

3. Поява Литовських статусів пов’язана з датами:  

1) 1529 р.; 2) 1550 р.; 3) 1558 р.; 4) 1566 р.; 5) 1569 р.; 6) 1588 р. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 6 

В) 3, 4, 6 

Г) 4, 5, 6 
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4. Визначте дати створення університетів на 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. 

А) 2, 4, 5, 7 

Б) 1, 3, 6, 7 

В) 2, 3, 5, 8 

Г) 1, 3, 4, 6 

 

5. Назвіть ватажків козацько-селянських повстань кінця ХVІ ст.: 

1) Т. Федорович; 2) К. Косинський; 3) Я. Острянин; 4) С. Наливайко; 

5) Г. Лобода; 6) П. Павлюк; 7) М. Шаула; 8) К. Скидан. 

А) 3, 4, 6, 8 

Б) 2, 4, 5, 7 

В) 1, 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 7, 8 

 

Завдання № 2 

1. 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) Трапезна церква; 5) Кирилівська церква; 

6) Софійський собор. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 2, 4 

Г) 2, 4, 6 

 

2. Визначте літописи, які можна віднести до козацьких (описані події періоду 

Козаччини): 

1) Радзивіллівський літопис; 2) Густинський літопис; 3) Літопис Самовидця; 

4) Лаврентіївський літопис; 5) Іпатіївський літопис; 6) Лизогубівський літопис. 

А) 2, 3, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 2, 3 

 

3. Визначте особливості внутрішньої політики 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) значне зростання кількості росіян у гетьманській адміністрації; 

5) законодавче унормування українсько-російських відносин («Рішительні 

пункти»); 

6) скасування «індукти» й «евекти». 

А) 2, 3, 6 

Б) 1, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 2, 4 

 

4. Назвіть членів «Правління гетьманського уряду»: 

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

5) А. Маркович; 6) М. Забіла; 7) Ф. Лисенко; 8) Г. Потьомкін. 

А) 4, 5, 8 

Б) 1, 5, 8 

В) 1, 4, 5 

Г) 1, 5, 6 

 

5. Назвіть події з історії України, які відбулися в період царювання російського 

імператора Миколи І: 

1) написання «Руської правди» П. Пестелем; 

2) діяльність Кирило-Мефодіївського товариства; 

3) вихід у світ першого «Кобзаря» Т. Шевченка; 

4) скасування дії Литовських статутів на території Правобережної України; 

5) поширення народницького руху «ходіння в народ»; 

6) скасування кріпосного права; 

7) заснування Одеського товариства історії та старожитностей; 

8) вихід першого масового щомісячника «Украинский вестник». 

А) 2, 7, 8 

Б) 1, 2, 4 

В) 2, 4, 8 

Г) 2, 4, 7 

 

Завдання № 3 

1. Визначте характерні риси політики російської адміністрації на окупованих 

восени 1914 – влітку 1915 рр. західноукраїнських землях: 
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1) депортація польського та німецького населення за межі Російської 

імперії; 

2) заборона друку книжок українською мовою; 

3) розподіл поміщицьких земель між безземельним українським селянством; 

4) посилення репресивної політики серед українства; 

5) трансформація польського Львівського університету в російський; 

6) переслідування священиків Української греко-католицької церкви; 

7) підтримка українських культурних організацій на противагу польським; 

8) закриття українських періодичних видань. 

А) 2, 5, 8 

Б) 1, 2, 6 

В) 2, 6, 7 

Г) 2, 6, 8 

 

2. Назвіть події, що відбулися в період між утворенням Української Центральної 

Ради й проголошенням Акта Злуки УНР та ЗУНР: 

1) створення Ради Народних Міністрів; 

2) перший «зимовий похід»; 

3) «Листопадовий зрив»; 

4) створення Української Соціалістичної Радянської Республіки; 

5) «Чортківська офензива»; 

6) повстання робітників київського заводу «Арсенал»; 

7) обрання митрополитом УАПЦ В. Липківського; 

8) битва під Мотовилівкою. 

А) 1, 3, 7 

Б) 1, 4, 8 

В) 1, 3, 8 

Г) 1, 3, 6 

 

3. Назвіть представників руху, описаного у цитованому документі: 

«Ми заснували зовсім інший принцип культурного життя, затвердили. І то 

була інша мораль, інша етика… я думаю, що якщо говорити про нашу… 

опозицію – це була моральна опозиція – напевно, це була етична опозиція – 

напевно, це була естетична опозиція – напевно. І це була наполовину ідеологічна 
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опозиція. Що ж стосується політичної чи релігійної опозиції, то цього ми 

уникали, і уникали цілком свідомо – це було цілковито безперспективно». 

1) В. Симоненко; 2) П. Тичина; 3) В. Сосюра; 4) А. Горська; 

5) П. Майборода; 6) І. Дзюба; 7) В. Стус; 8) М. Рильський.  

А) 1, 4, 5, 6 

Б) 1, 4, 7, 8 

В) 1, 4, 6, 7 

Г) 1, 4, 5, 8 

 

4. Визначте наслідки Столипінської аграрної реформи в Наддніпрянській 

Україні: 

1) поступове руйнування сільської общини; 

2) ліквідація аграрного перенаселення; 

3) значне зменшення прошарку заможних селян-власників; 

4) запровадження приватного землеволодіння в селах; 

5) ліквідація поміщицького землеволодіння; 

6) переселення збіднілого селянства в малозаселені регіони імперії; 

7) притік робочої сили з міст до сільської місцевості; 

8) ліквідація бідності серед сільського населення. 

А) 1, 4, 6 

Б) 1, 2, 4 

В) 1, 5, 6 

Г) 4, 6, 7 

 

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

1) створення Всеукраїнської Православної Церковної Ради; 

2) підписання Брест-Литовського мирного договору; 

3) створення Державного Сенату; 

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

5) створення Українського Національно-Державного Союзу; 

6) проведення Трудового Конгресу України; 

7) затвердження Закону про створення Української Академії наук; 

8) проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. 

А) 3, 4, 7 

Б) 2, 3, 7 

В) 3, 7, 8 

Г) 4, 7, 8 
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Завдання № 4 

1. Визначте наслідки аграрних реформ польського уряду, що були проведені в 

Західній Україні у 20–30-х рр. ХХ ст.: 

1) посилення міграційних процесів серед українського селянства; 

2) примусовий розподіл земель католицької церкви серед польського 

населення; 

3) створення мережі державних сільськогосподарських кооперативів, які 

опікувалися розвитком галузі; 

4) збільшення площі господарських наділів українських селян; 

5) масове створення на території Галичини господарств польських 

осадників; 

6) розподіл українських земель серед ветеранів УГА. 

А) 1, 5 

Б) 1, 6 

В) 2, 5 

Г) 4, 5 

 

2. Визначте чинники, що зумовили прийняття цитованого документа: 

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські та культурні зв’язки між Кримською областю та Українською 

РСР, Президія Верховної Ради СРСР постановляє: 

Затвердити подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної 

Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської 

Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки». 

1) етнографічна спільність; 2) конфесійна спільність; 3) єдність 

інформаційного простору; 4) енергозалежність; 5) територіальна близькість; 

6) спільність розвитку галузей аграрного сектору; 7) єдність економічного 

простору; 8) спільність історичного розвитку. 

А) 2, 4, 5, 6 

Б) 1, 2, 3, 7 

В) 4, 5, 6, 8 

Г) 3, 4, 5, 7 
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3. Наслідками проведення грошових реформ у Радянському Союзі були: 

1) ліквідація карткової системи; 

2) зниження цін; 

3) деномінація грошових знаків; 

4) випуск грошей нового зразка; 

5) вилучення царських грошових знаків; 

6) стабілізація грошової системи; 

7) зменшення розміру карбованця; 

8) девальвація карбованця. 

А) 2, 3, 5  

Б) 2, 3, 6 

В) 3, 6, 7 

Г) 2, 6, 8 

 

4. Визначте характерні риси структури економіки УРСР на початку 1980-х рр.: 

1) скорочення коштів на потреби військово-промислового комплексу; 

2) переважний розвиток галузей важкої індустрії; 

3) збільшення капіталовкладень у структурну перебудову економіки; 

4) зниження темпів розвитку галузей промисловості; 

5) розвиток атомної енергетики і ракетно-космічного будування; 

6) скорочення частки сировинно-видобувної та обробної промисловості; 

7) структурна реорганізація управління сільським господарством; 

8) удосконалення методів управління та планування економіки. 

А) 2, 4, 6 

Б) 2, 4, 8 

В) 4, 5, 7 

Г) 2, 4, 5 

 

5. Розвиток партійно-політичної системи України в перші роки після 

проголошення незалежності характеризувався: 

1) трансформуванням центральних компартійних осередків у 

представництва Соцпартії, створенням провладної Соціал-демократичної партії 

(об’єднаної) – СДПУ(о); 
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2) виникненням значної кількості масових політичних партій, які суттєво 

впливали на політичні події в країні й розстановку сил у Верховній Раді України; 

3) кризовою перебудовою створеної багатопартійної системи на 

двопартійну, за якої провідну роль у суспільстві відігравали Компартія України 

та Народний рух України; 

4) виникненням значної кількості нових політичних партій, які здебільшого 

не мали масового характеру і не відігравали помітної ролі в політичному житті 

країни; 

5) кризою політичних партій, що діяли у 1990–1991 рр., фактичним 

відновленням однопартійної системи; 

6) забороною діяльності Компартії України, визначенням на законодавчому 

рівні правових основ діяльності політичних партій. 

А) 2, 3 

Б) 4, 6 

В) 1, 5 

Г) 3, 4 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між гетьманом та угодою, укладеною в період його 

гетьманування: 

А) Богдан Хмельницький 1) Переяславський договір 

Б) Іван Мазепа 2) Зборівський договір 

В) Юрій Хмельницький 3) Коломацькі статті 

Г) Іван Виговський 4) Гадяцький договір 

 5) Батуринські статті 

 

2. Встановіть відповідність між культурним діячем та його працями: 

А) Микола Маркевич 1) «Запорожская старина», «Мысли об истории 

русского языка», «Древние памятники русского 

письма» 
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Б) Ізмаїл 

Срезневський 

2) «История Малой России», «Источники 

малороссийской истории» 

В) Дмитро Бантиш-

Каменський 

3) «Украинские мелодии», «История Малороссии» 

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 поняттями та їх значеннями: 

А) колгосп 1) державний орган, який у межах певних економічних 

та адміністративних районів здійснював управління 

галузями промисловості та будівництва 

Б) акціонерне 

товариство 

2) державні підприємства у сфері сільського 

господарства, на яких усі засоби виробництва та 

вироблена продукція є державною власністю 

В) радгосп 3) вид господарського товариства, статутний капітал 

якого поділений на визначену кількість акцій однакової 

номінальної вартості 

Г) раднаргосп 4) підприємства, створені шляхом об’єднання окремих 

селянських господарств для спільного господарювання 

на основі суспільних засобів виробництва та 

колективної праці 

 5) об’єднання фізичних осіб для досягнення спільною 

працею певної господарської мети 

 

Завдання № 2 

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

сталася в період її існування і була пов’язана з нею: 
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А) Томаківська Січ 1) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Підпільнецька Січ 2) Андрусівське перемир’я 

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

Г) Микитинська Січ 4) ординація Війська Запорізького 

 5) обрання Б. Хмельницького гетьманом 

 

2. Встановіть відповідність між діячами та Громадою: 

А) В. Лобода, О. Кониський, Д. Пильчиков 1) Київська громада 

Б) О. Потебня, П. Завадський, Ф. Павловський 2) Одеська громада 

В) О. Андрієвський, В. Мальований, Д. Овсянико-

Куликовський 

3) Чернігівська громада 

Г) В. Антонович, Ф. Вовк, П. Житецький, 

М. Драгоманов 

4) Полтавська громада 

 5) Харківська громада 

 

3. Встановіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими 

здобутками: 

А) Ф. Кричевський 1) кінофільм «Арсенал» 

Б) О. Довженко 2) фільм-опера «Запорожець за Дунаєм» 

В) І. Кавалерідзе 3) монументальний образотворчий триптих «Життя» 

Г) М. Хвильовий 4) опера «Кармелюк» 

 5) збірка оповідань «Сині етюди» 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть послідовність перебування на київському престолі князів: 

А) Ізяслав Мстиславич 

Б) Ярополк ІІ Володимирович 

В) Мстислав Великий 

Г) Володимир Мономах 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності події, описані в уривках документів 

і спогадах очевидців: 
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А) «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 10 років свого 

існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

організацією… церковний собор визнає, що УАПЦ була націоналістично-

політичною контрреволюційною організацією – складовою частиною «Спілки 

визволення України»… собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 

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

можливий в даних умовах темп розвитку індустрії при неодмінній умові 

збільшення питомої ваги промисловості в усій продукції республіки. Особливу 

увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію і розвиток металургії та 

важкого машинобудування»; 

В) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами, з метою зміцнення селянського господарства та 

підняття його продуктивності, а також з метою встановлення чітких зобов’язань 

перед державою, продовольча розкладка, як спосіб державної заготівлі 

продовольства, замінюється натуральним податком…»; 

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

ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продуктивності праці… В 

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

почав рубати. Слідом за мною стали до роботи два кріпильники. Працювали ми 

напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 102 тонни…». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) вихід на екран фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»; 

Б) створення «Клубу творчої молоді» у Києві; 

В) запровадження принципу трьох «С» в економіці; 

Г) «Шахтинська справа». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 
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А) приєднання України до «Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї на 

умовах надання гарантій з боку ядерних держав»; 

Б) входження України до Ради Європи; 

В) Україна стає рівноправним членом Міжнародного валютного фонду; 

Г) підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте та порівняйте поземельні відносини в Лівобережній 

Гетьманщині та Слобідській Україні у другій половині ХVІІ ст. 

2. Яку політику лідер російських більшовиків В. Ленін назвав «лобовою 

атакою на капіталізм»? Чому? Охарактеризуйте її складові, особливості та 

наслідки проведення в Україні. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 

2 В 

3 А 

4 Б 

5 Б 

Завдання № 2 

1 В 

2 А 

3 А 

4 В 

5 Г 

Завдання № 3 

1 Г 

2 В 

3 В 

4 А 

5 В 

Завдання № 4 

1 А 

2 Г 

3 Б 
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4 Г 

5 Б 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 

2 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

3 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

2 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 

Завдання № 3 

1 Г, Б, В, А 

2 В, Б, А, Г 

3 Г, Б, А, В 

4 В, А, Б, Г 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте категорії селян, що виконували панщину: 

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

А) 2, 4 

Б) 1, 2 

В) 3, 4 

Г) 2, 3 

 

2. Визначте нормативно-правові акти, якими оформлювався процес закріпачення 

селян у Польсько-Литовській державі: 

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

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

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

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 3, 5, 6 

 

3. Визначте події, які відбувалися в період між підписанням Деулінського та 

Андрусівського договорів: 

1) селянські повстання під проводом Мухи й Андрія Борули; 2) виникнення 

Київського братства; 3) Хотинська битва; 4) Чуднівська кампанія; 5) обрання 

П. Тетері гетьманом Правобережної України; 6) Московські статті 

І. Брюховецького; 7) «повстання Петрика». 

А) 1, 3, 5, 6 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

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

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

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

А) 1, 5, 7, 8   

Б) 2, 3, 5, 6   

В) 1, 3, 4, 7  

Г) 2, 4, 6, 7 
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5. Визначте архітектурні пам’ятки доби козацького бароко: 

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) 3, 4 

 

Завдання № 2 

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

Наддніпрянщині явища, що сучасники характеризували як «мудра вигадка 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 

 

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

земель: 

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

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

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

австрійським імператором парламенту; 5) австрійським урядом визнано рівність 

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

орган українців, який діяв до 1851 р. 

А) 1, 3, 5  

Б) 3, 4, 5  

В) 1, 2, 4  

Г) 2, 4, 6 
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3. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у першій половині ХІХ ст.: 

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

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

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

селянських повинностей; 6) заснування торгового дому цукрозаводчиків 

Яхненків – Симеренків; 7) розвиток кооперативного руху в сільському 

господарстві; 8) стрімке зростання соціальної групи технічної інтелігенції. 

А) 1, 2, 3, 6 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5, 6 

Г) 2, 4, 7, 8 

 

4. У підросійській Україні в пореформену добу на прусський шлях розвитку 

перейшло сільське господарство: 

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

України; 4) Південної України. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 1, 2 

 

5. Які регіональні радянські республіки створили більшовики взимку та навесні 

1918 р.? 

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

3) Радянська Соціалістична Республіка Таврида; 4) Галицька Соціалістична 

Радянська Республіка; 5) Українська Соціалістична Радянська Республіка; 

6) Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 4, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

Завдання № 3 

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

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

профспілки; 3) введено продподаток на сільськогосподарську продукцію; 
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4) звільнено з роботи всіх призначених за гетьмана чиновників; 5) частину 

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

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

підприємств і цукрових заводів. 

А) 1, 4, 7 

Б) 1, 4, 6 

В) 1, 5, 7 

Г) 2, 4, 7 

 

2. Визначте складові нової економічної політики у промисловості й сільському 

господарстві: 

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

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

господарства командно-адміністративній системі управління; 4) ліквідація 

системи главків і створення трестів; 5) запровадження карткової системи 

розподілу продуктів харчування; 6) відновлення вільної торгівлі хлібом та 

іншою промисловою і кустарною продукцією. 

А) 4, 5, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 6 

Г) 1, 4, 6 

 

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

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

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

4. Визначте основні риси радянського тоталітаризму в УРСР у 1930-х рр.: 

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

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

(«боротьбисти»); 4) закриття українських шкіл, наукових установ; 5) відчуження 

людини від реальної участі у роботі органів державної влади; 6) вождізм; 

7) розпалення національної ворожнечі та ненависті. 

А) 1, 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 2, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 



 

77 
 

5. Визначте особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських 

земель у складі Польщі у міжвоєнний період: 

1) абсолютна більшість підприємств Східної Галичини були дрібними; 

2) початок створення великих колективних господарств на селі; 3) перетворення 

українських земель з аграрного краю на аграрно-індустріальний; 4) формування 

розгалуженої мережі кооперативів, кредитних спілок; 5) виникнення 

металургійної, електротехнічної галузей промисловості; 6) засилля іноземного 

капіталу; 7) колонізація краю поляками; 8) переважання галузей важкої 

промисловості. 

А) 1, 4, 6, 7 

Б) 1, 4, 6, 8 

В) 1, 2, 4, 6 

Г) 1, 5, 6, 7 

 

Завдання № 4 

1. Визначте керівників партизанських з’єднань, які діяли в Україні: 

1) О. Сабуров; 2) М. Ватутін; 3) С. Ковпак, 4) М. Наумов; 5) С. Тимошенко; 

6) О. Федоров; 7) М. Кирпоніс; 8) І. Черняховський. 

А) 1, 2, 3, 7 

Б) 1, 3, 4, 8 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 4, 6 

 

2. Визначте заходи, проведені республіканським партійно-державним 

керівництвом у рамках «Косигінських реформ» в УРСР: 

1) ліквідація раднаргоспів і підпорядкування промислових підприємств 

загальносоюзним міністерствам за галузевим принципом; 

2) ліквідація МТС і продаж техніки колгоспам; 

3) поділ території країни на економічні райони, створення раднаргоспів; 

4) створення на підприємствах спеціальних фондів для матеріального 

заохочення робітників і службовців залежно від результатів їхньої праці; 

5) підвищення наукового рівня планування економіки; 

6) звільнення присадибних ділянок від оподаткування. 

А) 2, 3, 6 

Б) 1, 4, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 4, 6 
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3. Визначте події, які відбулися у період від ХХ з’їзду КПРС до заборони 

Української Гельсінської спілки (УГС): 

1) вихід кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»; 2) «лисенківщина»; 

3) перехід до обов’язкової семирічної освіти; 4) «кукурудзяна кампанія»; 5) вихід 

праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»; 6) призначення П. Шелеста 

першим секретарем ЦК КПУ; 7) вихід праці В. Чорновола «Лихо з розуму»; 

8) економічна реформа М. Рижова – А. Абалкіна. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 4, 5, 6, 7 

Г) 5, 6, 7, 8 

 

4. Визначте опозиційні до радянського режиму організації, що виникли протягом 

третього етапу «горбачовської перебудови» в УРСР: 

1) Українська робітничо-селянська спілка; 2) Українська міжпартійна 

асамблея; 3) Всеукраїнське товариство репресованих; 4) Об’єднана партія 

визволення України; 5) закордонне представництво Української Гельсінської 

спілки; 6) Партія демократичного відродження України. 

А) 1, 2, 5 

Б) 3, 4, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 2, 3, 6 

 

5. Визначте події періоду президентства Л. Кучми: 

1) підписання «Універсалу національної єдності»; 2) політ у космос 

першого космонавта незалежної України; 3) прийняття Законів «Про державний 

кордон України», «Про збройні сили України»; 4) запровадження національної 

валюти – гривні; 5) введення 12-бальної системи оцінювання знань учнів 

загальноосвітніх шкіл; 6) призначення Указом Президента дострокових 

парламентських виборів. 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 4, 5 ,6 

Г) 1, 3, 4 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між гетьманом та його соціально-економічною 

політикою: 

А) І. Брюховецький 1) задоволення передусім інтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 

шляхті, що призвело до повстання незаможного козацтва 

на початку його гетьманування 

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

організований перепис населення та встановлення 

розмірів податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до обурення селян і козаків його політикою 

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

створив митну лінію на кордоні, організував карбування 

власної монети 

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

податки; заборонив відбирати у козаків землі, 

обтяжувати селян повинностями 

 5) провів «Генеральне слідство про маєтності», вперше 

встановив точний розмір державних видатків 

 

2. Встановіть відповідність між працею та її автором: 

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

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

В) «Богдан Хмельницький» 3) М. Костомаров 

Г) «Історія Малоросії» 4) Д. Яворницький 

 5) Д. Багалій 

 

3. Встановіть відповідність між зображенням українських громадсько-

культурних діячів та приналежними їм цитатами: 
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А)    Б)    В)    Г)  

1) «вона запалила вогонь, що його тільки гробова персть загасити може…»; 

2) «Разом, разом, хто сили має, Гоніть з Русі мраки тьмаві, Зависть най нас 

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

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

та її народу…»; 

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

сином свого народу»; 

5) «Із рідного краю Привіту не маю, Один на чужині Сльози виливаю». 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку економіки: 

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

ревіндикація 

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

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

королі», «залізнична лихоманка», початок розвитку 

Дрогобицько-Бориславського нафтового району 

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

містом і селом, зрівнялівка в оплаті праці 

 5) монополізація промисловості, економічна криза, 

«Верховинська акція», соціальні протести 
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2. Встановіть відповідність між періодом розвитку УРСР та притаманними йому 

рисами суспільно-політичного і культурного життя: 

А) післявоєнна 

відбудова 

1) «золота п’ятирічка», «все в ім’я людини, все – для блага 

людини», «розвинутий соціалізм» 

Б) «Хрущовська 

відлига» 

2) «чорний вівторок», «конституційна ніч», «касетний 

скандал» 

В) «Брежнєвський 

застій» 

3) «нове політичне мислення», «зоряні війни», 

«держприймання» 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) радянізація, «експортреволюції», «продажна донька 

імперіалізму» 

 5) ліквідовано «радянське кріпосне право», «наші діти 

будуть жити при комунізмі» 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі, що передує 

або спаду чи супроводжує його 

Б) стагнація 2) відносно помірний, некритичний спад ділової 

активності, виробництва або уповільнення темпів 

економічного зростання протягом тривалого часу, що 

зазвичай визначається як послідовне зменшення 

реального валового національного продукту 

В) рецесія 3) випуск банкнот, паперових грошей та цінних паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти, здійснювана 

центральним банком за системи фіксованого валютного 

курсу 

 5) кількісне зростання грошової маси на ринку, що 

призводить до їх знецінювання 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності описані сучасниками події: 
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А) «...Успіхи запровадження… поселень не можуть вражати і мають 

переконувати, що тільки таким чином можна вирішити проблему утримання 

700–900-тисячної армії...»; 

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

році між селянами багатьма неправдивими чутками і розмовами про наступну в 

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

у ворожих відношеннях до селянства»; 

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

здійснили свою чорну справу…»; 

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

малий виходили заливати страхітливу московську пожежу ворожою кров’ю, 

заворушилось ополчення малоросійське». 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності події, відображені у цитованих 

документах: 

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

свого існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

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

ліквідовану…»; 

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

російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше 

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

господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. 

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

розвиток»; 

В) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка, як спосіб державної заготівлі 

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

справедливого її розділу між селянами. Селяни ні чим не повинні перешкоджати 

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

надавати поміщикам коней, сільськогосподарські знаряддя праці, а також зерно 

для посіву…». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події та процеси: 

А) успішний політ собак Білки і Стрілки у космос; 

Б) «золота п’ятирічка»; 

В) «тихий переворот»; 

Г) «волобуївщина». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) вихід на екран фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»; 

Б) створення «Клубу творчої молоді» у Києві; 

В) запровадження принципу трьох «С» в економіці; 

Г) ліквідація УГКЦ. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте процес українського державотворення у період 

Національно-визвольної війни українського народу середини ХVII cт. та у добу 

«Руїни». 

2. Яку політику і чому лідер більшовиків В. Ленін назвав «лобовою атакою 

на капіталізм»? Охарактеризуйте її складові та наслідки в УСРР. 

 
ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А  

2 А  

3 В  

4 Г  

5 В  

Завдання № 2 

1 В  



 

84 
 

2 Г  

3 Б  

4 Г  

5 А  

Завдання № 3 

1 А  

2 Г  

3 В  

4 В  

5 А  

Завдання № 4 

1 Г  

2 Б  

3 В  

4 Г  

5 Б  

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5 

2 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 1 

3 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2 

Завдання № 2 

1 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1 

2 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 

3 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3 

Завдання № 3 

1 Г, А, Б, В 

2 Г, В, Б, А 

3 Г, А, В, Б 

4 Г, Б, А, В 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2012 рік 

 

Секція: археологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте знахідки доби перебування скіфів на території України, знайдені в 

кургані Чортомлик неподалік міста Нікополь: 

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

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

нижній частині та сценами зі скіфського життя у верхній. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 2, 4 

 

2. Назвіть східнослов’янські племена, які сформувалися в лісостеповій частині 

Східної Європи у ІІ–ІV cт. н. е. і яким археологічно відповідали пеньківська та 

черняхівська археологічні культури: 

А) склавіни 

Б) анти 

В) венеди 

Г) дуліби 

 

3. 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 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 Холма; 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 

 

4. Визначте уривки, в яких йдеться про князів Галицько-Волинської держави: 
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1) «…Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королівської 

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

меч у папи?»;  

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

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

споруджувати, прикрасив він її іконами, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і 

попів корсунських приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у 

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

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

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 

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

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

Васильком…»; 

5) «Став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

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

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

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

зброю бере. Згоджуйся на данину». 

А) 1, 2, 4 

Б) 1, 4, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. Визначте нормативно-правові акти, які юридично оформлювали кріпосне 

право у XVI ст. 

1) «Руська Правда»; 2) «Саксонське зерцало»; 3) «Судебник»; 4) «Устав на 

волоки»; 5) Третій Литовський Статут; 6) «Артикул Генріха Валуа». 

А) 1, 4, 7 

Б) 2, 4, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Визначте, про яку битву доби Хмельниччини йдеться: 
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«Розкопки поля битви, проведені археологом І. Свєшніковим, дозволили 

більш точно встановити кількість загиблих у заплавах річки Пляшівка козаків, 

відтворити схему бою, увіковічнити у народній пам’яті відчайдушність 

повстанців»: 

А) Пилявецька битва 

Б) Зборівська битва 

В) Берестецька битва 

Г) Охматівська битва 

 

3. У чому полягала відмінність адміністративно-територіального устрою та 

організація влади Лівобережної Гетьманщини від Слобожанщини: 

1) відсутність гетьмана; 2) полковники підпорядковувалися білгородському 

воєводі; 3) слобідські полки підпорядковувалися Лівобережному гетьману; 4) на 

Слобожанщині генеральна старшина обиралася на козацьких радах; 5) полки 

отримували жалувані грамоти від царя з визнанням їхніх прав та вольностей. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 2, 3 

 

4. На які території поширювалася влада І. Мазепи в 1704–1709 рр.? 

А) Правобережжя та Запоріжжя 

Б) Лівобережжя 

В) Лівобережжя та Правобережжя 

Г) Запоріжжя та Лівобережжя 

 

Завдання № 3 

1. Визначте назву товариства, яке було засноване у першій половині ХІХ ст. з 

ініціативи Михайла Семеновича Воронцова й активно проводило археологічні 

розкопки: 

А) Історичне товариство Нестора Літописця в Києві 

Б) Історико-філологічні товариства в Харкові 

В) Товариство історії та старожитностей в Одесі 

Г) Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 

 

2. Визначте характерні риси соціально-економічного розвитку українських 

губерній Російської імперії у першій половині ХІХ ст.: 
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1) розвиток залізничного транспорту; 2) стрімке зростання соціальної групи 

технічної інтелігенції; 3) використання праці військових поселенців; 

4) виникнення перших синдикатів і трестів у промисловості; 5) поширення 

«урочної системи» селянських повинностей; 6) заснування торгового дому 

цукрозаводчиків Яхненків – Симеренків. 

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

3. Визначте громадсько-політичних діячів початку ХХ ст., які представляли 

самостійницьку течію в українському національному русі: 

1) Ю. Бачинський;  2) С. Єфремов; 3) М. Грушевський; 4) М. Міхновський;  

5) І. Шраг; 6) Д. Донцов.  

А) 1, 4 ,6 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

4. Визначте, кому з українських діячів ХІХ ст. належить по суті 

автобіографічний вислів: «Із рідного краю Привіту не маю, Один на чужині 

Сльози виливаю». 

А)   Б)   В)   Г)  

 

Завдання № 4 

1. Визначте характерні риси політики більшовиків в Україні протягом грудня 

1917 – березня 1918 року: 

1) погроми поміщицьких маєтків; 2) підпорядкування радревкомам та 

воєнревкомам; 3) денаціоналізація великих промислових підприємств; 
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4) створення комун на основі поміщицьких маєтків; 5) відмова від політики 

«червоного терору» щодо прихильників Центральної Ради; 6) утворення 

Одеської, Таврійської та Донецько-Криворізької Радянських республік. 

А) 1, 2, 6 

Б) 1, 3, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 4, 6 

 

2. Стаття 6 Конституції УРСР 1978 р. визначала Комуністичну партію 

Радянського Союзу: 

А) «Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства» 

Б) «Партією, якій «належить вся влада рад» 

В) «Партією, яка виражає волю трудящих» 

Г) «Партією, що є підзвітною радянському народу» 

 

3. Визначте заходи в економічній сфері, які здійснило керівництво ЦК КПРС на 

чолі з М. Горбачовим у період «перебудови»: 

1) переведення підприємств на самоокупність і самофінансування; 

2) запровадження орендних і кооперативних форм господарювання; 3) ліквідація 

галузевої системи управління і створення раднаргоспів; 4) надання 

підприємствам права провадити зовнішньоекономічну діяльність; 5) освоєння 

цілинних земель Казахстану, Сибіру, Північного Кавказу; 6) обмеження 

господарської самостійності промислових підприємств. 

А) 1, 2, 4 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

4. Назвіть події, що відбулися протягом періоду від проголошення Декларації 

про державний суверенітет до запровадження гривні як національної грошової 

одиниці: 

1) прийняття Закону «Про мови»; 2) вихід України з рубльового простору; 

3) розкол українського православ’я; 4) приєднання України до програми 

співробітництва з НАТО «Партнерство заради миру»; 5) укладення між 

Верховною Радою і Президентом України конституційного договору; 
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6) підписання «Великого договору» з Росією; 7) підписання Універсалу 

національної єдності. 

А) 2, 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

Другий рівень 

Завдання № 1 

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

народів: 

А) Мартинівський скарб 1) сармати 

Б) Гайманова могила 2) слов’яни 

В) Мармурова плита з присягою 3) греки 

Г) поселення Майданецьке 4) трипільці 

 5) скіфи 

 

2. Встановіть відповідність між описами давніх авторів та назвою племен і 

народів, яким їх надано: 

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 

 

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…» 
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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...» 

 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 досягненнями відомих археологів та їхніми 

прізвищами: 

А) відкрив трипільську культуру 1) Г. Шліман 

Б) першим здійснив розкопки Ольвії 2) Б. Мозолевський 

В) знайшов найвизначніший скіфський скарб 3) П. Сухтелен 

Г) сучасний дослідник періоду давніх слов’ян та 

Київської Русі 

4) П. Толочко 

 5) В. Хвойко 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між гетьманами і договорами, що вони підписали 

(наведено умови договорів): 

А) Дем’ян 

Многогрішний 

1) російські воєводи мали перебувати лише в п’яти містах 

і не втручались у місцеві справи. Податки з населення 

надходили до гетьманської скарбниці. Гетьману 

заборонялись дипломатичні відносини з іншими 
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державами, але дозволялось мати представників на 

посольських з’їздах, де обговорювались українські 

питання 

Б) Іван 

Брюховецький 

2) руське князівство об’єднувалось з Річчю Посполитою 

та Великим князівством Литовським на умовах федерації, 

короля якої обирали спільно. На чолі Руського Князівства 

був гетьман, який обирався довічно королем з 4-х 

кандидатів 

В) Іван 

Виговський 

3) чисельність козацького реєстру мала складати 60 тис., 

непорушними мали залишатися права і вольності Війська 

Запорозького. Козацька держава зобов’язувалася не вести 

самостійні переговори із Туреччиною та Річчю 

Посполитою 

Г) Іван 

Самойлович 

4) московські воєводи і залоги отримували право 

перебувати майже в усіх великих містах. Збирання 

податків покладалося на воєвод, а грошові збори йшли до 

царської казни 

 5) Гетьман не мав права звільняти і судити старшину без 

ради з усією старшиною. При обговоренні українських 

справ на з’їзді послів присутність представників гетьмана 

стала не обов’язковою 

 

2. Встановіть відповідність між соціальними верствами Гетьманщини другої 

половини XVIІ–XVIII ст. та особливостями їхнього становища: 

А) «значкові 

товариші» 

1) категорія козаків, що перестали нести безпосередню 

військову службу, а лише забезпечували військо усім 

необхідним 

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

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

привілеї, міцні господарства 

Г) «підсусідки» 4) категорія найбільш привілейованої козацької старшини 

 5) категорія селян або козаків, яка не мала землі, свого 

господарства, вони жили на чужих дворах, працювали як 

наймити 

 

3. Встановіть відповідність між періодом і притаманною для нього цитатою: 

А) перша 

половина ХІХ ст. 

1) «Наші праві націоналісти в особі графа Бобринського, 

посівши адміністративні посади в «П’ємонті українства», 

почали переслідувати український національний рух» 

Б) друга половина 

ХІХ ст. 

2) «…В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною 

спустилися два кріпильники… я почав рубати. Працювали 

ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 102 

тонни…» 

В) перша чверть 

ХХ ст. 

3) «…Росія у траурі! Не стало великого Царя-

Визволителя! Сили темряви здійснили свою чорну 

справу…» 

Г) 30-ті рр. ХХ ст. 4) «…Із кінця в кінець по всьому царстві пролунав заклик, 

щоб старий і малий виходили заливати страхітливу 

московську пожежу ворожою кров’ю, заворушилось 

ополчення малоросійське» 

 5) «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…» 

 

4. Встановіть відповідність: 

А) угода між польським урядом та УНДО про примирення 1) денаціоналізація 
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Б) політика, спрямована на заперечення факту існування 

української нації, її прав на культурне та державне 

самовизначення 

2) пацифікація 

В) кампанія польської влади у Східній Галичині з метою 

«втихомирення» українського населення 

3) нормалізація 

Г) політика планомірного заселення українських земель 

польськими військовими та цивільними колоністами 

4) осадництво 

 5) парцеляція 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні культури, поширені на 

території України: 

А) Черняхівська археологічна культура; 

Б) Катакомбна археологічна культура; 

В) Буго-Дністровська археологічна культура; 

Г) Середньостогівська археологічна культура. 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні знахідки за часом їх 

створення: 

А)  Б)  В)        Г)  

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події: 

А) «Через деякий час 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) «фінансовою основою для створення цього товариства послужила 

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



 

95 
 

М. Драгоманова було вироблено статут товариства, першими головами були: 

Ю. Цегельський, О. Барвінський»; 

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

відіграв значну роль у процесі формування історичної і національної свідомості 

українського народу»; 

Г) це повстання було викликане наступом російського самодержавства на 

автономні права одного з народів Російської імперії. Приводом до повстання 

стали чутки про додатковий призов до армії. В ході повстання було висунуто 

гасло: «За вашу і нашу свободу». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні вислови: 

А) «золота п’ятирічка»; 

Б) «наші діти будуть жити при комунізмі»; 

В) «продажна донька імперіалізму»; 

Г) «конституційна ніч». 

Третій рівень 

1. Український історик Дмитро Антонович підкреслював: «Школи та 

релігійна боротьба кінця XVI ст. викликали сильний національно-культурний 

рух в Україні, наслідки якого виявляються в політичних подіях XVIІ ст.». 

Доведіть справедливість твердження вченого. 

2. На поч. 20-х pp. точилася гостра дискусія навколо «теорії боротьби двох 

культур» – «нижчої» селянської і «вищої» міської. Її підтримував тодішній 

секретар ЦК КП(б)У Д. Лебідь, який вважав, що для комуністів не існує 

національного питання, а українізація є зайвою. У цій боротьбі, на його погляд, 

має перемогти «вища» – російська (пролетарська) культура. Охарактеризуйте 

етапи упровадження означеної тези в історії України ХХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 

2 Б 
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3 В 

4 Б 

Завдання № 2 

1 Г 

2 В 

3 А 

4 В 

Завдання № 3 

1 В 

2 Г 

3 А 

4 А 

Завдання № 4 

1 Г 

2 А 

3 А 

4 А 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 

2 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

3 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1 

4 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 4, В – 2, Г – 5 

2 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5 

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 

Завдання № 3 

1 В, Г, Б, А 

2 Г, В, А, Б 

3 Г, В, Б, А 

4 В, Б, А, Г 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

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

Перший рівень 

Завдання № 1 

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

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

не варта велика кількість нездатних до війни…». 

А) греки 

Б) скіфи 

В) готи 

Г) венеди 

 

2. Назвіть ікони періоду Київської Русі та Галицько-Волинської держави: 

1) Холмська ікона Богородиці; 2) Свенська ікона Богородиці зі святими 

Антонієм і Феодосієм Печерським; 3) ікона «Зішестя Святого Духа» 

Й. Кондзеловича; 4) ікона Покрови Богородиці; 5) ікона «Архангел Михаїл» 

Івана Рутковича; 6) Дорогобузька ікона Богородиці. 

А) 1, 3, 5  

Б) 3, 4, 5 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 2, 6 

 

3. Визначте уривки, в яких йдеться про князів Галицько-Волинської держави: 

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

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

меч у папи?»; 

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

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

споруджувати, прикрасив він її іконами, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і 

попів корсунських приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у 

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

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

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 
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4) «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і 

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

Васильком...»; 

5) «Став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

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

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

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

зброю бере. Згоджуйся на данину». 

А) 1, 2, 4  

Б) 1, 4, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Визначте уривки з документів, які стосуються першої половини XVII ст.: 

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

ми будемо ставити старшого комісара від сейму до сейму, 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...»; 

2) «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...»; 

3) «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі 

нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого 

майна, але й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, ниви… багато з 

нашого товариства поранено та знівечено»; 

4) «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 
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настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному 

татарину, який приведе хоч якогось козака…»; 

5) «Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтвердити права і 

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

6) «Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців докладав 

усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в якому він 

перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням, і нині я, з огляду на 

умови, які тепер склалися, керуючись виключно добром України, відмовляюся від 

влади». 

А) 1, 3, 5 

Б) 3, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 1, 3, 6 

 

Завдання № 2 

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

використовували Литовські Статути й українську мову: 

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

6) Київське. 

А) 3, 5, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

2. Якими словами означали свою національність у XV–XVI ст. українці, що 

навчалися у Західній Європі: 

1) словени; 2) русини; 3) роксолани; 4) укри; 5) рутенці; 6) борисфени. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

3. 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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4. Визначте органи влади російського царату над Гетьманщиною протягом 

другої половини XVII – на початку XVIIІ ст.: 

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

справ; 4) Малоросійський приказ; 5) Синод; 6) Ревізіон-колегія. 

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 5 

 

Завдання № 3 

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

українських губерніях явища, що сучасники характеризували як «мудру вигадку 

графа Аракчеєва»: 

1) входження Буковини на правах окремого округу до «Королівства Галіції і 

Лодомерії»; 2) видання поеми І. Котляревського «Енеїда»; 3) заснування 

масонської ложі «Любов до істини»; 4) видання альманаху «Русалка Дністрова»; 

5) інвентарна реформа на Правобережжі; 6) «київська козаччина»; 

7) «чигиринська змова». 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

2. Визначте представників народницької течії у Наддніпрянській Україні: 

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

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

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

3. Визначте характерні явища у розвитку української культури на початку 

ХХ ст.: 

1) формування реалістичного напряму в літературі; 2) видання 

Б. Грінченком 4-томного «Словника української мови»; 3) звернення 

українських письменників до жанру новел; 4) поширення архітектурних стилів 

рококо та класицизм; 5) застосування у будівництві конструкцій із металу та 

залізобетону; 6) зародження аматорських театрів, гуртків і труп. 
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А) 1, 4, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 5 

 

4. Визначте основоположні ідеї М. Фітільова, що він висловив у ході 

літературної дискусії 1925–1928 рр.: 

1) засуджував критиків, що заважали розвитку пролетарської літератури; 

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

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

письменників орієнтуватися на європейські зразки мистецтва; 5) боровся проти 

російського шовінізму в літературі; 6) звинувачував представників літературної 

спілки ВАПЛІТЕ у «націонал-ухильництві». 

А) 1, 3, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 4 

 

Завдання № 4 

1. Визначте події та явища періоду Великої Вітчизняної війни, пов’язані із 

самостійницьким напрямом Руху опору: 

1) «рейкова війна»; 2) рейд на Правобережну Україну; 3) «Волинська 

трагедія»; 4) «бульбівці»; 5) «похідні групи»; 6) «штрафбати». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

2. Визначте характерні риси розвитку економіки наприкінці 50-х – у першій 

половині 60-х рр. ХХ ст.: 

1) частину підприємств переведено на госпрозрахунок і самофінансування; 

2) стримування розвитку підсобного господарства мешканців села; 3) перехід до 

територіального принципу управління промисловістю; 4) з’явилися 

агрокомбінати, агрофірми; 5) перетворення значної території УРСР на зону 

екологічного лиха; 6) укрупнення колгоспів. 

А) 2, 3, 6  

Б) 1, 3, 4 

В) 1, 2, 4 

Г) 2, 5, 6 
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3. Визначте факти з біографії та діяльності В. Чорновола: 

1) у «справі юристів» був засуджений до розстрілу, але пізніше вирок 

замінили на 15-річне ув’язнення; 2) автор творів «Мойсей», «Хроніка опору»; 

3) його називали «табірним генералом»; 4) звертався до президента США 

Д. Форда з повідомленням про порушення прав людини в СРСР; 5) видавав 

журнал «Український вісник»; 6) був керівником Української Гельсінської 

спілки. 

А) 1, 2, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 5, 6 

 

4. Визначте пріоритетні напрями зовнішньої політики протягом 2010–2012 рр.: 

А) забезпечення міжнародного визнання, утвердження позаблоковості 

держави, отримання гарантій незалежності й енергетичної безпеки в обмін на 

ліквідацію ядерної зброї; 

Б) реалізація багатовекторності зовнішньої політики; співробітництво з 

НАТО, активна співпраця в межах СНД; 

В) спроба збереження балансу інтересів між відносинами з Росією та 

курсом на євроінтеграцію; завершення переговорів про асоційоване членство у 

ЄС, активізація відносин між державами СНД; 

Г) пріоритетність євроінтеграційного курсу, активізація відносин з НАТО, 

вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та змістом його 

уривку: 

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… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре 

вмів ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 

скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 

милостиню сироті… і не дозволяйте сильним погубити 

людину» 

Г) «Слово о полку 

Ігоревім» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 

 
5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до 

ріки Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо 

самі, а чорних людей залишимо, то гріх нам буде від 

Бога»…» 

 

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

його перебування при владі: 

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

старшини, монастирів, московських військ, 

виснажливими походами на Крим 

Б) П. Тетеря 2) повстання розпочалося після особистої образи його 

керівника; повсталі захопили резиденцію Я. Острозького 

В) І. Брюховецький 3) повстання виникло внаслідок обурення на дії 

московських воєвод, їхні здирства; однак це не врятувало 

його від втрати не лише гетьманства, але й життя 

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

політики гетьмана; воно охопило територію Полтавського 

полку і Запорожжя 
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5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські 

війська; останній зрікся булави і втік до Польщі 

 

3. Встановіть відповідність між датою і процесом: 

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

загальноросійського законодавства 

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

намісництв 

В) 1775–1828 рр. 3) подушний перепис населення та опис географічного 

положення міст і сіл з метою збільшення податків і 

надходжень до царської казни 

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

переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні Туреччині 

землі 

 
5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

 

4. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхніми 

висловлюваннями: 

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

побідою. І чим більше буде пораженнє Росії, тим швидше 

виб’є година визволення України» 

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

перемога демократичних сил Росії – це заразом і наша 

перемога» 

В) К. Левицький 3) «Українці не піддадуться провокаційним впливам і 

виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час 

до кінця і не тільки на полі бою, в шеренгах війська, але й 
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як громадяни-обивателі, що повинні в міру своїх сил і 

спроможностей сприяти успішному виконанню 

російською армією виїмково відповідального завдання» 

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

самостійна, вільна Українська Демократична Республіка – 

це національний всеукраїнський ідеал» 

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

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між суспільно-політичними подіями та їх 

наслідками: 

А) запровадження 

НЕПу  

1) запровадження чотирирічного обов’язкового навчання, 

перехід до семирічної шкільної освіти 

Б) започаткування 

кампанії 

«всенародний 

похід за всеобуч» 

2) зростання ефективності сільського господарства, що 

дало можливість продавати зерно на зовнішніх ринках, 

створення сільськогосподарських кооперативів 

В) проголошення 

політики 

«коренізаціі» 

3) посилення оподаткування індивідуальних господарств, 

заборона використовувати найману працю у сільському 

господарстві 

Г) перехід до 

політики 

розкуркулення 

селянства 

4) ідеологізація змісту навчання, реорганізація ⅔ 

семирічних шкіл у фабрично-заводські училища та школи 

колгоспної молоді, 98% дітей віком до 10 років було 

охоплено навчанням 

 5) запровадження обов’язкового вживання української 

мови у державному діловодстві, зростання питомої ваги 

українців у партійно-державному апараті УСРР 

 

2. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку культури: 
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А) період Великої 

Вітчизняної війни 

1) порошкова металургія, зменшення кількості шкіл з 

українською мовою викладання 

Б) післявоєнна 

відбудова 

2) створення в Інституті фізики АН УРСР першого 

ядерного реактора; поява плеяди молодих літераторів – 

В. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка 

В) «хрущовська 

відлига» 

3) завершення кампанії з ліквідації неписьменності, 

запровадження обов’язкової початкової освіти у сільській 

місцевості та 7-річного навчання в містах, ліквідація 

літературно-художніх об’єднань 

Г) «брежнєвський 

застій» 

4) винайдення методу дугового зварювання під флюсом, 

методу консервації донорської крові; «сироватки 

Богомольця» 

 5) перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром 

генетики та кібернетики, боротьба з «українським 

буржуазним націоналізмом» і космополітизмом 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі 

Б) стагнація 2) уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу 

В) рецесія 3) випуск в обіг банкнот, паперових грошей та цінних 

паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти 

 5) видатки бюджету перевищують його доходи 

 

4. Встановіть відповідність між державним діячем і характерним для нього 

висловлюванням: 

А) Л. Кравчук 1) «Україну ми створили, тепер нам потрібно створити 

українців» 
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Б) Л. Кучма 2) «Маємо те, що маємо» 

В) В. Ющенко 3) «Україна – для людей» 

Г) В. Янукович 4) «Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. 

Это я знаю по работе Раисы Максимовны» 

 5) «Любі друзі» 

 

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 урочищ Гострий Камінь та Солониця; 

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

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон; 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

 

2. Розташуйте уривки з документів у хронологічній послідовності: 

А) «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими 

Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом тимчасового 

уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий уряд по 

пропозиціям Центральної Ради»; 

Б) «Приписуємо Правительству Республіки нашої – Раді Народних 

Міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир з 

центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця…»; 
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В) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, 

коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє 

ніяких самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо такі 

захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство та 

викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства»; 

Г) «Українська Центральна рада, яка обрана українським народом через 

його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах 

представниками інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом 

революційної демократії України…». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси соціального життя 

в УРСР: 

А) поява соціальних мереж Інтернету; 

Б) видання селянам паспортів; 

В) житлова програма «кожній сім’ї – окрему квартиру»; 

Г) введення примусових державних позик. 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) вихід національної футбольної команди України до чвертьфіналу на 

Чемпіонаті світу з футболу; 

Б) саміт Україна – ЄС у Києві; 

В) вступ України до СОТ; 

Г) візит до України Папи Римського Івана Павла ІІ. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте зміни, які сталися в освітній галузі протягом другої 

половини ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні та Галичині. 

2. Розкрийте процес формування та розвитку ідеї федералізму у суспільно-

політичних рухах в історії України упродовж ХІХ–ХХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 
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2 Г 

3 Б 

4 В 

Завдання № 2 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 Б 

Завдання № 3 

1 В 

2 В 

3 Г 

4 Б 

Завдання № 4 

1 Г 

2 А 

3 В 

4 В 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 

2 А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 

4 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 3 

2 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 

4 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 

Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 

2 Г, А, В, Б 

3 Г, Б, В, А 

4 Г, А, В, Б 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історичне краєзнавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте 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 уривки, в яких йдеться про князів Галицько-Волинської держави:   

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

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

меч у папи?»; 

2) «Надумав він спорудити камінну церкву… А коли скінчив споруджувати, 

прикрасив він її іконами, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів 

корсунських приставив служити в ній»; 

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

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 

4) «Був князем добрим, хоробрим, мудрим та братолюбством він світився 

був із братом своїм Васильком...»; 

5) «Став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

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

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

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

зброю бере. Згоджуйся на данину»». 

А) 1, 2, 4 

Б) 1, 4, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

3. Оберіть висловлювання, що їх сучасники застосовували до особи князя 

К. Острозького: 
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1) «не коронований король»; 2) «багатьох інших земель Володар»; 

3) «великий цар індійський Пор»; 4) «йому бракує до інших дарів духа і 

видатних чеснот, це те, що він схизматик»; 5) «З Божої ласки князь…»; 6) «Був 

він самодержцем всієї Руської землі…». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 5, 6 

 

4. Визначте письменників-полемістів кінця XVI – першої половини XVII ст., які 

доводили необхідність Берестейської унії: 

1) Б. Гербест; 2) Х. Філалет; 3) П. Скарга; 4) І. Вишенський; 5) С. Зизаній. 

А) 2, 3 

Б) 3, 4 

В) 1, 3 

Г) 3, 5 

 

Завдання № 2 

1. Визначте події, які відбулися у часовому проміжку від створення Києво-

Могилянської колегії до набуття нею статусу академії: 

1) створення церковного суду – консисторії; 2) підпорядкування Київської 

митрополії Московському патріархату; 3) створення Львівського університету; 

4) написання літопису Граб’янки; 5) «Генеральне слідство у справах 

маєтностей»; 6) спорудження церкви Андрія Первозванного у Києві. 

А) 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 2, 3, 6 

 

2. У чому полягав внесок Києво-Могилянської академії в розвиток української 

культури другої половини XVIII ст.? 

1) в академії було сформовано провідний центр філософсько-богословської 

думки Російської імперії; 2) була центром літописання в Україні; 3) на її базі 

було сформовано Київський університет; 4) випускники та викладачі створили 

потужну поетичну школу; 5) забезпечила кадрами освітні заклади України та 

Росії; 6) налагодила друкування українських підручників і книжок; 
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7) поширювала серед своїх вихованців західні зразки освіченості та культури; 

8) в академії вперше почали викладати українську мову. 

А) 1, 2, 5, 8 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 4, 5, 7 

Г) 3, 4, 6, 7 

 

3. Які реформи за часів правління Марії-Терезії та Йосифа ІІ найбільше 

вплинули на життя Західної України? 

1) освітня; 2) військова; 3) фінансова; 4) судова; 5) аграрна; 6) цензурна; 

7) адміністративна; 8) релігійна. 

А) 1, 2, 5, 8 

Б) 2, 3, 5, 6 

В) 1, 5, 7, 8 

Г) 1, 4, 6, 7 

 

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 № 3 

1. Визначте напрями діяльності народників у Наддніпрянській Україні: 

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

«метеликів»; 4) розбудова мережі «Просвіт»; 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 події, що відбулися від створення Рішельєвського ліцею до 

виникнення першої української професійної трупи: 
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1) таємна місія В. Капніста до Прусського короля; 2) відкриття в Одесі 

оперного театру; 3) заборона уніатської церкви у Російській імперії; 4) вихід 

газети «Зоря Галицька»; 5) П. Чубинський написав вірш «Ще не вмерла 

Україна»; 6) закриття газети «Киевский телеграф»; 7) М. Грушевський очолив 

Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

3. Які причини й особливості перебігу вирізняли голодомор 1932–1933 рр. від 

голоду 1921–1923 рр. в Україні? 

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

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

постраждалим від голоду регіонам; 4) проведення заходів на ліквідацію 

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

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

акцій допомоги голодуючим; 8) залучення міжнародних благодійних організацій 

для допомоги голодуючим. 

А) 3, 4, 6, 8 

Б) 1, 2, 3, 6 

В) 3, 4, 6, 7 

Г) 1, 3, 4, 6 

 

4. Визначте характерні риси культурного життя України в 1930-ті рр.: 

1) проведення політики «українізації»; 2) масове знищення культових 

споруд; 3) початок русифікації української школи; 4) запровадження 

обов’язкової 10-річної освіти; 5) об’єднання театральних діячів, літераторів у 

творчі угрупування; 6) утвердження жорсткої системи контролю над творчістю 

митців. 

А) 2, 4, 6 

Б) 1, 4, 6 

В) 2, 3, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 4 

1. Що є характерним для політики «радянізації» західноукраїнських земель у 

1939–1941 рр.? 
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1) розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів; 2) створення на базі 

читалень «Просвіти» мережі бібліотек і клубів; 3) сприяння діяльності 

православної і греко-католицької церков; 4) фінансова підтримка національних 

культурно-просвітніх організацій; 5) запровадження безкоштовного навчання і 

медичного обслуговування; 6) урахування місцевих особливостей і традицій у 

культурній політиці. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 3, 5 

В) 1, 2, 5 

Г) 2, 4, 6 

 

2. Кого з українських дисидентів називали «табірним генералом»? 

А) Л. Лук’яненка 

Б) В. Мороза 

В) В. Стуса 

Г) В. Чорновола 

 

3. Визначте події і процеси, що відбувалися в УРСР у період «брежнєвського 

застою»: 

1) вихід «самвидавського» журналу «Український вісник»; 2) гіперінфляція; 

3) «реприватизація»; 4) вихід 26-томної «Історії міст і сіл України»; 

5) одержання перших штучних алмазів; 6) кількісне перевищення міського 

населення порівняно із сільським. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 4, 6 

 

4. Визначте події періоду президентства Л. Кучми: 

1) підписання «Універсалу національної єдності»; 2) «касетний скандал»; 

3) прийняття Законів «Про Державний кордон України», «Про Збройні Сили 

України»; 4) запровадження національної валюти – гривні; 5) введення 12-

бальної системи оцінювання знань учнів загальноосвітніх шкіл; 6) призначення 

Указом Президента дострокових парламентських виборів. 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 4  
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 

А) Київське 1) засноване в другій половині XI ст. онуком Ярослава 

Мудрого Ростиславом Володимировичем, сильною у 

князівстві була боярська влада 

Б) Чернігівське 2) сформувалося в середині ХІ ст., фактично не мало 

самостійності, залежало від Києва, було щитом Русі від 

нападів кочівників 

В) Галицьке 3) не було спадковою вотчиною, тому стало об’єктом 

боротьби за владу; політичне життя характеризувалося 

частою зміною правителів 

Г) Волинське 4) в 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 

 

2. Встановіть відповідність між мислителями XVІ–XVІІІ ст. та їхніми поглядами: 

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

Русі-України є окремим народом 

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 
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5) визнавав Бога як основу усього існуючого, доводив 

законність і необхідність самодержавства 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманами і договорами, що вони підписали 

(наведено умови договорів): 

А) Дем’ян 

Многогрішний 

1) російські воєводи мали перебувати лише в п’яти містах і 

не втручались у місцеві справи. Податки з населення 

надходили до гетьманської скарбниці. Гетьману 

дозволялось мати представників на посольських з’їздах, де 

обговорювались українські питання 

Б) Іван 

Брюховецький 

2) руське князівство об’єднувалось із Річчю Посполитою та 

Великим князівством Литовським на умовах федерації, 

короля якої обирали спільно. На чолі Руського Князівства 

був гетьман, який обирався довічно королем з 4-х 

кандидатів 

В) Іван 

Виговський 

3) чисельність козацького реєстру мала складати 60 тис., 

непорушними мали залишатися права і вольності Війська 

Запорозького. Козацька держава зобов’язувалася не вести 

самостійних переговорів із Туреччиною та Річчю 

Посполитою 

Г) Іван 

Самойлович 

4) московські воєводи і залоги отримували право 

перебувати майже в усіх великих містах. Збирання податків 

покладалося на воєвод, а грошові збори йшли до царської 

казни 

 5) гетьман не мав права звільняти і судити старшину без 

ради з усією старшиною. При обговоренні українських справ 

на з’їзді послів присутність представників гетьмана стала не 

обов’язковою 
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4. Встановіть відповідність між регіоном України та його історико-краєзнавчою 

характеристикою: 

А) Слобожанщина 1) цією територією проходили Чорний та Муравський 

торговельні шляхи, місцевість була багата на дичину, 

рибу, та основною господарською одиницею у цьому краї 

був зимівник 

Б) Запоріжжя 2) територія була багата на каміння, дерево, значну 

частину території становила заболочена місцевість, у 

містах Корець, Тульчин розвинені були зброярські 

ремесла 

В) Правобережжя 3) на цій території віддавна було розвинено 

салітрарництво, суконна і полотняна мануфактура, 

ярмаркова торгівля проходила у Стародубі, Гадячі та 

інших містах 

Г) Лівобережжя 4) територія на схід від Гетьманщини до кордонів з 

Московською державою проходило принаймні два 

торговельні шляхи, переселенців у ці краї приваблювало 

не лише звільнення від податків, а й право займанщини 

 
5) на території цього регіону видобували сіль, яку 

продавали не лише в Україні, а й до інших країн, вигідне 

географічне положення привертало увагу багатьох 

іноземних купців, тут знаходилися величезні торговельні 

ринки 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між етапами репресій радянської доби та особами, 

які від них постраждали: 

А) «розстріляне відродження» 1) М. Гришко, С. Гершензон, І. Поляков 

Б) «лисенківщина» 2) І. Світличний, М. Руденко, В. Стус 
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В) «боротьба з «космополітизмом» 

та «низькопоклонством перед 

Заходом» 

3) Г. Косинка, М. Зеров, М. Кравчук 

Г) «серйозні перекручення 

буржуазно-націоналістичного 

характеру» 

4) К. Гуслистий, М. Петровський, 

М. Супруненко 

 5) Є. Адельгейм, А. Кацнельсон, Я. Саков 

 

2. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку культури: 

А) період Великої 

Вітчизняної війни 

1) у кіномистецтві – «поетичне кіно», зменшення кількості 

шкіл з українською мовою викладання, зміцнення 

матеріально-технічної бази ВНЗ 

Б) післявоєнна 

відбудова 

2) створення в Інституті фізики АН УРСР першого 

ядерного реактора; розроблення нових методів 

хірургічного лікування серцевих захворювань, поява 

плеяди молодих літераторів – В. Симоненка, Л. Костенко, 

Д. Павличка 

В) «хрущовська 

відлига» 

3) завершення кампанії з ліквідації неписьменності, 

запровадження обов’язкової початкової освіти у сільській 

місцевості та 7-річного навчання у містах, ліквідація 

літературно-художніх об’єднань 

Г) «брежнєвський 

застій» 

4) розроблення технологій виплавлення броньованих 

сталей, винайдення методу дугового зварювання під 

флюсом, публікація творів О. Довженка та патріотичних 

віршів П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана 

 
5) перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром 

генетики та кібернетики, боротьба з «українським 

буржуазним націоналізмом» 
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3. Встановіть відповідність між періодом розвитку УРСР та притаманними йому 

рисами суспільно-політичного і культурного життя: 

А) післявоєнна відбудова 1) «золота п’ятирічка», «розвинений соціалізм» 

Б) «Хрущовська відлига» 2) «конституційна ніч», «касетний скандал» 

В) «Брежнєвський застій» 3) «гласність», «держприймання», «нове 

мислення» 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) «радянізація», «продажна донька імперіалізму» 

 
5) ліквідовано «радянське кріпосне право», «наші 

діти будуть жити при комунізмі» 

 

4. Встановіть відповідність між подіями і наслідками: 

А) президентські вибори 

2004 р. 

1) розгортання акцій «Україна без Кучми», 

порушення питання імпічменту Президента 

Б) страйк шахтарів, 

загострення протистояння 

між Президентом і ВРУ 

2) дострокові президентські і парламентські 

вибори 

В) парламентські вибори 

2006 р. 

3) політична криза, ухвалення політичної реформи 

Г) президентські вибори 

2010 р. 

4) створення Антикризової коаліції, 

індивідуальний перехід депутатів до коаліції, 

формування конституційної більшості 

 
5) подовження терміну перебування 

Чорноморського флоту в Україні; завершення 

переговорів з ЄС про асоційоване членство 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте археологічні знахідки у хронологічній послідовності за часом їх 

створення: 
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А)   Б)   В)     Г)  

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси розвитку 

української культури: 

А) поширення стилю модерн в архітектурі; створення у Києві першого 

українського стаціонарного театру; 

Б) відчутний вплив західноєвропейського бароко, поширення вертепу та 

шкільної драми у театральному мистецтві; 

В) зростання ролі світської культури, початок українського національного 

відродження; 

Г) заснування у Львові інституту Оссолінських, започаткування 

реалістичного напряму у живописі. 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності уривки з художніх творів, що 

відображають певні історичні події чи процеси: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і не 

мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Головний жандарм Полтави покрутив аркуш паперу, списаний 

акуратним каліграфічним почерком, і поклав його до папки, де вже лежали 

подібні донесення аґента під кличкою «Гвоздь» про таємну групу семінаристів, 

яка збирається «для пения козацких песен, декламации крамольных 

запрещённых стихов, чтения различных агитационных брошюр, воззваний к 

борьбе за равенство, свободу, демократию, конституцию, передел земли, 

украинский язык, за автономию Украины»; 
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В) «Хвильовий побачив головну перешкоду для розвитку української 

літератури в різкому зниженні розуміння рівня культури, необхідного 

письменнику. Для нього це пов’язано з рухом села в місто, з процесом 

українізації, який відкриває шлях нагору напівписьменній частині селян і 

міщанства»; 

Г) «По всему Гуляйполю шли разговоры, что батько за последнее время 

стал много пить, и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, 

что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч как стреляный зверь…». 

 

4. Встановіть послідовність подій 60–90-х рр. ХХ ст.: 

А) «геронтократія» 

Б) «тихий переворот» 

В) «оксамитова революція» 

Г) «революція на граніті» 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте соціальний розвиток українських земель протягом 

другої половини ХVII–XVIII ст. 

2. У чому виявився конфлікт «національної» та «соціальної» революцій в 

Україні у 1917 р.? Охарактеризуйте його наслідки. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 
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Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 5 1 

3 А – 1, Б – 4, В – 2, Г – 5 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

2 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

3 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, В, А, Б 1 

2 Б, В, Г, А 1 

3 Б, Г, В, А 1 

4 Б, А, Г, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте античні міста-держави, що входили до Боспорського царства: 

1) Тіра; 2) Ольвія; 3) Феодосія; 4) Пантікапей; 5) Херсонес; 6) Фанагорія. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 3, 4, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

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

1) Й.-В. Рутський; 2) Гедеон Балабан; 3) Ісайя Копинський; 4) Сильвестр 

Косів; 5) Іпатій Потій; 6) М. Рогоза. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 5, 6 

 

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

використовували Литовський статут і українську мову: 

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

6) Київське. 

А) 3, 5, 6 

Б) 1, 3, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

4. Якими словами означали свою національність у XV–XVI ст. українці, які 

навчалися у Західній Європі: 

1) словени; 2) русини; 3) роксолани; 4) укри; 5) рутенці; 6) борисфени. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 2 

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

Андрусівського договорів: 

1) селянські повстання під проводом Мухи й Андрія Борули; 2) виникнення 

Київського братства; 3) Хотинська битва; 4) Чуднівська кампанія; 5) обрання 
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П. Тетері гетьманом Правобережної України; 6) Московські статті 

І. Брюховецького; 7) «повстання Петрика». 

А) 1, 3, 5, 6 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

2. 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 

 

3. Визначте уривки з документів, які стосуються першої половини XVII ст.: 

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

ми будемо ставити старшого комісара від сейму до сейму, 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...»; 

2) «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...»; 

3) «Протягом кількох років пани державці та старости на втіху собі 

нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого 

майна, але й свободи, посягають на наші хутори, сіножаті, ниви… багато з 

нашого товариства поранено та знівечено»; 
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4) «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…»; 

5) «Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтвердити права і 

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

6) «Я, гетьман усієї України, протягом семи з половиною місяців докладав 

усіх моїх сил, щоб вивести край з того важкого становища, в якому він 

перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням, і нині я, з огляду на 

умови, які тепер склалися, керуючись виключно добром України, відмовляюся від 

влади». 

А) 1, 3, 5 

Б) 3, 4, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 1, 3, 6 

 

4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»: 

1) створено «Галицько-Руську матицю»; 2) надання українському 

фонетичному правопису статусу офіційного; 3) скликано собор руських учених у 

Львові; 4) створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»; 

5) перейменування Літературного товариства ім. Т. Г. Шевченка на НТШ; 

6) українцям надана певна кількість місць у австрійському парламенті і 

Галицькому сеймі. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

Завдання № 3 

1. Визначте характерні явища у розвитку української культури на початку 

ХХ ст.: 

1) формування реалістичного напряму в літературі; 2) видання 

Б. Грінченком 4-томного «Словника української мови»; 3) звернення 

українських письменників до жанру новел; 4) поширення архітектурних стилів 
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рококо та класицизму; 5) застосування у будівництві конструкцій із металу та 

залізобетону; 6) зародження аматорських театрів, гуртків і труп. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 5 

 

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

підтримували російський уряд: 

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

3) Карпатсько-Руський визвольний комітет; 4) Головна українська рада; 5) група 

Української соціал-демократичної партії на чолі з С. Петлюрою; 6) група 

Української соціал-демократичної партії на чолі з В. Винниченком. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 5 

В) 2, 3, 6 

Г) 2, 3, 6 

 

3. Яка з поданих цитат відображає характерну рису періоду НЕПу? 

А) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка, як спосіб державної заготівлі 

продовольства, замінюється натуральним податком…»; 

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

ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продуктивності праці… В 

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

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

тонни…»; 

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

можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. Особливу увагу треба 

звернути на відбудову, реконструкцію і розвиток металургії та важкого 

машинобудування»; 

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

існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 
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організацією… собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і вважає її за 

ліквідовану…». 

 

4. Визначте характерні риси соціального розвитку радянської України у 30-ті рр. 

ХХ ст.: 

1) рівень життя і побутового забезпечення населення значно зріс; 

2) ⅓ населення республіки становили мешканці міст; 3) кількість міського 

населення перевищувала кількість сільського; 4) зникли категорії приватних 

торговців, власників підприємств; 5) зросла чисельність робітників; 6) 90% 

українців продовжувало мешкати в селах. 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 1, 5, 6 
 

Завдання № 4 

1. Визначте події і явища періоду Великої Вітчизняної війни, пов’язані із 

самостійницьким напрямом Руху опору: 

1) «рейкова війна»; 2) рейд на Правобережну Україну; 3) «Волинська 

трагедія»; 4) «бульбівці»; 5) «похідні групи»; 6) «заградотряди». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 3, 4, 5 

 

2. Які з поданих тверджень щодо мети вступу УРСР до ООН відповідали 

інтересам радянського керівництва? 

1) перетворити Україну на самостійний суб’єкт міжнародної політики; 

2) створити сприятливі умови для побудови міжнародних відносин на 

демократичних засадах; 3) нейтралізувати міжнародну підтримку національно-

визвольних сил, які боролися за відродження незалежної Української держави; 

4) створити сприятливі умови для економічної відбудови України, як і інших 

країн, що постраждали від нацизму; 5) отримати додаткові голоси в ООН, 

посиливши вплив СРСР. 

А) 2, 3 

Б) 4, 5 

В) 1, 3 

Г) 3, 5 
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3. Визначте події та явища, які відбулися в період від ХХ з’їзду КПРС до 

заборони Української Гельсінської спілки (УГС): 

1) вихід кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»; 2) «справа лікарів»; 

3) перехід до обов’язкової семирічної освіти; 4) «кукурудзяна кампанія»; 5) вихід 

праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»; 6) призначення П. Шелеста 

першим секретарем ЦК КПУ; 7) вихід праці В. Чорновола «Лихо з розуму»; 

8) економічна реформа М. Рижкова – А. Абалкіна. 

А) 1, 2, 3, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 4, 5, 6, 7 

Г) 5, 6, 7, 8 

 

4. Визначте пріоритетні напрями зовнішньої політики протягом 2010–2012 рр.: 

А) забезпечення міжнародного визнання, утвердження позаблоковості 

держави, отримання гарантій незалежності й енергетичної безпеки в обмін на 

ліквідацію ядерної зброї; 

Б) реалізація багатовекторності зовнішньої політики; співробітництво з 

НАТО, активна співпраця в межах СНД; 

В) спроба збереження балансу інтересів між відносинами з Росією та 

курсом на євроінтеграцію; завершення переговорів про асоційоване членство у 

ЄС, активізація відносин між державами СНД; 

Г) пріоритетність євроінтеграційного курсу, активізація відносин з НАТО, 

вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між українським містом і визначною архітектурною 

пам’яткою середньовіччя: 

А) Київ 1) церква Св. Пантелеймона 

Б) Луцьк 2) церква Успіння Богородиці Пирогощі 

В) Чернігів 3) П’ятницька церква 

Г) Галич 4) замок Любарта 

 5) замок «Паланок» 
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2. Встановіть відповідність між терміном і його визначенням: 

А) панегірик 1) жанр християнської літератури, в якому описується життя 

святих та аскетів 

Б) кант 2) стародавній релігійно-легендарний твір, зміст якого не 

цілком відповідає офіційному віровченню 

В) апокриф 3) поетичний жанр, найхарактернішою ознакою якого є 

захоплена похвала та уславлення визначної події чи подвигів 

видатної людини 

Г) агіографія 4) постановка на сцені біблійних сюжетів 

 
5) релігійна пісня, молитва, що виконується багатоголосим 

хоровим співом 

 

3. Встановіть відповідність між сферами культури та визначними діячами 

ХХ ст.: 

А) історія 1) М. Зеров, Є. Плужник, М. Рильський 

Б) медицина 2) А. Бучма, І. Їжакевич, Н. Ужвій 

В) мистецтво 3) Д. Багалій, М. Василенко, Д. Яворницький 

Г) література 4) М. Гамалія, О. Богомолець, М. Стражеско 

 5) В. Липківський, М. Борецький, А. Шептицький 

 

4. Встановіть відповідність між суспільно-політичними подіями та їх 

наслідками: 

А) запровадження 

НЕПу 

1) запровадження чотирирічного обов’язкового 

навчання, перехід до семирічної шкільної освіти 

Б) започаткування 

кампанії «всенародний 

похід за всеобуч» 

2) зростання ефективності сільського господарства, 

що дало можливість продавати зерно на зовнішніх 

ринках, створення сільськогосподарських 

кооперативів 

В) проголошення 

політики «коренізації» 

3) посилення оподаткування індивідуальних 

господарств, заборона використовувати найману 
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працю у сільському господарстві 
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Г) перехід до 

політики 

розкуркулення 

селянства 

4) ідеологізація змісту навчання, реорганізація ⅔ 

семирічних шкіл у фабрично-заводські училища та школи 

колгоспної молоді, 98% дітей віком до 10 років було 

охоплено навчанням 

 5) запровадження обов’язкового вживання української 

мови у державному діловодстві, зростання питомої ваги 

українців у партійно-державному апараті УСРР 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між твором та його автором: 

А) «Інтернаціоналізм чи русифікація» 1) В. Мороз 

Б) «Україна наша радянська» 2) І. Дзюба 

В) «Собор у риштуванні» 3) П. Шелест 

Г) «Мойсей і Датан» 4) Є. Сверстюк 

 5) В. Чорновіл 

 

2. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі 

Б) стагнація 2) уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу 

В) рецесія 3) випуск в обіг банкнот, паперових грошей та цінних 

паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти 

 5) видатки бюджету перевищують його доходи 

 

3. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку культури: 

А) період Великої 

Вітчизняної війни 

1) порошкова металургія, зменшення кількості шкіл з 

українською мовою викладання 
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Б) післявоєнна 

відбудова 

2) створення в Інституті фізики АН УРСР першого 

ядерного реактора; поява плеяди молодих літераторів – 

В. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка 

В) «хрущовська 

відлига» 

3) завершення кампанії з ліквідації неписьменності, 

запровадження обов’язкової початкової освіти у сільській 

місцевості та 7-річного навчання у містах, ліквідація 

літературно-художніх об’єднань 

Г) «брежнєвський 

застій» 

4) винайдення методу дугового зварювання під флюсом, 

методу консервації донорської крові; «сироватки 

Богомольця» 

 
5) перехід до обов’язкової семирічної освіти, розгром 

генетики та кібернетики, боротьба з «українським 

буржуазним націоналізмом» та космополітизмом 

 

4. Встановіть відповідність між подіями і наслідками: 

А) президентські вибори 1994 р. 1) розгортання акцій «Україна без Кучми», 

порушення питання імпічменту Президента 

Б) перемога на Євробаченні 

2004 р. співачки Руслани 

2) Євробачення в Україні 

В) парламентські вибори 2006 р. 3) прийняття України до Ради Європи 

Г) президентські вибори 2010 р. 4) створення Антикризової коаліції 

 5) Конституційна асамблея 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні знахідки за часом їх 

створення: 

А)   Б)    В)     Г)  
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2. 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»; 

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». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси соціального життя 

в УРСР: 

А) поява соціальних мереж Інтернету; 

Б) видання селянам паспортів; 

В) житлова програма «кожній сім’ї – окрему квартиру»; 

Г) безкоштовна загальна середня освіта. 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) вихід національної футбольної команди України до чвертьфіналу 

Чемпіонату світу з футболу; 

Б) саміт Україна – ЄС у Києві; 

В) вступ України до СОТ; 

Г) візит до України Папи Римського Івана Павла ІІ. 

Третій рівень 

1. У доповідній записці Академії наук Російської імперії зазначалося: 

«Великоруську народність, міцну не одною своєю чисельністю, не лякає 

існування польської, німецької, латинської, вірменської, грузинської, єврейської 
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і татарської літератур у межах Росії. Чого ж лякатися малоруської…?». 

Охарактеризуйте політику царського уряду в українському питанні упродовж 

XIX ст. 

2. Охарактеризуйте владну політику щодо церкви у Радянській Україні. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Г 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 1 

2 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

3 А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1 1 

4 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

Всього:  4 
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Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

3 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, В, А, Б 1 

2 Г, В, Б, А 1 

3 Б, Г, В, А 1 

4 Г, А, В, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

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

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть найбільші досягнення вавилонської цивілізації: 

1) теорія про 12 знаків зодіаку; 2) будівництво грандіозних за розміром 

гробниць для своїх правителів; 3) шістдесяткова система числення (360° коло, 

60 секунд у хвилині); 4) створення єдиної системи мір і ваги, яку запозичили 

інші народи; 5) обґрунтування вчення про сансару; 6) розроблення системи 

іригаційного землеробства. 

А) 1, 2, 6 

Б) 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Визначте найважливіші положення реформи Солона: 

1) встановлення обмежувальної норми для орендарів державної землі; 

2) скасування боргової кабали; 3) перерозподіл земельних надлишків між 

малоземельними і безземельними громадянами; 4) поділ громадян на 4 розряди 

залежно від прибутку з землі. 

А) 1, 4 

Б) 1, 3 

В) 2, 4 

Г) 2, 3 

 

3. Хто очолював таборитів під час розгортання гуситського руху в Чехії? 

А) Ян Гус 

Б) Ян Жижка 

В) князь Вацлав 

Г) Мешко I. 

 

4. Визначте представників гуманістичної культури у Європі: 

1) Йоганн Рейхлін; 2) Еразм Роттердамський; 3) Томас Торквемада; 

4) Ігнатій Лойола; 5) Ульріх фон Гутен; 6) португальський король Йоно III. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 6 

В) 1, 2, 5 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 2 

1. Визначте події, що відбулися протягом «Столітньої війни»: 



 

137 
 

1) прийняття «Великої хартії вольностей»; 2) початок скликання 

Генеральних штатів у Франції; 3) прийняття «Золотої були» у Священній 

Римській імперії; 4) Жакерія у Франції; 5) завершення Авіньйонського полону 

пап; 6) Грюнвальдська битва; 7) завершення Реконкісти в Іспанії. 

А) 3, 4, 5, 6 

Б) 4, 5, 6, 7 

В) 1, 2, 3, 4 

Г) 2, 3, 4, 5 

 

2. Визначте події періоду просвіченого абсолютизму в Російській імперії: 

1) скликано Комісію для складання нового зводу законів Російської імперії; 

2) замість Боярської думи створено Сенат; 3) в Україні скасовано гетьманство; 

4) запроваджено «Табель про ранги»; 5) набула чинності «Жалувана грамота 

дворянству»; 6) Росію було проголошено імперією. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 3, 6 

В) 1, 3, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

3. Уперше в історії суд виніс смертний вирок правлячому монарху в ході: 

А) Нідерландської революції 1566–1609 рр.; 

Б) Англійської революції 1640–1660 рр.; 

В) Великої Французької революції 1787–1794 рр.; 

Г) Липневої революції у Франції 1830 р. 

 

4. Назвіть риси індустріального суспільства: 

1) більшість населення було зайнято в сільському господарстві; 

2) показником могутності держави стає важка промисловість; 3) міста стають 

важливими центрами економічного, громадсько-політичного, культурного 

життя; 4) основними соціальними верствами є робітники і буржуазія; 

5) панівними залишаються васально-ленні відносини; 6) панування 

консервативного світогляду. 

А) 2, 4, 6  

Б) 1, 2, 3 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 3, 4 
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Завдання № 3 

1. Назвіть ім’я державного діяча США, з яким традиційно пов’язують початок 

антимонопольного законодавства у країні: 

А) У. Стефенс 

Б) Д. Шерман 

В) Дж. Гарфілд 

Г) Г. Форд 

 

2. Назвіть країну, в якій було прийнято «Видовданську конституцію»: 

А) Польща 

Б) Болгарія 

 

В) Королівство сербів, хорватів і 

словенців 

Г) Румунія 

 

3. Визначте країни, що входили до Малої Антанти: 

1) Болгарія; 2) Туреччина; 3) Греція; 4) Королівство сербів, хорватів і 

словенців; 5) Чехо-Словаччина; 6) Румунія. 

А) 1, 3, 4 

Б) 4, 5, 6 

В) 1, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

4. Визначте політичні програми Мао Цзедуна: 

1) «план Ідзангі»; 2) «культурна революція»; 3) «великий стрибок»; 4) «біла 

революція». 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 2, 4 

Г) 1, 3 

 

Завдання № 4 

1. Кого називають «архітектором німецького економічного дива»: 

А) Л. Ерхарда 

Б) Е. Хонеккера 

В) Г. Шредера 

Г) Й. Фішера 

 

2. Бізонія виникла внаслідок зон окупації, підконтрольних: 1) Франції; 

2) Британії; 3) США; 4) СРСР. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 1, 3 

Г) 1, 4 
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3. Назвіть прізвища британських прем’єрів, які очолювали лейбористські уряди: 

1) К.-Р. Етлі; 2) Г. Вілсон; 3) М. Тетчер; 4) Дж. Мейджор; 5) Т. Блер; 

6) Д. Камерон. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 2, 4, 5 

 

4. Що стало головною причиною політичної кризи в Росії у 1993 р.? 

А) спроба відновлення СРСР 

Б) перша Чеченська війна 

В) протистояння між президентом і парламентом країни 

Г) терористичні акції бойовиків 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між ім’ям та родом заняття митця: 

А) Еврипід 1) давньогрецький скульптор 

Б) Сократ 2) давньогрецький музикант 

В) Фукідід 3) давньогрецький поет-драматург 

Г) Фідій 4) давньогрецький філософ з Афін 

 5) давньогрецький історик 

 

2. Встановіть відповідність між державою та її станово-представницьким 

органом доби середньовіччя: 

А) Англія 1) кортеси 

Б) Франція 2) рейхстаг 

В) Священна Римська імперія 3) сейм 

Г) Іспанія 4) парламент 

 5) генеральні штати 

 

3. Встановіть відповідність між назвою документа і його змістом: 
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А) Соборне 

Уложення 

1) за російськими знатними родами закріплювалася свобода 

вирішувати, нести чи не нести державну службу, вони 

звільнялися від особистих податків і тілесних покарань 

Б) Версальський 

мирний договір 

2) закріплювалося нове співвідношення сил в Європі: 

переважання Іспанії та імперії відійшло в минуле, 

посилилися Швеція і Франція 

В) Жалувана 

грамота 

дворянству 

3) встановлювався західний кордон США за річкою 

Міссісіпі 

Г) Вестфальський 

мир 

4) усі посади в державі поділялися на 14 рангів, отримати 

кожен наступний можна було лише після проходження всіх 

попередніх 

 
5) селяни остаточно прикріплювалися до землі, а кріпацький 

стан став спадковим 

 

4. Встановіть відповідність між датою і подією: 

А) 1850–1864 рр. 1) Франко-прусська війна 

Б) 1867 р. 2) Конституція Третьої республіки у Франції 

В) 1870–1871 рр. 3) створення Австро-Угорської імперії 

Г) 1875 р. 4) Тайпінське повстання в Китаї 

 5) страйки й демонстрації робітників США в боротьбі за 8-

годинний робочий день 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між державою та пріоритетами її зовнішньої 

політики у міжвоєнний період: 

А) США 1) сприяла утворенню Малої Антанти, змінила курс своєї 

зовнішньополітичної стратегії: від максимального 

послаблення Німеччини до «умиротворення агресора» 
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Б) Франція 2) прагнула перетворити Середземне море на «внутрішнє 

озеро», здійснювала експансію на Близький Схід 

В) Італія 3) увійшла у 1933 р. до Ліги Націй та прагнула створити 

систему колективної безпеки 

Г) СРСР 4) домагалася визнання принципів «відкритих дверей» і 

«вільних можливостей», прийняла закон про нейтралітет 

 5) досягнення гегемонії в Азії, пряма агресія у Китаї 

 

2. Встановіть відповідність між країною та її політичним статусом після окупації 

гітлерівцями у роки Другої світової війни: 

А) Польща 1) поділено на три зони окупації – німецьку, італійську, 

болгарську 

Б) Люксембург 2) проголошено «незалежну державу» 

В) Греція 3) перетворено на протекторат 

Г) Словаччина 4) перетворено на німецьке генерал-губернаторство 

 5) приєднано до Німеччини 

 

3. Встановіть відповідність між кодовою назвою військової операції та її 

змістом: 

А) «Вайс» 1) висадка військ союзників у Північній Франції 

Б) «Оверлорд» 2) напад Німеччини на СРСР 

В) «Багратіон» 3) напад Німеччини на Польщу 

Г) «Тезей» 4) наступальна операція у Білорусії 

 
5) захоплення італійсько-німецькими військами Тобрука і 

вихід на кордон із Єгиптом 

 

4. Встановіть відповідність між назвою міжнародної конференції та ключовим 

рішенням, що було прийнято в ході її роботи: 

А) Тегеранська конференція 1) прийняття системи чотиристоронньої 

окупації Німеччини 
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Б) Конференція у Сан-Франциско 2) скорочення ядерних озброєнь 

В) Кримська конференція 3) вступ СРСР у війну проти Японії 

Г) Потсдамська конференція 4) відкриття Другого фронту у Європі 

 5) створено ООН 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій за поданими висловами 

сучасників: 

А) «Солдати, ви впізнаєте мене? Хто з вас хоче стріляти в свого імператора? 

Я стаю під ваші кулі»; 

Б) «Усе доводить невинність Дрейфуса: він лояльний, заможний, не існує 

ніяких причин, які б змогли його підштовхнути на ганебний вчинок, який йому 

закидають, він не перестає повторювати, що невинний»; 

В) «Коли Угорщина повстала, Австрія дихала на ладан і зовсім перестала б 

дихати, якби не злочинна рука Миколи I»; 

Г) «Це сталося вже ранком 14 липня. Події біля Бастилії почалися з того, що 

губернатору де Лоне запропонували видати зброю. Де Лоне відмовився й почав 

готуватися до опору». 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) перше навколосвітнє плавання Магеллана; 

Б) завоювання Константинополя військами Мехмеда ІІ; 

В) Великий церковний розкол; 

Г) Льодове побоїще. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність зовнішньополітичних доктрин США: 

А) доктрина «стримування»; 

Б) «доктрина Монро»; 

В) стратегія «гнучкого реагування»; 

Г) програма «зоряних війн». 
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4. Встановіть послідовність подій: 

А) Карибська криза; 

Б) утворення Організації Варшавського договору; 

В) підписання угоди про скорочення ядерного озброєння середнього радіуса 

дії; 

Г) початок афгансько-радянської війни. 

Третій рівень 

1. «Пруссія має зібрати всі свої сили у слушний момент... І не промовами та 

постановами більшості вирішуються великі справи сучасності – це було 

помилкою в 1848 і 1849 роках, – а залізом та кров’ю». Охарактеризуйте наслідки 

такої позиції відомого політика. 

2. Охарактеризуйте розвиток масового мистецтва у другій половині ХХ ст. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 В 0,5 
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Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

2 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

3 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

4 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

2 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

4 А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, А, В, Б 1 

2 В, Г, Б, А 1 

3 Б, А, В, Г 1 

4 Б, А, Г, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте племена, які поклонялися культу родючості: 

А) трипільці  

Б) касоги 

В) гуни 

Г) готи 

 

2. Визначте, про кого писав історик Геродот: «Статуй, жертовників і храмів вони 

за звичаєм не споруджують, за винятком Арея: для нього вони це роблять»: 

А) греки 

Б) скіфи 

В) венеди 

Г) авари 

 

3. Визначте руських князів, які виступали за поширення християнства: 1) Ольга; 

2) Святослав; 3) Олег; 4) Аскольд. 

А) 1, 2  

Б) 2, 3 

В) 3, 4 

Г) 1, 4 

 

4. Окрему Галицьку митрополію було утворено в роки правління: 

А) Андрія та Лева ІІ 

Б) Юрія ІІ Болеслава 

В) Лева Даниловича 

Г) Юрія І Львовича 

 

Завдання № 2 

1. Визначте церковні пам’ятки, початок будівництва яких належить до першої 

половини ХІ ст.: 

1) Спаський собор у Чернігові; 2) Десятинна церква; 3) Михайлівський 

Золотоверхий собор; 4) Софійський собор у Києві; 5) Михайлівський собор у 

Києві; 6) Успенський собор у Києві. 

А) 1, 2 

Б) 3, 6 

В) 2, 5 

Г) 1, 4 

 

2. Визначте твори, що належать перу митрополита Іларіона Київського: 
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1) «Житіє Феодосія Печерського»; 2) «Слово про Закон і Благодать»; 

3) «Слово о полку Ігоревім»; 4) «Послання…»; 5) «Сповідання Віри»; 6) «Києво-

Печерський патерик». 

А) 1, 4 

Б) 2, 6 

В) 2, 5 

Г) 3, 4 

 

3. Визначте православні Лаври, що розташовані на території України: 

1) Александро-Невська лавра; 2) Троїце-Сергієва Лавра; 3) Почаївська 

Лавра; 4) Свято-Успенська Святогорська Лавра; 5) Лавра святого Афанасія; 

6) Свято-Успенська Унівська Лавра. 

А) 1, 6 

Б) 2, 3 

В) 3, 5 

Г) 3, 4 

 

4. Визначте, про кого із сучасників Б. Хмельницький сказав: «перина», «латина» 

і «дитина»: 

1) В. Заславський; 2) М. Небаба; 3) М. Остророг; 4) О. Конецпольський; 

5) Я. Радзивіл; 6) Г. Гуляницький. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 4, 6 

Г) 3, 5, 6 

 

Завдання № 3 

1. Визначте, хто з діячів першої половини XVII ст. поставив остаточну крапку у 

відмові створення Українського (руського) патріархату: 

А) польський король 

Б) Константинопольський патріарх 

В) Папа Римський 

Г) удільний князь 

 

2. Визначте характерні риси релігійної реформи, проведеної Марією-Терезією в 

Австрійській імперії: 

1) не католики не допускалися до державної служби; 2) замість єзуїтської 

колегії відновили діяльність Львівський університет і Руський інститут при 

ньому; 3) відкрито освітні заклади для греко-католицького духовенства; 
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4) протестанти і православні допускалися до державної служби; 5) євреї мали 

носити спеціальний одяг; 6) за переміщення територією монархії євреї 

сплачували спеціальний податок. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 4 

В) 1, 4, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

3. Визначте назву секти, більшість прихильників якої на початку ХХ ст. населяла 

Катеринославську, Херсонську, Волинську губернії: 

А) «баптисти» 

Б) адвентисти сьомого дня 

В) Свідки Єгови 

Г) Церква Ісуса Христа Святих 

останніх днів 

 

4. Визначте регіони України, де в модерну добу домінувала греко-католицька 

церква: 1) Правобережжя; 2) Буковина; 3) Галичина; 4) Закарпаття. 

А) 2, 3 

Б) 3, 4  

В) 1, 3 

Г) 2, 4 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть найбільш розвинені промислові райони України на початку ХХ ст.: 

А) Правобережна Україна та Лівобережжя 

Б) Південна та Східна Україна 

В) Правобережна та Південна Україна 

Г) Лівобережжя та Східна Україна 

 

2. Хто став митрополитом УАПЦ у жовтні 1921 р.? 

А) А. Шептицький 

Б) Й. Сліпий 

В) М. Борецький 

Г) В. Липківський 

 

3. Причиною виїзду в другій половині 50-х рр. ХХ ст. з України до Сибіру, 

Алтаю, Поволжя, Казахстану понад 100 тис. осіб було: 

А) освоєння цілини 
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Б) побудова промислових «гігантів» 

В) масові депортації 

Г) збільшення кількості населення цих регіонів 

 

4. Визначте головні риси релігійного життя в сучасній Україні: 

1) поступове зрощення держави і церков; 2)  міжконфесійне протистояння; 

3) зростання кількості конфесій та релігійних організацій (у т. ч. різних 

харизматичних релігійних сект); 4) продовження атеїстичного виховання через 

освітні заклади; 5) зростання ролі церкви у громадсько-політичному житті; 

6) зменшення кількості віруючих, зростання антирелігійних настроїв серед 

населення. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між давньоруським язичницьким богом та його 

стихією: 

А) Дажбог 1) Бог – покровитель рослинного світу 

Б) Сварог 2) Бог-коваль, повелитель небесних світил 

В) Ярило 3) Бог – покровитель тваринного світу 

Г) Велес 4) Бог сонця і неба, достатку, добра і багатства 

 5) Бог війни, грози, грому і блискавки 

 

2. Встановіть відповідність між автором та його працею: 

А) П. Скарга 1) «Тренос» 

Б) М. Смотрицький 2) «Про єдність Божої Церкви під єдиним Пастирем» 

В) Г. Смотрицький 3) «Ключ Царства Небесного» 

Г) І. Вишенський 4) «Требник» 

 5) «Послання до єпископів» 
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3. Встановіть відповідність між соціальною верствою першої половини ХІХ ст. і 

поданою характеристикою їхніх параметрів повсякденного життя: 

А) дворянство 1) головне – фінансовий успіх справи, практицизм; 

гасло: «час – це гроші» 

Б) буржуазія 2) невеликі розміри заробітної плати прирікали їх на 

голодне та злиденне існування: третина заробітку йшла 

на оплату житла й освітлення; решта – на харчі 

В) робітництво 3) вірили у різні забобони, зберегли любов до минулого, 

надзвичайно різноманітним був зовнішньо-естетичний 

бік буття цієї верстви 

Г) селянство 4) онуки козацької старшини виламували самоцвіти із 

безцінної зброї, щоб прикрасити застібку модних 

французьких черевиків, купити модний одяг тощо 

 
5) цей прошарок зазвичай населяв так звані «злачні 

місця», «міське дно», не маючи нічого, ця соціальна 

група було значною мірою задіяна у криміналі 

 

4. Встановіть відповідність між носіями релігійного вчення та його догматами: 

А) соціанство 1) триєдність Бога, дотримання Юліанського календаря 

Б) кальвінізм 2) дотримання целібату духовенством, вчення про 

походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина 

В) православ’я 3) визнання лише Святого Письма, засудження  

марнотратства, обстоювання ощадливості, невизнання 

бідності як ознаки святості 

Г) католицизм 4) визнання істинним із Святої Трійці лише Бога-Отця, 

найпоширеніше протестантське вчення на території 

України у ХVI ст. 

 5) у XIV ст. на теренах Русі це було віровчення 

служилих тюркомовних людей 
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Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між періодом ХХ ст. і характерними рисами розвитку 

релігійного життя в Україні: 

А) 20–30-ті рр. 1) розкол українського православ’я, активне будівництво 

храмів, зростання кількості тоталітарних релігійних сект 

Б) 30–40-ві рр. 2) перші зрушення у напрямі легалізації УГКЦ, 

відродження релігійного життя 

В) 50–60-ті рр. 3) узято курс на повну ліквідацію релігійності, створення 

музеїв атеїзму, у вищих навчальних закладах відкрито 

кафедри «наукового атеїзму» 

Г) 80–ті рр. 4) становлення і розвиток УАПЦ, початок наступу і 

поступова її ліквідація радянською владою 

 
5) репресії проти священників, руйнування та закриття 

храмів, знищення пам’яток церковної архітектури 

 

2. Установіть відповідність між поняттям і його визначенням: 

А) промисловий 

переворот 

1) посилення концентрації виробництва і капіталу, 

об’єднання підприємств однієї галузі або кількох з метою 

подолання конкуренції та посилення контролю за ринком 

збуту товарів 

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 
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5) перехід від ручного, ремісничо-мануфактурного до 

великого машинного фабрично-заводського виробництва 

 

3. Встановіть відповідність між етапами репресій радянської доби та особами, 

які від них постраждали: 

А) «розстріляне відродження» 1) М. Гришко, С. Гершензон, І. Поляков 

Б) «лисенківщина» 2) І. Світличний, М. Руденко, В. Стус 

В) «боротьба з «космополітизмом» 

та «низькопоклонством перед 

Заходом» 

3) Г. Косинка, М. Зеров, М. Куліш 

Г) «серйозні перекручення 

буржуазно-націоналістичного 

характеру» 

4) К. Гуслистий, М. Петровський 

М. Супруненко 

 5) Є. Адельгейм, А. Кацнельсон, Я. Саков 

 

4. Встановіть відповідність між прізвищем історичного діяча та сферою 

діяльності: 

А) Л. Лук’яненко, І. Дзюба 1) учасники дисидентського руху другої 

половини 50–60-х рр. ХХ ст. 

Б) Л. Костенко, М. Вінграновський 2) представники театрального мистецтва 

В) А. Бучма, В. Добровольський 3) радянські державні і партійні діячі 

Г) О. Кириченко, М. Підгорний 4) представники «шістдесятництва» 

 5) науковці, фізики-ядерники 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть послідовність суспільно-політичних подій: 

А) діяльність Правління гетьманського уряду 

Б) діяльність Першої Малоросійської колегії 

В) гетьманування К. Розумовського 

Г) зруйнування Нової Січі 
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2. Розташуйте у хронологічній послідовності події та процеси за поданими 

описами: 

А) «Українці не піддадуться провокаційним впливам і виконають свій 

обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця і не тільки на полі бою, в 

шеренгах війська… але й як громадяни-обивателі, що повинні в міру своїх сил і 

спроможностей сприяти успішному виконанню російською армією виїмково 

відповідального завдання»; 

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

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

відправлена рота солдатів і матросів…»; 

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

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

захопленням говорили про колишню Малоросію…»; 

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

пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії…». 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність: 

А) Галицька битва 

Б) створення СВУ 

В) «Брусилівський прорив» 

Г) захоплення російськими військами фортеці Перемишль 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) вихід на екран фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»; 

Б) передача Кримської області зі складу РРФСР до УРСР; 

В) перехід до форсованої індустріалізації в УРСР; 

Г) ліквідація Української греко-католицької церкви. 

Третій рівень 

1. Визначте роль козацтва у захисті православної віри протягом кінця XVІ – 

XVII ст. 
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1. Охарактеризуйте особливості й суперечливі риси розвитку релігійного 

життя у незалежній Україні. 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

4 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 5, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

4 А – 1, Б – 4, В – 2, Г – 3 1 

Всього:  4 
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Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 1 

2 В, Б, А, Г 1 

3 Б, А, Г, В 1 

4 В, Г, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2013 рік 

 

Секція: правознавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Характерними рисами розвитку Київської Русі у ІХ – першій половині Х ст. 

були: 

А) становлення держави із центром у Києві, войовнича зовнішня політика; 

Б) посилення удільних князівств, постійні напади кочових племен; 

В) запровадження державної релігії, поширення писаного кодифікованого 

права; 

Г) виникнення військово-племінних союзів у східних слов’ян. 

 

2. Спадкова земельна власність князів, бояр у Київській Русі – це: 

А) фільварок 

Б) вотчина 

В) бенефіцій 

Г) дворище 

 

3. Хто запровадив спеціальний статут, що регламентував життя чернецтва на 

Русі? 

А) Мефодій 

Б) Антоній 

В) Феодосій 

Г) Іларіон 

 

4. Який нормативно-правовий документ у Речі Посполитій остаточно 

утверджував кріпосне право? 

А) Статті Генріха Валуа 

Б) Устава на волоки 

В) Привілей Казимира ІV 

Г) Судебник 1550 р. 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть цитований нормативно-правовий акт: 

«Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати число 

козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, 
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які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві…». 

А) «Постанова про низовців 1578 р.» 

Б) «Переяславська угода 1630 р.» 

В) «Ординація Війська Запорозького 1638 р.» 

Г) «Куруківська угода 1625 р.» 

 

2. Назвіть битву, що відбулася напередодні подій Національно-визвольної війни 

українського народу середини ХVІІ ст., описаних поляком-сучасником: 

«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. Яка подія змусила козацьку старшину збирати документи, грамоти, 

універсали, сеймові постанови, які б свідчили про приналежність до шляхти? 

А) інкорпорація Правобережної України до складу Російської імперії 

Б) запровадження кріпосного права 

В) видання «Жалуваної грамоти дворянству» 

Г) скасування гетьманства 

 

4. Визначте події, які відбувалися протягом існування в українських губерніях 

явища, що сучасники 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». 
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А) 1, 2, 3, 4  

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 3, 4, 5, 6 

Г) 4, 5, 6, 7 

 

Завдання № 3 

1. Який суспільний рух проповідував ідею будівництва суспільства без насилля і 

на основі принципу: «свобода – рівність – братерство»? 

А) народники 

Б) декабристи 

В) марксисти 

Г) масони 

 

2. Визначте характерні явища у розвитку української культури на початку 

ХХ ст.: 

1) панування романтичного напряму в літературі; 2) видання Б. Грінченком 

4-томного «Словника української мови»; 3) звернення українських письменників 

до жанру новели; 4) поширення архітектурних стилів рококо та класицизм; 

5) застосування у будівництві конструкцій з металу та залізобетону; 

6) зародження аматорських театрів, гуртків і труп. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 3, 6 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 5 

 

3. Який період в історії Російської імперії відображено на картині? 

 

 

 

 

 

А) 40–50-ті рр. ХІХ ст. 

Б) 60–70-ті рр. ХІХ ст. 

В) 70–90-ті рр. ХІХ ст. 

Г) 1900–1914 рр. 

 

4. Про яке економічне явище у Російській імперії писали у газеті «Ранок Росії» 

(1907 р.): 

«Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна. Поклавши в основу своєї діяльності ясно й 

виразно сформульований принцип, що не залізо існує для споживача, а споживач 
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існує для заліза, «Продамет» з найперших кроків свого існування рішуче повела 

лінію в чітко зазначеному напрямку і продовжує благополучно вести її в наш 

час»? 

А) розгортання промислового перевороту 

Б) завершення промислового перевороту 

В) концентрація виробництва та капіталу 

Г) зростання на ринку попиту на залізо 

 

Завдання № 4 

1. Визначте літературні об’єднання 1920-х рр.: 

1) АХЧУ; 2) ВАПЛІТЕ; 3) товариство ім. К. Костанді; 4) «Гарт»; 5) «Плуг»; 

6) ВУФКУ. 

А) 2, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 2, 4 

 

2. Який проект створення СРСР на етапі розробки майбутнього Союзного 

договору не був підтриманий представником УСРР Х. Раковським та відкинутий 

В. Леніним? 

А) проект «автономізації» 

Б) проект «конфедерації» 

В) проект «федерації» 

Г) проект «унітарна держава» 

 

3. Визначте українські політичні сили, що діяли у міжвоєнний період на 

території Румунії:  

1) прокомуністична організація «Визволення»; 2) Українське національне 

об’єднання; 3) Українське національно-демократичне об’єднання; 4) Українська 

національна партія; 5) Радикальна націоналістична організація; 6) Українська 

католицька партія. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 

 

4. Концепція оборони й розбудови Збройних Сил України, прийнята Верховною 

Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття статусу: 
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А) нейтральної, ядерної, позаблокової держави 

Б) без’ядерної, позаблокової держави 

В) без’ядерної держави, яка прагне вступити до НАТО 

Г) ядерної держави, яка входить до військового блоку країн СНД 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом і його характерними рисами: 

А) VIIІ – перша 

пол. IX ст. 

1) політична роздробленість Русі 

Б) Х–ХІ ст. 2) період найвищого розвитку Київської Русі 

В) ХІІ–ХІІІ ст. 3) поява перших державних утворень у східних слов’ян 

Г) ХІІ–ХІV ст. 4) період існування спадкоємниці Київської Русі – Галицько-

Волинської держави 

 5) становлення Київської Русі 

 

2. Встановіть відповідність між назвою та характеристикою змісту нормативно-

правового акта доби середньовіччя: 

А) «Устави на 

волоки» 

1) затверджений Сигізмундом ІІ Августом юридичний акт, 

який передбачав створення фільваркових господарств і 

забезпечення їх робочими руками 

Б) «Руська 

правда» 

2) встановлював порядок захисту маєткових прав, визначав 

порядок досудового провадження і судового розгляду 

кримінальних і земельних справ, окреслював види покарань, 

урівнював католицьку та православну шляхту й надавав їм 

рівні права 

В) «Статут 

Володимира 

Мономаха» 

3) збірник норм права, укладений упродовж ХІ–ХІІ ст., що 

передбачав захист життя і майна княжих дружинників та 

слуг, правове становище феодально-залежної частини 

населення, спадкове право 
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Г) «Судебник 

Казимира IV» 

4) акт ХІІ ст., що регулював правове становище залежних 

селян і визначав порядок стягнення з боржників лихварських 

відсотків 

 
5) акт, в якому викладено права магнатів і шляхти, деякі 

принципи кримінального, цивільного і конституційного 

права; особливе значення мала ст. 12, яка закріплювала за 

феодалами право здійснювати суд над залежним населенням 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом і цитатою: 

А) Кирило 

Розумовський 

1) «Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за 

російським звичаєм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там 

помер з голоду. Але мене це не турбує, бо я говорю від імені 

моєї Батьківщини» 

Б) Павло 

Полуботок 

2) «Майже кожний на всій Україні користувався 

вольностями, і важко йому буде забути, що він був паном і 

на війні рівнявся з паном» 

В) Богдан 

Хмельницький 

3) «З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і жити 

б окремо і давати данину турському цареві» 

Г) Петро 

Дорошенко 

4) «Раніш я воював за завдані мені шкоди і кривду, тепер 

піду битися за нашу православну віру…» 

 
5) «А як стримала Москва свої присяжні обіцянки – це гаразд 

відомо не тільки вам, добрим людям, а й усьому світові. Всі 

вольності поламала, суд і свої закони люті в Україні 

запровадила» 

 

4. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них: 

А) І Універсал 

УЦР 

1) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не 

відділяти Україну від Росії... ми рішуче ставимось проти 

замірів самовільного здійснення автономії України до 

Всеросійського Учредительного зібрання...» 
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Б) II Універсал 

УЦР 

2) «...Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з 

державою Російською… Хай порядок і лад на Вкраїні дають 

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням 

Всенародні Українські збори (Сойм). Всі закони, що 

повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право 

видавати тільки наші Українські збори» 

В) III Універсал 

УЦР 

3) «...Народе український і всі народи України! Від нині 

Україна стає Українською Народною Республікою!... 

Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю 

станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, 

але і всієї Росії» 

Г) IV Універсал 

УЦР 

4) «...Народе Український! Впали вікові пута. Прийшла воля 

всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям 

Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до нового, 

вільного творчого життя після більш як двохсотлітнього 

сну...» 

 
5) «...Власть… буде належати тільки народові України, 

іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 

правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 

робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних 

міністрів...» 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між описом події та її датою: 

А) «Ми, українські поступовці, стоїмо на основі автономного 

устрою тих держав, з якими нас поєднує історична доля; державу 

ми розуміємо, як вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй… 

ми боролись і боротимемось за демократичну автономію України, 

гарантованою такою ж федерацією рівноправних народів…» 

1) 1905 р. 
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Б) «...На Украине работали следующие организации: АРА, 

миссия Нансена... «Джойнт», Американская меннонитская 

помощь, Международный союз помощи детям, Межрабпром, 

Шведский Красный Крест» 

2) 1914 р. 

В) «В ответ на ваш запрос об откликах в Киеве на события в 

Петрограде, сообщаю: Центральной радой и исполнительным 

комитетом послана в Петроград телеграмма с заявлением о 

полной готовности всеми силами поддерживать Временное 

правительство и с осуждением выступлений безответственных 

групп…» 

3) 1917 р. 

Г) «Озброєних понтонерів і саперів під час їх слідування по 

Московській вулиці і далі супроводжували і змішувалися з ними 

невідомі люди, частково у цивільному вбранні, а частково 

переодягнені в солдатські шинелі. Вони снували поміж 

солдатами, групували їх, підбадьорювали словами і жестами, 

вказували на рух вперед» 

4) 1923 р. 

 5) 1932 р. 

 

2. Встановіть відповідність між нормативно-правовими документами і їхнім 

змістом: 

А) Конституція 

УСРР 1919 р. 

1) принципове значення мали статті 2 і 3, де заявлялося про 

входження до СРСР і полишення за собою таких прав: 

а) ухвалення власної Конституції, яка відповідатиме 

Конституції СРСР, б) територіальне верховенство; 

в) створення власних органів державної влади і державного 

управління 

Б) Конституція 

УСРР 1929 p. 

2) її структура складається з Преамбули та п’ятнадцяти 

розділів, які об’єднують 161 статтю і 14 пунктів Перехідних 

положень 
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В) Конституція 

УРСР 1937 р. 

3) заявлялося про братерську солідарність з усіма 

радянськими республіками і про готовність увійти до складу 

Єдиної Міжнародної Соціалістичної Радянської Республіки 

Г) Конституція 

УРСР 1978 р. 

4) зафіксовано побудову в СРСР «розвинутого 

соціалістичного суспільства»; внесено статтю про «КПРС як 

керівну і спрямовуючу силу суспільства, ядро політичної 

системи» 

 
5) економічною основою визнавалися соціалістична система 

господарства і соціалістична власність у формі державної 

або колгоспно-кооперативної. У ст. 14 розділу 2 фіксувалось 

право виходу зі складу Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік 

 

3. Встановіть відповідність між датою та етапом конституційного процесу: 

А) 1995 р. 1) конституційна реформа, що передбачила перехід від 

президентсько-парламентської до парламентсько-

президентської форми правління 

Б) 2004 р. 2) рішення Конституційного суду України, що забезпечило 

повернення до президентсько-парламентської республіки 

В) 2010 р. 3) прийняття Конституції України 

Г) 2012 р. 4) створення Конституційної Асамблеї на чолі з 

Л. Кравчуком 

 
5) Конституційний договір між Верховною Радою України 

та Президентом України про основні засади організації та 

функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні 

 

4. Встановіть відповідність між історичним поняттям та його визначенням: 

А) осадництво 1) урядова політика, спрямована на насильницьке 

утихомирення, замирення злокалізованих національних 
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меншин 

Б) експропріація 2) політика залучення представників місцевого населення 

радянських республік та автономій до місцевого керівництва 

і надання офіційного статусу їхнім національним мовам 

В) коренізація 3) примусове вилучення приватного майна державою або 

громадою 

Г) ревіндикація 4) політика планомірного заселення українських земель 

військовими та цивільними колоністами, здійснювана 

урядом Польщі у 1920-х рр. 

 
5) акція примусового навернення православних Польщі до 

католицької віри, здійснена 1937 року 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність появи кочових племен на території 

України за їхніми описами: 

А) спустошили землі антів і на території Панонії утворили свою державу; 

Б) вперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів князя Ігоря, 

Візантія часто використовувала їх для реалізації своїх політичних задумів щодо 

Київської держави; 

В) найбільшої могутності досягли під проводом царя Атея, який об’єднав 

усі племена від Азовського моря до Дунаю; 

Г) населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, басейн Дону; у 

часи роздробленості Русі неодноразово нападали на її території. 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність реформаторських кроків у Російській 

імперії: 

А) скасування рекрутської повинності; 

Б) створення міських дум та управ; 

В) передача цензури до Міністерства внутрішніх справ; 

Г) ліквідація селянської громади. 
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3. Встановіть хронологічну послідовність розгортання державних програм в 

економіці: 

А) початок «кукурудзяної кампанії»; 

Б) затвердження «Продовольчої програми»; 

В) прийняття плану ГОЕЛРО; 

Г) старт житлової програми щодо забезпечення кожної радянської сім’ї 

окремою квартирою до 2000 року. 

 

4. Встановіть вірну хронологічну послідовність у налагодженні співробітництва 

Україна – ЄС: 

А) підписано «Декларацію про завершення переговорів щодо Угоди про 

асоціацію» на саміті Україна – ЄС у Києві; 

Б) набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною та 

ЄС; 

В) Рада ЄС надала Україні статус країни з ринковою економікою; 

Г) Угода про партнерство та співробітництво між Європейським 

Співтовариством і Україною. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте та порівняйте судові реформи періоду гетьманування 

П. Полуботка, Д. Апостола та К. Розумовського. 

2. Охарактеризуйте аграрні перетворення політичних режимів у роки 

Української національної революції 1917–1920-х рр. Визначте спільне і відмінне. 

Якому режиму і чому вдалося найповніше втілити свої аграрні перетворення? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 
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Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 А 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4 1 

2 А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

4 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 1 

2 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

3 А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

4 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г  1 

2 В, Б, А, Г 1 

3 В, А, Б, Г 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 
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3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
 

Секція: соціологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте, хто у суспільстві античних міст-держав Пн. Причорномор’я мав 

політичні права: 

А) греки жінки та чоловіки 

Б) тільки греки-чоловіки 

В) усі мешканці міста 

Г) царські скіфи та греки-чоловіки 

 

2. Визначте наслідки Київського повстання 1113 р.: 

А) захоплення та спустошення Києва монголами; 

Б) силове захоплення Володимиром Мономахом Києва всупереч рішенню 

Любецького князівського з’їзду; 

В) запрошення до Києва Володимира Мономаха; 

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

 

3. Визначте особливості суспільно-політичного розвитку Галицько-Волинського 

князівства у період «боярської смути»: 

1) втрата Галичем значення економічного та політичного центру Галицького 

князівства; 

2) посилення влади князя; 

3) захоплення Волині Угорським королівством; 

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

Угорщини; 

5) узурпація влади в Галичині та на Волині боярином Володиславом 

Кормильчичем. 

А) 1, 3 

Б) 2, 5 

В) 2, 4 

Г) 4, 5 
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4. Зображені на рисунку капітелі були характерні для культури: 
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А) давньоримської 

Б) давньокитайської 

В) давньогрецької 

Г) давньоіндійської 

 

Завдання № 2 

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

А) Данила Романовича 

Б) Ярослава Осмомисла 

В) Романа Мстиславича 

Г) Мстислава Удатного 

 

2. Наслідком поразки литовсько-руського війська у битві на річці Ворскла 

1399 р. стало те, що: 

А) посилилися напади Кримського ханства на руські землі; 

Б) посилився польський політичний тиск і була підписана Віленська унія; 

В) землі Чернігово-Сіверщини були захоплені Московською державою; 

Г) до Туреччини відійшли землі Поділля. 

 

3. Визначте битву, що відбулася напередодні подій Національно-визвольної 

війни українського народу середини ХVІІ ст., описаних поляком-сучасником: 

«Ворог не хоче пустити нас за Білу Церкву і сильно зміцнює свій табір… 

тепер ми оточені ворогом звідусіль – спереду, з боків і позаду. Селяни руйнують 

за нами мости і переправи, погрожуючи нам: «Якщо б ви хотіли втекти, то не 

втечете»: 

А) битва під Батогом 

Б) битва під Берестечком 

В) Корсунська битва 

Г) Пилявецька битва 

 

4. Оберіть пам’ятки монументального живопису: 

1) Рафаель «Афінська школа»; 2) В. ван Гог «Все ще живі соняшники»; 

3) Ф. Роден «Мислитель»; 4) Мозаїка у храмі Св. Софії; 5) Розпис із гробниці 

Небамуна; 6) І. Репін «Запорожці пишуть листа турецькому султану». 
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А) 3, 4, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 4, 5 

Г) 3, 5, 6 

 

Завдання № 3 

1. Яка категорія козацтва не несла особисто прямої військової служби? 

А) сердюки 

Б) компанійці 

В) підпомічники 

Г) виборні козаки

 

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

Запорозького» 1638 р.: 

А) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі шести 

тисяч…»; 

Б) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних 

судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги 

від наших предків…»; 

В) «І надалі козаки повинні будуть коритися виключно тому старшому, 

якого вони самі оберуть, але який буде затверджений королем його милістю…»; 

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

будемо ставити старшого комісара… сотники і отамани можуть обиратися з 

самих козаків...». 

 

3. За правління якого гетьмана відбулося описане повстання: 

«Повстання виникло внаслідок обурення діями московських воєвод, на цих 

настроях повстанців він вирішив зіграти, однак це не врятувало його від 

втрати не лише гетьманства, але й життя»? 

А) І. Брюховецький 

Б) Д. Многогрішний 

В) І. Виговський 

Г) П. Тетеря 

 

4. На якій картині відображено події Національної революції середини XVII cт? 
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А)    Б)  

В)    Г)  

 

Завдання № 4 

1. Назвіть козацько-селянське постання, яке очолив Северин Наливайко: 

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

було знищено «Золоту роту», яка складалась із представників найшляхетніших 

польських родів. 

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

білоруське Полісся; вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця. 

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

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон. 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

 

2. Який із наведених уривків прямо свідчить про розгортання сталінських 

репресій: 
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А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і не 

мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Ми мали суцільну колективізацію на території десятків сіл, а потім 

виявлялося, що все це дуте, штучно створене, населення в ньому не бере участі і 

нічого не знає»; 

В) «Спрямувати діяльність Всевидаву в першу чергу на створення 

української радянської учбової літератури… яка повинна дати учням трудової 

школи елементарні знання з історії УСРР та її Конституції»; 

Г) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в Харкові 

під безпосереднім контролем Харківського комітету...». 

 

3. Як називають музеї, присвячені окремим історичним подіям або визначним 

державним діячам, письменникам, ученим? 

А) галузеві 

Б) меморіальні 

В) краєзнавчі 

Г) тематичні 

 

4. Визначте відомих акторів театру сучасної України: 

1) А. Роговцева; 2) Б. Бенюк; 3) О. Скрипка; 4) С. Ротару; 5) Т. Назарова;  

6) О. Забужко. 

А) 1, 4, 6 

Б) 1, 3, 5 

В) 1, 2, 5 

Г) 2, 3, 5 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між характерними рисами та назвою архітектурного 

стилю: 

А) химерність, плавність форм та ліній, переважання у 

декорі стилізовано-рослинних орнаментів 

1) бароко 
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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 

 

2. Встановіть відповідність між країною та її відомим музеєм: 

А) Франція 1) Каїрський музей 

Б) Італія 2) Дрезденська галерея 

В) Росія 3) Ватиканський музейний комплекс 

Г) Єгипет 4) Ермітаж 

 5) Лувр 

 

3. Встановіть відповідність між датою і подією: 

А) 1097 р. 1) здобуття Галича Романом Мстиславовичем 

Б) 1199 р. 2) хрещення Русі Володимиром Святославовичем 

В) 1253 р. 3) з’їзд князів у Любечі 

Г) 1385 р. 4) коронування Данила Галицького у Дорогочині 

 5) укладення Кревської унії між Литвою та Польщею 

 

4. Встановіть відповідність між давньоукраїнським письменником та його 

творчими доробками: 

А) Юрій Дрогобич 1) «Меч духовний», «Лютня Аполлонова» 

Б) Лазар Баранович 2) «Прогностична оцінка поточного 1483 року» 

В) Памво Беринда 3) «Ключ разумєнія», «Небо новое», «Скарбниця 

потребная» 

Г) Іоанікій Галятовський 4) «Лексикон…», «Імнології» 

 5) «Про целібат», «Природне право» 
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Завдання № 2 

1. 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 категорії значкових товаришів; 

впорядкування податків; заборона відбирати у козаків 

землі, обтяжувати селян повинностями 

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

карбування власної монети, створив військо сердюків 

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

організований перепис населення та встановлення 

розмірів податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до повстання селян і козаків 

 
5) проведення «Генерального слідства про маєтності», 

вперше було встановлено точний розмір державних 

видатків 

 

2. Встановіть відповідність між датою і процесом: 

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

загальноросійського законодавства 

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

намісництв 

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

збільшення податків і надходжень до царської казни 

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

переселилася в Пониззя Дунаю на підвладні Туреччині 

землі 
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5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ, і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

 

3. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

4. Встановіть відповідність між періодом розвитку УРСР та притаманними йому 

рисами суспільно-політичного і культурного життя: 

А) післявоєнна відбудова 1) «золота п’ятирічка», «розвинутий соціалізм» 

Б) «Хрущовська відлига» 2) «конституційна ніч», «касетний скандал» 

В) «Брежнєвський застій» 3) «гласність», «держприймання», «нове 

мислення» 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) «радянізація», «продажна донька імперіалізму» 

 
5) ліквідовано «радянське кріпосне право», «наші 

діти будуть жити при комунізмі» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу видів театрального 

мистецтва: 

А) містерія 

Б) вертеп 

В) комедія 

Г) мюзикл 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність появи напрямів у мистецтві: 

А) авангардизм 

Б) реалізм 

В) романтизм 

Г) ренесанс 
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3. Встановіть хронологічну послідовність появи цитованих документів: 

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

на площі для обговорення своїх потреб… Щоб припинити мітинг була 

відправлена рота солдатів і матросів…»; 

Б) «Ясновельможним їх милості панам воєводство складає високу повагу і 

просить їх милість панів-послів повідомити про тяжкі кривди, утиски наших 

прав і вольностей, що їх наносить Палій – бунтівник, а також щоб приклали 

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

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

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

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

залишаться приналежними війську»; 

Г) «Ми оголошуємо... щоб завершено було те з’єднання або унія Великого 

князівства Литовського з королівством Польським… Знаючи, що це об’єднання 

приносило велику славу і користь обом народам, ми спрямували на це діло нашу 

думку і волю, призначили без дальшого загаяння тут спільний сейм...». 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність спортивних і культурних досягнень 

сучасної України: 

А) вихід національної футбольної команди України до чвертьфіналу на 

Чемпіонаті світу з футболу; 

Б) проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу; 

В) перемога України на Євробаченні; 

Г) здобуття боксером Віталієм Кличком першого чемпіонського поясу. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте соціальний устрій українських земель у XVI – першій 

половині XVIІ ст. 

2. Охарактеризуйте гайдамацький рух та визначте, у чому полягала 

особливість повстання «Коліївщина». 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

4 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

4 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г 1 

2 Г, В, Б, А 1 
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3 Г, Б, А, В 1 

4 Г, В, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: релігієзнавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображену на рисунку статуетку виготовили племена: 

 

 

 

 

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 церковні пам’ятки, будівництво яких розпочалося у першій половині 

ХІ ст.: 

1) Спаський собор у Чернігові; 2) Десятинна церква; 3) Михайлівський 

Золотоверхий собор; 4) Софійський собор у Києві; 5) Михайлівський собор у 

Києві; 6) Успенський собор у Києві. 

А) 1, 2 

Б) 3, 6 

В) 2, 5 

Г) 1, 4 

 

4. Визначте основну роль, яку виконує народне мистецтво: 

А) основна форма дозвілля сучасної пересічної людини 

Б) комерціалізація сфери культури 

В) невичерпне джерело творчості професійних митців 

Г) визначає рівень елітності культури 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть гетьмана, який провів такі заходи:  
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1) з московським царем підписав «Коломацькі статті»; 2) заборонив 

змушувати селян працювати на свого пана більше, аніж два дні на тиждень; 3) на 

власний кошт збудував 12 та відреставрував 20 храмів. 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Д. Апостол 

 

2. Назвіть цитований документ: 

«Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові смерть 

трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього 

козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на гетьманство 

по указу великого государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде так, як нині гетьман нинішній за 

своєю обіцянкою учинив…». 

А) «Березневі статті» 1654 р. 

Б) Гадяцький трактат 

В) Московські статті 

Г) «Конституція Пилипа Орлика» 

 

3. Назвіть, хто з українських національно-культурних діячів належав до стану 

духовенства: 

1) Ю. Федькович; 2) І. Могильницький; 3) М. Шашкевич; 4) В. Лукашевич; 

5) М. Максимович. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 4, 5 

Г) 3, 4 

 

4. Визначте особливості культур Сходу: 

1) поширення ієрогліфічного письма; 2) центральне місце у культурі – 

людина як центр Всесвіту; 3) релігійні традиції досить сильно впливають на 

розвиток живопису, архітектури, театру; 4) завдання культури – пошук гармонії 

людини і природи; 5) музика є окремим, самостійним видом мистецтва; 6) наука 

спрямована на перетворення природи, підпорядкування її людині. 

А) 1, 2, 3 

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 3, 5 

Г) 3, 4, 6 



 

181 
 

Завдання № 3 

1. Хто є автором написаного у 1900 р. політичного памфлету, в якому пролунало 

гасло: «Україна для українців»? 

А) Михайло Драгоманов 

Б) Олександр Барвінський 

В) Юліан Бачинський 

Г) Микола Міхновський 

 

2. Визначте форму державного правління, яка мала бути встановлена в Україні 

згідно з політичною програмою «Союзу визволення України»: 

А) парламентська республіка  

Б) президентська республіка 

В) абсолютна монархія 

Г) конституційна монархія 

 

3. Визначте, кому з політичних діячів періоду Української революції 1917–

1921 рр. належить вислів: 

«Коли б не мій вчинок, німці звели б на Україні звичайне генерал-

губернаторство». 

А) П. Скоропадському 

Б) Г. П’ятакову 

В) М. Грушевському 

Г) Л. Троцькому 

 

4. Який із процитованих уривків документів з’явився після початку першої 

українсько-радянської війни? 

А) «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими 

Зборами у справах місцевого врядування Україною вищим органом тимчасового 

уряду є Генеральний Секретаріат, которого призначає Тимчасовий уряд по 

пропозиціям Центральної Ради»; 

Б) «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, 

коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє 

ніяких самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо такі 

захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство та 

викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства»; 

В) «Українська Центральна рада, яка обрана українським народом через 

його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах 
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представниками інших народів і тоді стане тим єдиним найвищим органом 

революційної демократії України…»; 

Г) «Приписуємо Правительству Республіки нашої… від цього дня вести 

розпочаті вже нею переговори про мир з центральними державами цілком 

самостійно й довести їх до кінця…». 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть міжнародну організацію, яка мала сприяти інтеграції економік країн 

«народної демократії» з СРСР: 

А) ООН 

Б) РЕВ 

В) ЮНРРА 

Г) НАТО 

 

2. Визначте найбільш вагомий елемент соціальної політики М. Хрущова: 

А) запровадження раднаргоспів 

Б) грошова реформа 

В) стимулювання соцзмагань 

Г) пенсійна реформа 

 

3. Визначте заходи радянського керівництва періоду «горбачовської 

перебудови»: 

1) проведення грошової реформи; 2) початок антиалкогольної кампанії; 

3) підтримка індивідуальної трудової діяльності; 4) прийняття програми 

вирішення житлової проблеми до 2000 р.; 5) створення «рукотворних морів на 

Дніпрі»; 6) розгортання боротьби проти «космополітизму». 

А) 1, 2, 4 

Б) 2, 3, 5 

В) 2, 3, 4 

Г) 3, 5, 6 

 

4. У чому полягала суть проблеми Чорноморського флоту на початку 1990-х рр. 

між Україною та Росією: 

А) розподіл Чорноморського флоту; 

Б) прагнення Росії не втрачати стратегічного контролю над акваторією 

Чорного моря; 

В) випробування росіянами в акваторії Чорного моря зброї масового 

ураження; 
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Г) тиск НАТО на Україну через базування російських військових кораблів у 

Криму. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між періодом історії України та його характерними 

рисами: 

А) VIIІ – перша пол. 

IX ст. 

1) політична дезорганізація і князівські міжусобиці 

Б) Х–ХІ ст. 2) найвищий розвиток і найбільше піднесення Київської 

Русі 

В) ХІІ–ХІІІ ст. 3) кристалізація протидержавних утворень у східних 

слов’ян 

Г) ХІІІ–ХІV ст. 4) розвиток спадкоємниці державності Київської  Русі на 

Південному-Заході 

 5) становлення Давньоруської держави з центром у 

Києві 

 

2. Встановіть відповідність між повстанням та його особливостями: 

А) «антигетьманське 

повстання 1658 р.» 

1) національно-визвольне повстання 1700–1704 рр. на 

Правобережній Україні під проводом Білоцерківського 

полковника 

Б) «Паліївщина» 2) повстання виникло на Правобережжі як реакція на 

посилення соціального гніту, його очолив сотник 

шаргородської надвірної міліції І. Верлан 

В) «Гайдамацьке 

повстання 1734 р.» 

3) центром гуртування повстанців стала місцевість 

неподалік Мотронинського монастиря, повстання 

очолив запорожець Максим Залізняк 

Г) «Коліївщина» 4) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили проти 

політики гетьмана; воно охопило територію 

Полтавського полку і Запорожжя 
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5) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські 

війська; останній зрікся булави і втік до Польщі 

 

3. Встановіть відповідність між історичним регіоном та відповідною 

українською губернією у складі Російської імперії у ХІХ ст.: 

А) Слобожанщина 1) Таврійська губернія 

Б) Правобережжя 2) Полтавська губернія 

В) Новоросія 3) Харківська губернія 

Г) Лівобережжя 4) Київська губернія 

 5) Вітебська губернія 

 

4. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між періодом в історії України та характерною 

рисою соціально-економічного розвитку: 

А) друга половина 

XVIII cт. 

1) зростання кількості «піших» селян та «місячників» 

Б) перша половина 

ХІХ ст. 

2) прискорений розвиток залізничного транспорту 

В) друга половина 

ХІХ ст. 

3) поява фільварків 

Г) початок ХХ ст. 4) панування козацького землеволодіння 

 5) створення синдикатів і трестів у промисловості 

 



 

185 
 

2. Встановіть відповідність між термінами та пов’язаними з ними подіями в 

історії України: 

А) колективізація 1) зростання кількості приватних селянських господарств 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 

В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 

 5) широке впровадження досягнень НТР 

 

3. Встановіть відповідність між датою і важливою подією з розвитку УРСР: 

А) 1946 р. 1) передача Кримської області до складу УРСР 

Б) 1954 р. 2) аварія на Чорнобильській АЕС 

В) 1966 р. 3) «саморозпуск» УГКЦ 

Г) 1986 р. 4) створення Українського товариства охорони пам’яток історії 

та культури 

 5) поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 

 

4. Встановіть відповідність між етапом конституційного процесу і його сутністю: 

А) 1995 р. 1) конституційна реформа – перехід від президентсько-

парламентської до парламентсько-президентської форми 

правління 

Б) 2004 р. 2) повернення до президентсько-парламентської республіки 

шляхом прийняття рішення Конституційного суду України 

В) 2010 р. 3) прийняття Конституції України 

Г) 2012 р. 4) створення Конституційної Асамблеї на чолі з Л. Кравчуком 

 5) Конституційний договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та 

функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні 
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Завдання № 3 

1. Розташуйте види культури в порядку зростання кількості її носіїв (від меншої 

до більшої): 

А) професійна 

Б) народна 

В) елітарна 

Г) масова 

 

2. Розташуйте адміністративні одиниці Російської імперії в порядку зростання: 

А) повіт 

Б) губернія  

В) волость 

Г) стан 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність описаних подій: 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та потягнула 

за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза 

Б) «закон про п’ять колосків» 

В) лікнеп 

Г) «українізація армії» 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте релігійне життя в Україні протягом другої половини 

XVI – першої половини XVIІ ст. 
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2. Доведіть, що в СРСР у 1930-х рр. було встановлено одноосібну 

диктатуру. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

3 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

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

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г 1 

2 Г, В, А, Б 1 

3 А, Г, В, Б 1 

4 Г, В, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

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

А) іжора 

Б) сармати 

В) авари 

Г) готи 

 

2. Назвіть князів часів давньоруської держави, які були канонізовані 

православною церквою: 

А) князі Аскольд і Дір 

Б) княгиня Ольга і князь Володимир Мономах 

В) князі Борис і Гліб 

Г) князі Юрій Долгорукий та Андрій Боголюбський 

 

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

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

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

А) князь Святослав утягнув свою державу в довгу і затяжну війну, що 

значно послабила Русь; 

Б) падіння Хозарії відкрило шлях на Русь кочовим народам Сходу; 

В) ліквідація загрози з боку хозарів призвела до активізації племінного 

сепаратизму; 

Г) Київська Русь мала визнати Хозарський каганат. 

 

4. Назвіть, кого сучасники називали «батьком унії», підписаної у Бересті? 

А) Михайла Рогозу 

Б) Василя-Костянтина Острозького 

В) Кирила Терлецького 

Г) Іпатія Потія 

 

Завдання № 2 

1. Визначте, хто із письменників-полемістів виступав за необхідність повернення 

православних до лона католицької церкви: 
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А) П. Скарга 

Б) Г. Смотрицький 

Г) І. Вишенський 

В) С. Зизаній 

 

2. Яку архітектурну пам’ятку вважають «серцем» столиці Франції? 

А)   Б)   В)    Г)  

 

3. Визначте основні філософські ідеї Г. Сковороди: 

1) заперечення пізнання Бога; 2) самопізнання людини; 3) обґрунтування 

божественної природи самодержавства; 4) ідея «європейського дому» – 

згуртування європейських народів для подолання турецької експансії; 5) пошук 

шляхів людського щастя; 6) протиставлення насильству, корисливості, нечесно 

набутому багатству спокою душі, сумлінної праці, скромності і мудрості. 

А) 2, 4, 5 

Б) 2, 3, 5 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 4, 6 

 

4. Яку подію описав автор першого українського історичного роману: 

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

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

А) Глухівська козацька рада 

Б) Корсунська рада 

В) Козацька рада у Переяславі 

Г) Чорна рада у Ніжині 

 

Завдання № 3 

1. Про яке соціально-економічне явище ХІV–ХV ст. йдеться: 

«Раніше за інших це сталося у містах Закарпатської України, пізніше було 

поширено і на міста Галичини: Санок, Львів, Галич та ін. українські землі»? 

А) колонізацію міст німцями та чехами 

Б) надання Магдебурзького права 

В) створення фільварків 
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Г) надання права на безмитну торгівлю 

 

2. Яка з архітектурних пам’яток козацької доби збудована у стилі класицизму? 

А) Будинок полкової канцелярії у Чернігові 

Б) Палац К. Розумовського у Батурині 

В) Андріївська церква у Києві 

Г) Покровська церква у Києві 

 

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

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

А) Правобережна Україна 

Б) Кримський півострів 

В) Галичина 

Г) Слобожанщина 

 

4. Про яку організацію першої половини ХІХ ст. йдеться у наведеному уривку: 

«У прикордонних військових частинах, які розміщувалися навколо 

Новограда-Волинського, офіцери нижніх чинів, а також юнкери, опозиційно 

налаштовані до соціально-політичного режиму Російської імперії, утворили 

1823 р. окрему таємну військову організацію. Її програма передбачала 

створення федеративного союзу слов’янських республік»? 

А) масонська ложа «Любов до істини» 

Б) «Кирило-Мефодіївське братство» 

В) «Товариство об’єднаних слов’ян» 

Г) «Малоросійське товариство» 

 

Завдання № 4 

1. Про яку подію йдеться: 

«У результаті наступальної операція, яка тривала 52 дні, росіяни змушені 

були полишити Галичину. Уперше в ході цієї операції російське командування в 

широких масштабах провадило знищення найбільш важливих об’єктів, 

транспортних шляхів, запасів продовольства»? 

А) Брусиловський прорив 

Б) Горлицька операція 

В) Луцький прорив 

Г) Галицька битва 
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2. Наслідком упровадження радянською владою Нової економічної політики 

стало: 

А) створення сільськогосподарських кооперативів, приватної торгівлі, 

запровадження продподатку; 

Б) посилення оподаткування індивідуальних господарств, заборона 

використовувати найману працю у сільському господарстві, поширення 

практики депортації селянства; 

В) зростання ролі освіти й запровадження чотирирічного обов’язкового 

навчання, перехід до семирічної шкільної освіти; 

Г) створення великих промислових комплексів у важкій індустрії, 

збільшення обсягів продажу хліба за кордон, запровадження п’ятирічних планів. 

3. Визначте характерні риси періоду другої половини 1960-х – першої половини 

1980-х рр.: 

А) стагнація економіки й дефіцит товарів широкого вжитку, привілейоване 

становище номенклатури; 

Б) певне зростання матеріального добробуту населення, становлення 

системи соціального забезпечення колгоспників; 

В) збільшення можливостей для висловлення своїх думок, погіршення 

екологічних умов життя; 

Г) корупція та організована злочинність, гіперінфляція і падіння 

матеріального добробуту населення. 

 

4. Про наслідки якої реформи доби «горбачовської перебудови» йдеться: 

«Голова Ради Міністрів УРСР В. Масол оцінював недоодержання прибутку 

України в 10 млр. рублів, але водночас зменшилася кількість ДТП…»? 

А) запровадження трьох горбачовських «С» 

Б) антиалкогольна кампанія 

В) прийняття закону «Про індивідуальну трудову діяльність» 

Г) суверенізація УРСР 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між носіями релігійного вчення та його догматами: 

А) соціанство 1) триєдність Бога, дотримання Юліанського календаря 

Б) кальвінізм 2) дотримання духовенством целібату, вчення про 

походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина 

В) православ’я 3) визнання лише Святого Письма, засудження  

марнотратства, обстоювання ощадливості, невизнання 

бідності як ознаки святості 

Г) католицизм 4) визнання істинним із Святої Трійці лише Бога-Отця, 

найпоширеніше протестантське вчення на території України 

у ХVI ст. 

 5) у XIV ст. на теренах Русі це було віровчення служилих 

тюркомовних людей 

 

2. Встановіть відповідність, визначивши історичну персоналію: 

А) «...Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх 

особливих станових інтересів, а й як на потенційних 

рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він 

об’єднав військову силу козацтва з політичною, 

церковною та культурною верхівкою України» 

1) Сигізмунд II 

Август 

Б) «За його правління Польська держава переживала 

період економічного й культурного піднесення. Тодішня 

Польща видавалася чи не єдиним острівцем внутрішньої 

злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що 

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, у найстисліші терміни 

мав можливість виставити 15–20 тисяч війська, при його 

3) Іван Сірко 
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дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних юнаків-

слуг, які здобували лицарський вишкіл» 

Г) «Запорозький козак, відзначався неабиякою мужністю, 

винахідливістю, вмінням воювати; часто обирався 

кошовим отаманом на Січі; уславився як борець проти 

турків і татар, за переказами, не програв жодної битви» 

4) П. Конашевич-

Сагайдачний 

 5) Б. Хмельницький 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом та його соціально-економічною 

політикою: 

А) І. Брюховецький 1) активне обстоювання інтересів старшинської верхівки; 

щедрі роздачі землі українській покозаченій шляхті, що 

спричинило повстання незаможного козацтва на початку 

його гетьманування 

Б) П. Дорошенко 2) запровадження категорії значкових товаришів; 

упорядкування податків; заборона відбирати у козаків 

землі, широке культурне будівництво 

В) Д. Апостол 3) сприяв заселенню південних районів Правобережжя, 

створив митну лінію на кордоні, організував карбування 

власної монети, створив військо сердюків 

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

організований перепис населення та встановлення 

розмірів податків, що надходили до царської скарбниці, 

призвели до повстання селян і козаків 

 5) проведення «Генерального слідства про маєтності», 

встановлено точний розмір державних видатків, 

узаконено церковне землеволодіння 

 

4. Встановіть відповідність між видом селянської повинності та її сутністю: 

А) місячина 1) додаткові селянські повинності з обробітку панських 

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

В) ґвалти або згони 3) селяни за постійну панщину отримували місячний 

заробіток натуральними продуктами 

Г) подорожчина 4) повинність із перевезення поміщицьких товарів на 

ярмарки 

 5) повинність, яку кріпосний сплачує у натуральній або 

грошовій формі своєму панові 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між змістом документа і його назвою: 

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

руйнують наш край, приписуємо рішуче взятися до 

боротьби з ними…» 

1) із рішень 

Першого 

Українського 

військового з’їзду 

Б) «Україна єсть державою суверенною, самостійною і ні 

від кого незалежною…» 

2) із Першого 

Універсалу УЦР 

В) «…вимагати від Тимчасового правительства та Ради 

солдатських і робітничих депутатів негайного 

оголошення… принципу національно-територіальної 

автономії України…» 

3) із Четвертого 

Універсалу УЦР 

Г) «не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 

державою російською, хай народ український на своїй 

землі має право сам порядкувати своїм життям…» 

4) із Конституції 

УНР 

 
5) із Третього 

Універсалу УЦР 

 

2. Встановіть відповідність між прізвищем історичного діяча та фактами його 

біографії: 

А) В. Щербицький 1) дисидент, організатор самвидаву «Правосуддя чи 

рецидиви терору?» (1966), «Лихо з розуму» (1967) 
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Б) Й. Сліпий 2) радянський партійний і державний діяч, у 1972–

1989 рр. – перший секретар ЦК КПУ 

В) Іван Дзюба 3) визначний вірменський і український кінорежисер, 

народний артист УРСР 

Г) В. Чорновіл 4) глава греко-католицької церкви 1944–1945 рр., 

перебував у сталінських таборах 

 
5) український літературознавець, критик, дисидент 

радянських часів, автор статті «Інтернаціоналізм чи 

русифікація?» 

 

3. Встановіть відповідність між описом події та її датою: 

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

років свого існування була явно виявленою антирадянською 

контрреволюційною організацією… собор визнає дальше існування 

УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану…» 

1) 1921 р. 

Б) «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити 

максимально можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. 

Особливу увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію і 

розвиток металургії та важкого машинобудування» 

2) 1928 р. 

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

ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення 

продуктивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі 

мною спустилися два кріпильники… я почав рубати. Працювали 

ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 102 тонни…» 

3) 1930 р. 

Г) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом 

своїми господарськими ресурсами продовольча розкладка, як 

спосіб державної заготівлі продовольства, замінюється 

натуральним податком…» 

4) 1935 р. 

 5) 1939 р. 
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4. Встановіть відповідність між періодом та особливостями розвитку 

опозиційного руху в УРСР: 

А) післявоєнна відбудова 1) формування парламентської опозиції на основі 

об’єднання партій у політичні блоки 

Б) «Хрущовська відлига» 2) створення Української робітничо-селянської 

спілки, процес у «справі юристів» 

В) «Брежнєвський застій» 3) відкрита збройна боротьба націоналістичного 

підпілля у західних областях УРСР 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) спроба розгорнути діяльність Української 

Гельсінської групи 

 
5) створення опозиційних до КПРС партій, 

початок формування багатопартійності в УРСР 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій за поданими описами із джерел: 

А) «Того ж року Адальберт, призначений єпископом русам, повертається, 

не в стані досягти нічого з того, заради чого його було послано, і переконавшись 

у марності своїх зусиль. На зворотному шляху декотрих з його супутників було 

вбито, сам же він ледве врятувався»; 

Б) «Вражені чудовим розташуванням місцевості, роси розірвали договір, 

укладений з імператором Никифором, і почали вважати, за краще залишитися в 

країні… «Я піду з цієї багатої країни не раніше, ніж одержу більшу данину й 

викуп за усі захоплені мною у війні міста і за усіх полонених»; 

В) «І примусила його [імператора Василія ІІ] потреба послати до царя 

русів – а вони його вороги – просити їхньої допомоги в такому його становищі. І 

пристав той на це. І погодилися вони бути ріднею, і одружився цар русів із 

сестрою Василія…»; 

Г) «Не згадую вже про його [подальшу] жалюгідну долю, коли, вирушивши 

в похід на плем’я князя Мала, він був узятий в полон, прив’язаний до стовбурів 

дерев і розірваний навпіл». 
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2. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) приєднання Київської митрополії до Московського патріархату; 

Б) виникнення греко-католицької церкви; 

В) захоплення Константинополя турками; 

Г) «Велика схизма». 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій і процесів: 

А) УРСР стала співзасновницею ООН; 

Б) створення УГГ; 

В) виникнення Українського Народного Руху; 

Г) доповідь М. Хрущова «про культ особи Сталіна» на ХХ з’їзді КПРС. 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність виникнення культурних явищ і 

процесів: 

А) створення в Інституті фізики АН УРСР першого ядерного реактора; 

поява плеяди молодих літераторів – В. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка; 

Б) завершення кампанії з ліквідації неписьменності, запровадження 

обов’язкової початкової освіти у сільській місцевості та 7-річного навчання в 

містах, ліквідація літературно-художніх об’єднань; 

В) завершення переходу до обов’язкової безкоштовної загальної середньої 

освіти; 

Г) винайдення методу дугового зварювання під флюсом, методу консервації 

донорської крові; «сироватки Богомольця». 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте гайдамацький рух та визначте, в чому полягала 

особливість повстання «Коліївщина» (передумови, причини, етапи, причини 

поразки). 

2. Сучасний історик В. Литвин у своїй книжці пише: «…більшість 

сільськогосподарського і ремісничого пролетаріату були українського 

походження. Робітники харчової промисловості Правобережжя були українці. 
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Щодо національного складу індустріального пролетаріату, то тут більшість 

становили робітники, що прийшли з російських промислових регіонів; така 

ситуація склалася зокрема в Донецько-Криворізькому басейні». Чому склалась 

така ситуація наприкінці XIX – на початку XX ст.? Охарактеризуйте основні 

чинники цього процесу. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 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 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

3 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 4 1 

Всього:  4 
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Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

3 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, А, Б, В 1 

2 Г, В, Б, А 1 

3 А, Г, Б, В 1 

4 Б, Г, А, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історичне краєзнавство 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. В яких населених пунктах археологи відкрили найбільші поселення 

трипільців? 

1) Доброводи; 2) Амвросівка; 3) Киїк-Коба; 4) Майданецьке; 5) Тальянки; 

6) Черняхів. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 2, 5, 6 

Г) 1, 4, 5 

 

2. Назвіть слов’янські племена, яким археологічно відповідали тшинецько-

комарівська, білогрудівська, зрубна та інші археологічні культури: 

А) склавіни 

Б) анти 

В) венеди 

Г) дуліби 

 

3. Хто був засновником друкарні Києво-Печерської лаври у 1615 р.? 

А) Іван Федоров 

Б) Єлисей Плетенецький 

В) Петро Могила 

Г) Іов Борецький 

 

4. Визначте особливості архітектури Галицько-Волинської держави: 

1) використання як основного будівельного матеріалу каменю-вапняку; 

2) зовсім не використовувався білий камінь; 3) використання здобутків 

романського стилю; 4) єдиною спорудою давнього Галича, що збереглася до 

наших часів, – церква Св. Пантелеймона; 5) найвідомішою пам’яткою є 

Борисоглібський собор; 6) домінування готичного стилю. 

А) 2, 4, 6 

Б) 1, 3, 4 

В) 1, 3, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

Завдання № 2 

1. Визначте книжку, в якій розкрито становище православ’я на території 

українських і білоруських земель, а стиль вибудуваний як плач церкви в Україні. 

А) «Адельфотес» 

Б) «Требник» 

В) «Роксоланія» 

Г) «Тренос» 
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2. Визначте пам’ятки образотворчого мистецтва першої половини XVIІ ст.: 

1) Портрет князя Криштофора Збаразького; 2) Портрет Павла Руденка; 

3) Ікона «Вознесіння Богородиці» Йова Кондзелевича; 4) Ікона «Христос перед 

Пілатом» М. Петрахновича; 5) Ікона «Святий Миколай» з київської церкви 

Святого Миколая Набережного; 6) Дорогобузька ікона Богородиці. 

А) 1, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 6 

 

3. Кого з українських гетьманів у панегіриках за участь у походах проти турків 

нарекли «російським Алкідом»? 

А) П. Дорошенка 

Б) І. Самойловича 

В) І. Мазепу 

Г) Д. Многогрішного 

 

4. Які твори були написані Т. Шевченком: 

1) «Аскольдова могила»; 2) «Дари у Чигирині»; 3) «Дівчина з Поділля»; 

4) «Портрет Невідомого у червоній шубі»; 5) «смерть Богдана Хмельницького»; 

6) «Сінокіс»? 

А) 2, 3, 5 

Б) 1, 2, 6 

В) 1, 2, 5 

Г) 3, 4, 5 

 

Завдання № 3 

1. В якому уривку відображено характерний для поч. ХХ ст. соціально-

економічний процес: 

А) «Вони мають дуже великих, сильних і красивих волів, добрі надзвичайно 

міцні воли»; 

Б) «Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна…»; 

В) «Діти їх, які народженні від (часу) вступу у військо, належатимуть також 

до нього»; 

Г) «Благодарим императора Александра ІІ и просим того, чтобы народ 

освободили не одним именем, а чтобы все были перед законом одинаково 

правыми». 
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2. Про який «українофільський захід» у Російській імперії йдеться: 

«Гадали, що нічого не буде. Але якось несподівано у пам’ятний день увесь 

Київ, особливо молодь, вийшли на вулиці з портретами, зі співами, з прапорами, 

квітами…»? 

А) відкриття пам’ятника І. Котляревському 

Б) 100-річчя від дня народження Т. Шевченка 

В) поховання М. Лисенка 

Г) річниця земської реформи 

 

3. Яка соціальна верства у ХІХ – на поч. ХХ ст. брала найактивнішу участь у 

процесі трудової еміграції? 

А) селянство 

Б) робітники 

В) інтелігенція 

Г) буржуазія 

 

4. Визначте організації, які, починаючи з другої половини ХІХ ст., творили 

«бастіон українського економічного життя» у Галичині: 

1) «Союз рейкових фабрикантів»; 2) «Союз для збуту худоби»; 3) «Союз 

мостобудівних заводів»; 4) «Торговий дім Яхненка – Симеренка»; 5) страхове 

товариство «Дністер»; 6) товариство «Сільський господар». 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 4, 6 

В) 2, 5, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

Завдання № 4 

1. Про яку військову операцію йдеться: 

«Вперше у ході цієї операції російське командування в широких масштабах 

проводило знищення найбільш важливих об’єктів, транспортних шляхів, запасів 

продовольства»? 

А) Галицька битва 

Б) Горлицький прорив 

В) Східно-Прусська операція 

Г) Брусиловський прорив 

 

2. Проведення державної освітньої політики в Україні в період УЦР пов’язано зі 

ім’ям: 
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А) О. Колонтай 

Б) М. Василенко 

В) І. Огієнко 

Г) І. Стешенко 

 

3. Визначте характерні риси аграрної політики гетьмана П. Скоропадського: 

А) оголошено передачу землі безземельним і малоземельним 

господарствам, але землі трудових господарств та сільськогосподарських 

підприємств залишилися в руках колишніх власників; 

Б) здача селянами третини  збіжжя поміщикам; поміщицьке землеволодіння 

обмежувалося 400 десятинами; 

В) постійне відтермінування вирішення земельного питання, затримка 

практичного виконання проголошених заходів в аграрній сфері; 

Г) великі землеволодіння викуповував Державний земельний банк для 

наступного їх продажу селянам; розмір приватного земельного наділу мав не 

перевищувати 25 десятин. 

 

4. Визначте культурні та суспільно-політичні організації, що виникли в роки 

«Горбачовської перебудови»: 

1) «Клуб творчої молоді»; 2) Українська Гельсінська група; 3) «Товариство 

Лева»; 4) Українська робітничо-селянська спілка; 5) історико-просвітницьке 

товариство «Меморіал»; 6) Товариство української мови ім. Т. Шевченка. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 5, 6 

Г) 1, 4, 6 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між століттям і літописною подією: 

А) Х ст. 1) «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем всі і 

чесний хрест…» 

Б) ХІ ст. 2) «Спустошені землі заселяв своїми людьми і на знесилених русів 

владу свою поширив, перейнявши їх від татар» 

В) ХІІ ст. 3) «Досі я не пив. А нині ти велиш – я п’ю…» 
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Г) ХІІІ ст. 4) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в 

результаті якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої 

Софії Київської, ані Десятинної церкви…» 

 5) «Якщо не вб’ємо його, то він нас усіх погубить…» 

 

2. Встановіть відповідність між князем та літописною оцінкою: 

А) Юрій І Львович 1) «Кидався на ворогів мов той лев» 

Б) Роман Мстиславич 2) «Став розмножувати число латинників і їх віру» 

В) Данило Галицький 3) «Божою милістю князь і дідич королівства Русі» 

Г) Андрій І та Лев ІІ 4) «Братолюбством він світився був із братом своїм…» 

 5) «Непоборний щит від татар» 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом та характерною рисою його 

військових звитяг: 

А) П. Тетеря 1) «нова Хмельниччина» 

Б) П. Дорошенко 2) вину за провал походу переклав на І. Богуна, якого 

за це стратили 

В) І. Самойлович 3) у своє виправдання сказав: «у похід слід йти весною, 

а не коли степ горить» 

Г) Ю. Хмельницький 4) Підгаєцька облога під керівництвом цього гетьмана 

була зірвана раптовим нападом І. Сірка на Крим 

 5) «москалі нахабно поставилися до нього, насміхалися 

з його невміння керувати, однак він виявився досить 

розумним і хитрим, бо спрямував свої полки в сторону, 

ухилившись від бою, а поляки погромили москалів 

жахливо» 

 

4. Встановіть відповідність між митцем та його внеском у розвиток української 

культури: 

А) М. Дилецький 1) основоположник нової експресивної пластики у 

дерев’яній скульптурі, аналогів якої немає в Європі 
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Б) Й. Пінзель 2) розробив основи багатоголосого співу, написав 

«Граматику музикальну» 

В) Н. Амбодик 3) «розробка фасаду… своєю спокійною, ясною 

краскою… наближається до епохи класицизму, а 

трибанна система надає їй типового українського 

колориту» 

Г) І. Григорович-

Барський 

4) обстоював права людської особистості в кожній 

людині 

 5) відомий лікар, засновник вітчизняного акушерства 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між регіоном України та характерними рисами його 

господарського життя наприкінці XVII–XVIIІ ст. 

А) Слобожанщина 1) основою господарського життя був зимівник, 

розвиток мисливських та риболовецьких промислів 

Б) Лівобережжя 2) поширення права займанщини, козацьке 

самоврядування та податкові пільги переселенцям 

В) Правобережжя 3) неодноразове підтвердження гетьманами 

виняткового права на винокуріння за козацькою 

старшиною 

Г) Запоріжжя 4) популярність орендних відносин, посилення 

експлуатації українського селянства орендарями 

 
5) спеціалізація на виноградарстві та садівництві, 

засилля іноземців у містах 

 

2. Встановіть відповідність між історичним процесом ХІХ – поч. ХХ ст. та 

конкретним його проявом в історії України: 

А) кооперативний 

рух 

1) «Таємна дружина», «Чигиринська змова» 

Б) монополізація 2) «Руська рада», «Україна уярмлена» 
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В) політизація 

українського 

національно-

визвольного руху 

3) «Союз рейкових фабрикантів», «Східниця» 

Г) «столипінська 

реакція» 

4) «Союз русского народа», «Клуб русских 

националистов» 

 5) «Народна торгівля», «Сільський господар» 

 

3. Встановіть відповідність між режимом та його політикою у військовій сфері: 

А) УЦР 1) нестача коштів на утримання 150-тисячної армії, 

поширення явища отаманщини 

Б) Гетьманат 2) створення Українського військового комітету, 

утворення Українського військового клуба імені 

П. Полуботка 

В) Директорія 3) організація Запорозької, Синьожупанної та 

Сердюцької дивізій 

Г) Радянська влада 4) створена армія як військових командирів та 

інструкторів залучала колишніх царських офіцерів; 

складові форми її бійців нагадували шолом руських 

богатирів 

 5) створено український легіон УСС, який бойове 

хрещення пройшов на горі Маківка 

 

4. Встановіть відповідність між періодом і характерними особливостями 

розвитку економіки: 

А) 1900–1917 рр. 1) «побудова основ соціалізму», ревіндикація 

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

В) 1921–1928 рр. 3) «цукрові королі», початок розвитку Дрогобицько-

Бориславського нафтового району 
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Г) 1928–1939 рр. 4) трудові армії, прямий обмін між містом і селом, 

зрівнялівка в оплаті праці 

 
5) економічна криза, «Кривава неділя», «Сорочинська 

трагедія» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте українські міста в порядку зростання їх кількісного складу 

населення наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.: 

А) Київ 

Б) Одеса 

В) Харків 

Г) Катеринослав 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій: 

А) «Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові смерть 

трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього 

козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на гетьманство по 

указу великого государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого 

государя пресвітлі очі бачити повинен буде так, як нині гетьман нинішній за 

своєю обіцянкою учинив…»; 

Б) «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»; 

В) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві…»; 

Г) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних 

судових установ, права, доходів і інших відзнак, набутих ними за вірні послуги 

від наших предків…». 
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3. Встановіть хронологічну послідовність історичних явищ в УРСР: 

А) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республіканські 

газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї справи, не добираючи 

формулювань і виразів. Складається враження, що всі інші події, в тому числі й 

з’їзд молодих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий план і не 

мали такого значення, як суд «над академіками»; 

Б) «Контрреволюція не жде. Тому слід створити Червону гвардію в Харкові 

під безпосереднім контролем Харківського комітету...»; 

В) «...В Україні працювали такі організації: АРА, місія Нансена... 

«Джойнт», Американська меннонітська допомога, Міжнародний союз допомоги 

дітям, Шведський Червоний Хрест»; 

Г) «В. Масол оцінював недоодержання прибутку України в 10 млр. рублів, 

але водночас зменшилася кількість ДТП…». 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність спортивних і культурних досягнень 

сучасної України: 

А) вихід національної футбольної команди України до чвертьфіналу на 

Чемпіонаті світу з футболу; 

Б) проведення чемпіонату Європи з футболу в Україні; 

В) перемога України на Євробаченні; 

Г) здобуття боксером Віталієм Кличко першого чемпіонського поясу. 

 

Третій рівень 

1. На думку сучасного історика Т. Гунчака «на західноукраїнських землях 

головними перепонами розвитку української спільності були економічні та 

соціальні чинники. В Росії ж українці жили під урядовою забороною українства, 

де кожен прояв національної ідентичності вважався за сепаратизм, 

«мазепинство». Охарактеризуйте та порівняйте ці чинники. Доведіть 

справедливість або спростуйте цей погляд історика. 
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2. Оцінюючи роль Директорії УНР, сучасний історик В. Солдатенко 

зазначає: «…Однак у подальшому діяльність Директорії зазнала відчутних 

трансформацій. Далися взнаки й внутрішні суперечності українського 

суспільства, й зовнішні впливи…». Охарактеризуйте чинники, про які говорить 

історик. Доведіть або спростуйте його оцінку. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 А 0,5 

3 В 0,5 

4 В 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 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

Всього:  4 
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Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4 1 

3 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, В, А, Б  1 

2 В, Г, Б, А 1 

3 Б, В, А, Г 1 

4 Г, В, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

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

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте територію розселення частини скіфських племен, які, за свідченням 

Геродота, вважали себе найкращими і найчисельнішими, а решту скіфів – 

підвладними собі: 

А) Лісостепове Лівобережжя 

Б) Степовий Крим і Приазов’я 

В) Межиріччя Дніпра і Дністра до Південної Київщини та Південної Волині 

Г) Причорноморські степи Правобережжя і частина Лівобережжя 

 

2. Визначте вірну хронологічну послідовність перебування на території України 

кочових племен: 

А) гуни – монголи – печеніги 

Б) сармати – печеніги – половці 

В) готи – скіфи – авари 

Г) сармати – кіммерійці – гуни 

 

3. Які з наведених цитат характеризують події періоду правління Володимира 

Великого: 

1) «Не належить християнам заміж виходити за поган і оддавати за них…»; 

2) «Якщо де пристане він, то ви одпихайте його від берега, допоки пороги 

не пройде…»; 

3) «Якщо не вб’ємо його, то він нас усіх погубить…»; 

4) «Ось приходили до мене болгари, кажучи: «Прийми закон наш»…»; 

5) «А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будем всі і чесний 

хрест…»; 

6) «Досі я не пив. А нині ти велиш – я п’ю…»? 

А) 1, 2, 4  

Б) 2, 3, 5 

В) 1, 3, 6 

Г) 4, 5, 6 

 

4. Про який період історії України йдеться в уривку: 

«Спустошені землі заселяв своїми людьми і на знесилених русів владу свою 

поширив, перейнявши їх від татар»? 
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А) 20–30-ті рр. ХІІІ ст. 

Б) 40–60-ті рр. XIV ст. 

В) 60–70-ті XV ст. 

Г) 80–90-ті рр. XVI ст. 

 

Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятки образотворчого мистецтва першої половини XVIІ ст.: 

1) Портрет князя Криштофора Збаразького; 2) Портрет Павла Руденка; 

3) Ікона «Вознесіння Богородиці» Йова Кондзелевича; 4) Ікона «Христос перед 

Пілатом» М. Петрахновича; 5) Ікона «Святий Миколай» з київської церкви 

Святого Миколая Набережного; 6) Дорогобузька ікона Богородиці. 

А) 1, 4, 5 

Б) 3, 5, 6 

В) 2, 4, 5 

Г) 1, 3, 6 

 

2. Яка подія сприяла появі цитованого документа: 

«Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати число 

козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, 

які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві…»? 

А) створення королем С. Баторієм козацького реєстру 

Б) козацько-селянське повстання під проводом Трясила 

В) взяття козаками на чолі з П. Сагайдачним м. Кафи 

Г) козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла 

 

3. Під час якої битви Національної революції середини XVI ст. військами 

поляків командували полководці, яких Б. Хмельницький охрестив як «Перина, 

латина, дитина»? 

А) битва під Батогом 

Б) битва під Берестечком 

В) битва під Пилявцями 

Г) битва під Зборовом 

 

4. Який фактор став вирішальним у провалі політичного курсу гетьмана 

І. Виговського: 

А) відсутність підтримки гетьмана рядовим козацтвом 

Б) поразка гетьманських сил в українсько-московській війні 
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В) неспроможність налагодити мирні відносини з Річчю Посполитою 

Г) постійні татарські напади на Гетьманщину 

 

Завдання № 3 

1. Визначте установу Московської держави, що впливала на вибори  гетьмана та 

інші справи Гетьманщини: 

А) Малоросійський приказ 

Б) Синод 

В) Чолобитний приказ 

Г) Земський собор 

 

2. Які цитати характеризують соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини 

у першій половині ХІХ ст.? 

1) «Вони мають дуже великих, сильних і красивих волів, добрі надзвичайно 

міцні воли»; 

2) «Ні для кого не було таємницею, що в залізоробній промисловості влада 

«Продамету» майже безмежна…»; 

3) «За подачу на поміщиків своїх заборонених законом скарг вони 

піддавалися покаранню різками до 50 ударів»; 

4) «Діти їх, які народженні від (часу) вступу у військо, належатимуть також 

до нього»; 

5) «За допомогою машини селянин зі своєю сім’єю легко збирає 40–50 

десятин, раніш йому доводилось це робити руками поденників»; 

6) «Благодарим императора Александра ІІ и просим того, чтобы народ 

освободили не одним именем, а чтобы все были перед законом одинаково 

правыми». 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 4, 5 

В) 1, 3, 4 

Г) 2, 3, 6 

 

3. Визначте українських вчених, що у ХІХ ст. працювали у сфері точних і 

природничих наук: 

1) О. Потебня; 2) М. Гамалія; 3) Д. Яворницький; 4) П. Житецький; 

5) Т. Осиповський; 6) М. Остроградський. 
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А) 1, 2, 6 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 2, 4, 5 

 

4. Програма якої політичної партії Наддніпрянської України поч. ХХ ст. 

передбачала створення: 

«Єдиної, неподільної, вільної, самостійної демократичної України, 

республіки робочих людей»? 

А) РУП 

Б) РУРП 

В) УСДРП 

Г) УНП 

 

Завдання № 4 

1. Постанова одного із пленумів ЦК ВКП(б) «…Україна повинна протягом 

найкоротшого строку дати зразки організації великого громадського 

господарства… на площах, які охоплюють цілі округи…» була втілена на 

практиці у: 

А) форсованій індустріалізації 

Б) переході до НЕПу 

В) суцільній колективізації 

Г) «воєнному комунізмі» 

 

2. Визначте українські політичні сили, що діяли у міжвоєнний період на 

території Румунії: 

1) прокомуністична організація «Визволення»; 2) Українське національне 

об’єднання; 3) Українське національно-демократичне об’єднання; 4) Українська 

національна партія; 5) Радикальна націоналістична організація; 6) Українська 

католицька партія. 

А) 1, 4, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 1, 2, 4 

 

3. Як називалася парламентська більшість після виборів в УРСР у березні 

1990 р.? 

А) група «Центр» 

Б) коаліція «Національної єдності» 

В) «група 239» 

Г) Народна рада 
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4. В якому році з ініціативи Президента було проведено Всеукраїнський 

референдум, під час якого 80% проголосувало за двопалатний парламент, 

скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300, ліквідацію депутатської 

недоторканності; надання Президентові права припиняти повноваження ВРУ у 

разі, якщо вона протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу 

парламентську більшість? 

А) 1991 р. 

Б) 1994 р. 

В) 2000 р. 

Г) 2004 р. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між описами давніх авторів і назвою племен та 

народів, яким вони надані: 

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

винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 

Б) «я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю цього 

тому, хто зраджує і звалює...» 

2) венеди 

В) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе могутні 

своєю кількістю… Але нічого не варта велика кількість нездатних 

до війни…» 

3) скіфи 

Г) «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука та 

стріл, смертоносних через зміїну отруту…» 

4) сармати 

 5) гуни 

 

2. Встановіть відповідність між 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 
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Г) «Требник» 4) містить докладний опис і порядок найрізноманітніших 

церковних треб 

 5) присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 

турецько-татарських завойовників 

 

3. Встановіть відповідність між гетьманом і характерною рисою його військових 

звитяг: 

А) П. Тетеря 1) «нова Хмельниччина» 

Б) П. Дорошенко 2) вину на провал походу переклав на І. Богуна, якого за це 

стратили 

В) І. Самойлович 3) у своє виправдання сказав: «у похід слід йти весною, а 

не коли степ горить» 

Г) І. Мазепа 4) Підгаєцька облога під керівництвом цього гетьмана була 

зірвана раптовим нападом І. Сірка на Крим 

 5) у численних панегіриках його називали «російським 

Алкідом» 

 

4. Встановіть відповідність між назвою періодичного видання та його 

відповідальним редактором: 

А) «Основа» 1) В. Білозерський 

Б) «Чернігівський листок» 2) Я. Головацький 

В) «Киевская старовина» 3) В. Науменко 

Г) «Буковина» 4) Л. Глібов 

 5) Ю. Федькович 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між суспільно-політичним рухом та проявами його 

діяльності: 

А) народовці 1) виступали за демократичне реформування Росії, 

організовували «Банкетну кампанію» 
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Б) народники 2) спробували нав’язати «язичіє», заснували політичну 

організацію «Руська рада» 

В) москвофіли 3) створили першу політичну партію, сповідували 

соціалістичні погляди й ідею національного визволення 

українців 

Г) радикали 4) вели пропаганду серед селян та робітників, сподівалися 

на селянський бунт 

 5) сприяли заснуванню першого українського професійного 

театру, видавали газету «Діло» 

 

2. Встановіть відповідність між політичним режимом та особливостями його 

аграрної політики: 

А) Центральна 

Рада 

1) оголошено передачу землі безземельним і 

малоземельним господарствам, але землі трудових 

господарств і сільськогосподарських підприємств 

залишилися в руках колишніх власників 

Б) Гетьманат 2) здача селянами третини збіжжя поміщикам; поміщицьке 

землеволодіння обмежувалося 400 десятинами 

В) радянська 

влада 

3) постійне відтермінування вирішення земельного 

питання, затримка практичного виконання проголошених 

заходів в аграрній сфері 

Г) Денікінський 

режим 

4) великі землеволодіння викуповував Державний 

земельний банк для наступного їх продажу селянам; розмір 

приватного земельного мав не перевищувати 25 десятин 

 5) конфіскація землі та її перерозподіл між 

малоземельними та бідняцькими господарствами; 

створення колективних форм господарювання 

 

3. Встановіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими 

здобутками: 
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А) О. Довженко 1) збірка оповідань «Сині етюди» 

Б) Ф. Кричевський 2) опера «Кармелюк» 

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

Г) І. Кавалерідзе 4) кінофільм «Земля» 

 5) монументальний образотворчий триптих «Життя» 

 

4. Встановіть відповідність між періодом розвитку УРСР та притаманними йому 

рисами розвитку культурного життя: 

А) післявоєнна 

відбудова 

1) завершення переходу до обов’язкової безкоштовної 

загальної середньої  освіти 

Б) «Хрущовська 

відлига» 

2) створення кінофільмів О. Довженка «Антарктида», 

С. Параджанова «Тіні забутих предків» 

В) «Брежнєвський 

застій» 

3) політика гласності, створення товариства «Меморіал», 

утворено «Народний рух України за перебудову» 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) проведення фестивалів «Таврійські ігри», «Червона 

рута», «Берегиня» 

 5) нищівна критика українських видань «Вітчизна», 

«Перець», «Нариси історії української літератури» 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте договори періоду Руїни у хронологічній послідовності: 

А) Бахчисарайський договір; 

Б) Бучацький договір; 

В) Андрусівське перемир’я; 

Г) Трактат про «Вічний мир». 

 

2. Встановіть хронологію подій періоду Української революції 1917–1921 рр.: 

А) «Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що з’їзд обрав і остаточно 

санкціонував УЦР…»; 

Б) «Вперше у ході цієї операції російське командування в широких 

масштабах проводило знищення найбільш важливих об’єктів, транспортних 

шляхів, запасів продовольства»; 
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В) «Дещо пожвавився розвиток промисловості, діяльність банків, біржі, 

«проголошувалася безжалісна боротьба революційному соціалізму»…»; 

Г) «Боротьба з бандитизмом та куркульськими повстаннями повинна 

проводитися найбільш нещадно, з метою попередження повстань…». 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність радянських конституцій 1919 р., 

1929 р., 1937 р. та 1978 р. за характеристиками: 

А) принципове значення мали статті 2 і 3, де заявлялося про входження до 

СРСР і полишення за собою таких прав: а) ухвалення власної Конституції, яка 

відповідатиме Конституції СРСР; б) територіальне верховенство; в) створення 

власних органів державної влади і державного управління; 

Б) заявлялося про братерську солідарність з усіма радянськими 

республіками і про готовність увійти до складу Єдиної Міжнародної 

Соціалістичної Радянської Республіки; 

В) зафіксовано побудову в СРСР розвинутого соціалістичного суспільства»; 

внесено статтю про «КПРС як керівну і спрямовуючу силу суспільства, ядро 

політичної системи»; 

Д) економічною основою визнавалися соціалістична система господарства і 

соціалістична власність у формі державної або колгоспно-кооперативної. У 

ст. 14 розділу 2 фіксувалось право виходу зі складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність релігійних процесів у сучасній 

Україні: 

А) візит Папи Римського Івана Павла ІІ до України 

Б) відродження УГКЦ 

В) виникнення УПЦ-КП 

Г) прийняття Закону України «Про свободу совісті та релігій і організації». 
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Третій рівень 

1. Охарактеризуйте національно-визвольний та соціальні рухи в Україні 

протягом XVI–XVIII cт. 

2. Доведіть або спростуйте оцінку сучасного історика Я. Грицака: «Історики 

досі ведуть суперечки, чи насправді була політика Центральних держав у 1918 р. 

стосовно України: лише тактичним засобом для викачування продовольства і 

промислової сировини, чи частиною стратегічного плану щодо перетворення 

Східної Європи у своїх геополітичних інтересах…». Аргументуйте позицію 

дослідника про стратегію політики європейських держав щодо України. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 



 

222 
 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

3 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 2 1 

3 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, Б, А, Г 1 

2 Б, А, В, Г 1 

3 Б, А, Д, В 1 

4 Б, Г, В, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: археологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображений на рисунку виріб належить: 

А) слов’янам 

Б) скіфам 

В) трипільцям 

Г) таврам 

 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру в існування душі і 

духів, які керують матеріальним світом, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Що вплинуло на перехід доісторичної людини від пасивного до активного 

перетворення навколишнього середовища? 

А) поява залізних знарядь праці 

Б) поява торгівлі 

В) поділ роду на фратрії 

Г) нові способи обробки каменю 

 

4. Визначте територію розселення частини скіфських племен, які, за свідченнями 

античних авторів, вважали себе найкращими і найчисельнішими, а решту 

скіфів – підвладними собі: 

А) Лісостепове Лівобережжя 

Б) Степовий Крим і Приазов’я 

В) Межиріччя Дніпра і Дністра до Південної Київщини та Південної Волині 

Г) Причорноморські степи Правобережжя і частина Лівобережжя 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть сарматські племінні угруповання:  

1) алани; 2) венеди; 3) анти; 4) сіверяни; 5) язиги; 6) склавини; 7) аорси. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 7 

В) 2, 3, 6 

Г) 1, 5, 7 
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2. Визначте основні галузі господарства давніх слов’ян: 

1) кочове скотарство; 2) работоргівля; 3) орне землеробство; 4) приселищне 

тваринництво; 5) виноградарство; 6) виробництво й обробка заліза. 

А) 1, 3, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 3, 4, 5 

Г) 3, 4, 6 

 

3. Характерними рисами розвитку Київської Русі у ІХ – першій половині Х ст. 

були: 

А) становлення держави з центром у Києві, войовнича зовнішня політика 

Б) посилення удільних князівств, постійні напади кочових племен 

В) запровадження державної релігії, поширення писаного кодифікованого 

права 

Г) поява військово-племінних союзів у східних слов’ян 

 

4. 7 листопада 2011 р. мешканець Запоріжжя Сергій П’янков під час риболовлі 

на Дніпрі витягнув з ріки старовинний меч, який нарекли «мечем з Дніпра». 

Кому, за припущеннями дослідників, могла належати ця зброя? 

А) Олегу Віщому або представнику його оточення 

Б) Святославу Завойовнику або представнику його 

оточення 

В) Ярославу Мудрому або представнику його оточення 

Г) Мстиславу Святославовичу або представнику його 

оточення 

 

Завдання № 3 

1. Що вважається тріумфом політики гетьмана П. Дорошенка? 

А) перемога у боротьбі за владу над Петром Суховієм 

Б) об’єднання «України обох сторін Дніпра» 

В) досягнення компромісу із Запорозькою Січчю 

Г) перемога над Московською державою 
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2. Який міжнародний документ закріпив розподіл України між сусідніми 

державами у XVII ст.? 

А) «Ніштадський мир» 

Б) «Віленське перемир’я» 

В) «Вічний мир» 

Г) «Переяславські статті» 

 

3. Яка таємна організація наприкінці ХІХ ст. оголосила своїм програмним 

гаслом: «самостійна Україна від гір Карпатських до гір Кавказьких»? 

А) РУП 

Б) «Руська бесіда» 

В) «Братство тарасівців» 

Г) Київська громада 

 

4. Визначте основні здобутки українського руху в роки першої Російської 

революції (1905–1907 рр.): 

1) створення мережі «Просвіт»; 2) безкоштовна передача землі селянам; 

3) крайова автономія; 4) скасування обмежень на видання україномовних книг; 

5) досвід діяльності українських депутатських груп у І та ІІ Державних думах;  

6) створення українських вищих навчальних закладів. 

А) 1, 4, 5  

Б) 1, 3, 4 

В) 2, 5, 6 

Г) 3, 4, 6 

 

Завдання № 4 

1. Яка подія сприяла перетворенню УЦР з громадської організації на державний 

представницький орган українського народу? 

А) І Військовий з’їзд 

Б) Всеукраїнський національний конгрес 

В) створення Генерального Секретаріату 

Г) проголошення IV Універсалу 

 

2. Визначте головну мету культурного будівництва більшовиків упродовж 1918–

1920-х рр.: 

А) русифікація освіти 

Б) поширення комуністичної ідеології 
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В) утвердження засад соціалістичного реалізму 

Г) прискорення науково-технічної революції 

 

3. Про наслідки якого процесу початку 1930-х рр. йдеться: «…з України 

депортовано 31,6 тис. сімей. Більшість депортованих прийняв Північний край. 

В Сибір було перенесено 11,9 тис. сімей»? 

А) освоєння цілинних земель Поволжя та Сибіру 

Б) «партійна чистка» КП(б)У 

В) переселення національних меншин 

Г) розкуркулення селян 

 

4. Охарактеризуйте причини кризових явищ в економіці УРСР на початку    

1970- х рр.: 

1) незавершеність економічної реформи 1965 р.; 2) командно-

адміністративні засади управління економікою; 3) бойкот радянських товарів на 

міжнародних ринках; 4) складні природні умови, що негативно впливали на 

розвиток аграрного сектору економіки; 5) відсутність власних енергетичних 

ресурсів; 6) надмірна централізація управління економікою республіки 

загальносоюзними міністерствами і відомствами; 7) зростання зовнішнього 

боргу. 

А) 2, 3, 4 

Б) 4, 6, 7 

В) 1, 2, 6 

Г) 2, 5, 7  

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між епохою та характерними рисами розвитку 

первісного соціуму: 

А) палеоліт 1) зникає «мамонтова» фауна, з’являються вовки, лисиці, 

вепри, зайці, благородні олені, бурі ведмеді 

Б) мезоліт 2) відкриті гончарні печі являли собою двоярусні конструкції 

з топильною і випалювальною (верхньою) камерами 
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В) неоліт 3) існувало дві зони з різним типом господарства: північно-

західна – мисливців на мамонтів і південно-східна – 

мисливців на бізонів 

Г) енеоліт 4) вирощували городні культури – цибулю, часник; мали 

можливість зберігати воду, готувати варену їжу 

 5) утворення рабовласницьких держав 

 

2. Встановіть відповідність між періодом та його характерними рисами: 

А) VIIІ – перша 

пол. IX ст. 

1) політична розробленість 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) ХІІ–ХІV ст. 4) період існування Галицько-Волинської держави 

 5) поява держави східних слов’ян із центром у Києві 

 

3. Встановіть відповідність між твором часів Київської Русі та його уривком: 

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих 

воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню 

сироті… і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Слово о 

полку 

Ігоревім» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 
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 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки 

Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо самі, а 

чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога» 

 

4. Встановіть відповідність між добою «Великих реформ» 1860–1870-х рр. та 

їхніми наслідками: 

А) селянська 1) поява земсько-ліберальної опозиції 

Б) військова 2) розширення автономії університетів 

В) освітня 3) демократизація судового процесу 

Г) земська 4) скорочення селянського землеволодіння 

 5) скасування рекрутської повинності 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 

А) дворище 1) об’єднання дворів, в яких мешкало по декілька поколінь 

однієї селянської родини 

Б) дим 2) велике багатогалузеве товарне господарство, що 

ґрунтується на примусовій праці кріпаків 

В) фільварок 3) окреме селянське господарство 

Г) зимівник 4) адміністративна територіальна одиниця в Литві і Польщі у 

XV–XVIII століттях, яку очолював воєвода 

 5) господарства запорізьких козаків, де вони мешкали, коли 

не було військових дій 

 

2. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них: 

А) І Універсал 

УЦР 

1) «Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не 

відділяти Україну від Росії... ми рішуче ставимось проти 

замірів самовільного здійснення автономії України до 

Всеросійського Учредительного зібрання...» 
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Б) II Універсал 

УЦР 

2) «...Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з 

державою Російською… Хай порядок і лад на Вкраїні дають 

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням 

Всенародні Українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні 

дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати 

тільки наші Українські збори» 

В) III Універсал 

УЦР 

3) «...Народе український і всі народи України! Від нині 

Україна стає Українською Народною Республікою!.. Маючи 

силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю 

станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, 

але і всієї Росії» 

Г) IV Універсал 

УЦР 

4) «...Народе Український! Впали вікові пута. Прийшла воля 

всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям 

Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до нового, 

вільного творчого життя після більш як двохсотлітнього 

сну...» 

 5) «...Власть… буде належати тільки народові України, 

іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 

правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 

робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш 

виконавчий орган, який однині матиме назву Ради народних 

міністрів...» 

 

3. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) М. Крушельницький, А. Бучма 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 
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4. Встановіть відповідність між періодом Другої світової війни та історичними 

подіями: 

А) 1939–1940 рр. 1) поразки Червоної Армії, окупація території УРСР 

німецькими військами 

Б) 1941–1942 рр. 2) возз’єднання Закарпатської України з УРСР, Україна стає 

членом-засновником ООН 

В) 1942–1943 рр. 3) Корсунь-Шевченківська операція, визволення України 

Г) 1944 р. 4) початок контрнаступу радянських військ, битва за Дніпро 

 5) радянізація Західної України, приєднання Буковини та 

Північної Бессарабії 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність археологічних культур: 

А) чорноліська археологічна культура; 

Б) катакомбна археологічна культура; 

В) підгірцівська археологічна культура; 

Г) трипільська археологічна культура. 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій та процесів: 

А) виникнення першого давньогрецького поселення Борисфеніди; 

Б) досягнення Великою Скіфією вершини свого розвитку; 

В) поява кіммерійців на території сучасної України; 

Г) утворення Боспорського царства. 

 

3. Встановіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних із розвитком 

українського національно-визвольного руху: 

А) закриття газети «Київський телеграф»; 

Б) створення першої політичної партії Наддніпрянщини – РУП; 

В) початок видання журналу «Основа»; 

Г) відкриття у Львові Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). 
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4. Встановіть хронологічну послідовність видатних істориків України: 

А) Л. Залізняк; 

Б) Б. Мозолевський; 

В) В. Хвойка; 

Г) М. Берлінський. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте суть «неолітичної революції» та визначте її 

цивілізаційні, соціальні та господарські наслідки для розвитку людства. 

2. Учені твердять, що економіка командного типу приречена залишатися 

витратною, екстенсивною. Доведіть або спростуйте це твердження. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

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

3 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

4 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, Б, А, В 1 

2 В, А, Г, Б 1 

3 В, А, Г, Б 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Зображений на рисунку предмет виготовляли племена: 

 

 

 

 

 

А) слов’ян 

Б) скіфів 

В) трипільців 

Г) таврів 

 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру у містичний 

зв’язок, тобто «кровну» спорідненість певного роду, племені з якимось видом 

тварин чи рослин, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Визначте основну роль, що її виконує народне мистецтво: 

А) основна форма дозвілля сучасної пересічної людини 

Б) комерціалізація сфери культури 

В) невичерпне джерело творчості професійних митців 

Г) визначає рівень елітності культури 

 

4. Назвіть визначальну рису мистецького твору, який є загальнолюдською 

цінністю: 

А) велич зображеного образу 

Б) затрачений час та витрачені кошти 

В) загальний вік твору 

Г) сприйняття людьми різних націй і різних епох 

 

Завдання № 2 

1. Назвіть сарматські племінні угруповання: 

1) алани; 2) венеди; 3) анти; 4) сіверяни; 5) язиги; 6) склавини; 7) аорси. 
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А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 7 

В) 2, 3, 6 

Г) 1, 5, 7 

 

2. Визначте головний фактор, що вплинув на формування протодержавних 

утворень у східних слов’ян: 

А) демографічний вибух 

Б) необхідність завойовницьких походів 

В) майнове розшарування 

Г) початок Великого переселення народів 

 

3. Яка подія у Галицько-Волинській державі дала потужний імпульс для 

розвитку культури, духовної консолідації її населення? 

А) заснування міста Львова 

Б) коронування Данила Галицького 

В) утворення Галицької митрополії 

Г) налагодження мирних відносин із Золотою Ордою 

 

4. Яка політична обставина сприяла перегляду договірних відносин між ВКЛ і 

Польщею та укладанню Городельської унії? 

А) участь литовсько-руської знаті у Грюнвальдській битві 

Б) посилення загрози військової експансії з боку Московської держави 

В) династична криза у Польщі 

Г) послаблення позицій князя ВКЛ після поразки на р. Ворскла 

 

Завдання № 3 

1. Про який акт йдеться: «Задумана як засіб порозуміння та об’єднання… 

насправді на тривалий час стала символом розбрату та ворожнечі»? 

А) Люблінська унія 

Б) Городельська унія 

В) Берестейська унія 

Г) Острівська унія 

 

2. В основу адміністративно-територіального поділу Козацької держави було 

закладено принцип: 
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А) історичного розвитку земель 

Б) військово-мобілізаційних потреб 

В) економічного потенціалу регіонів 

Г) унеможливлення регіонального сепаратизму 

 

3. Визначте, хто з українських національно-культурних діячів належав до стану 

духовенства: 

1) Ю. Федькович; 2) І. Могильницький; 3) М. Шашкевич; 4) В. Лукашевич; 

5) М. Максимович. 

А) 1, 2 

Б) 2, 3 

В) 4, 5 

Г) 3, 4 

 

4. Яка суспільно-політична течія в Україні була причетна до організації 

«Чигиринської змови»? 

А) хлопоманство 

Б) народництво 

В) москвофільство 

Г) народовство 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть дату події за документом: 

«Коли з боку Бахмача і Чернігова просувалися на Київ більшовицькі 

ешелони, уряд не зміг послати для відсічі жодної військової частини. Тоді 

зібрали наспіх загін із студентів і гімназистів старших класів і кинули їх – 

буквально на убій – на зустріч прекрасно озброєним і численним силам 

більшовиків…». 

А) 17 березня 1917 р. 

Б) 23 червня 1917 р. 

В) 29 січня 1918 р. 

Г) 9 лютого 1918 р. 

 

2. Хто з радянських державно-партійних діячів вплинув на посилення 

хлібозаготівель в УСРР упродовж 1932–1933 рр.? 

А) В. Молотов 

Б) Г. П’ятаков 

В) Х. Раковський 

Г) Ю. Коцюбинський 
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3. В якому році з’явилося повідомлення: 

«Радянський уряд віддав розпорядження головному командуванню Червоної 

Армії дати наказ військам перейти кордон і взяти під свій захист життя і 

майно населення Західної України і Західної Білорусії»? 

А) 1920 р. 

Б) 1939 р. 

В) 1941 р. 

Г) 1944 р. 

 

4. Стан «розвиненого соціалістичного суспільства» в УРСР у 1970-х рр. 

характеризувався: 

А) якісними зрушеннями в соціально-економічному розвитку держави, її 

виходом на передові світові економічні рубежі, трансформацією політичної 

системи суспільства в бік застосування комуністичних принципів управління – 

поступове відмирання ролі держави і відповідно КПРС як ядра політичної 

системи радянського суспільства; 

Б) поглибленням кризових явищ у соціально-економічному розвитку, 

посиленням соціальної напруги, зниженням авторитету КПРС, зростанням ваги 

витрат на потреби воєнно-промислового комплексу, наростанням опозиційних 

настроїв; 

В) стабілізацією соціально-економічного життя, усуненням негативних 

тенденцій розвитку економіки, зростанням добробуту працюючого населення за 

рахунок інтенсифікації виробництва; 

Г) повним колапсом економіки, розгортанням голоду в окремих регіонах 

держави, наростанням крайнього невдоволення радянською владою, збройними 

повстаннями. 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Встановіть відповідність між епохою та характерними рисами розвитку 

первісного соціуму: 

А) палеоліт 1) соціальна одиниця екзогамний рід, сім’я ще не 

виокремлюється як соціально-економічна одиниця 
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Б) мезоліт 2) змінення моногамної сім’ї, сегментація роду та поява ліньяжів 

В) неоліт 3) невелика спільнота людей, приблизно 20–30 дорослих 

мисливців і збирачів, зачатки зародження колективізму 

Г) енеоліт 4) формування малої патріархальної сім’ї, формування первісних 

громад з 3–4 малих сімей 

 5) утворення рабовласницьких держав 

 

2. Встановіть відповідність між датою і характерними для Національно-

визвольної війни під проводом Б. Хмельницького подіями: 

А) 1648 р. 1) польсько-російське замирення, підписання Віленського 

перемир’я 

Б) 1649 р. 2) Збаразько-Зборівська військова кампанія 

В) 1651 р. 3) обмеження влади гетьмана лише територією Київського 

воєводства 

Г) 1655 р. 4) перші перемоги козацького війська та його тріумфальне 

просування територією Правобережжя та Західної України 

 5) «Проклята справа» 

 

3. Встановіть відповідність між регіоном і характерними рисами розвитку 

національно-визвольного руху протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: 

А) Наддніпрянщина 1) національний рух почав формуватися з русофільської 

течії, відомими діячами були О. Духнович, 

А. Добрянський-Сачуров 

Б) Галичина 2) розпочали свою діяльність спортивно-військові 

молодіжні організації – «Сокіл», «Січ», «Пласт» 

В) Буковина 3) національне відродження відставало від аналогічних 

процесів у Галичині на 10–15 років, відомими його 

провідниками виступали Ю. Федькович, С. Смаль-

Стоцький 
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Г) Закарпаття 4) проти активізації національно-культурного руху 

української інтелігенції імперським урядом було вжито 

низку заборонно-репресивних заходів 

 5) домінувальними громадсько-філософськими течіями 

були слов’янофільство і західництво, певний суспільний 

резонанс мала діяльність гуртка петрашевців 

 

4. Встановіть відповідність між політичним режимом у період Української 

національної революції 1917–1920 рр. та його органом влади: 

А) Доба УЦР 1) Генеральний Секретаріат 

Б) Доба Гетьманату 2) Рада Міністрів 

В) Доба Директорії 3) Тимчасовий військовий генерал-губернатор 

Г) Доба радянської 

влади 

4) Рада Народних Міністрів УНР 

 5) Тимчасовий робітничо-селянський уряд 

 

Завдання № 2 

1. Встановіть відповідність між галуззю культури та її представниками: 

А) архітектура 1) М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш 

Б) живопис 2) М. Вербицький, М. Лисенко, С. Людкевич 

В) театр 3) В. Городецький, О. Кобелєв, В. Кричевський 

Г) музика 4) О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник 

 5) І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький 

 

2. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням: 

А) політика 

колективізації 

1) примусове об’єднання сільськогосподарських 

виробників у колективних господарствах 

Б) політика 

індустріалізації 

2) політика, яка допускала лібералізацію в сільському 

господарстві, легкій промисловості і торгівлі, однак 
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давала змогу радянській владі зберігати «командні» 

позиції у важкій промисловості, транспорті, банківській 

та земельній справах, кадровій політиці 

В) п’ятирічний план 3) концентрація фінансових та організаційних зусиль на 

розвитку важкої промисловості з метою перетворення 

УСРР на індустріально розвинену країну 

Г) нова економічна 

політика 

4) основна форма планування радянським урядом 

процесів соціально-економічного розвитку 

 5) політика відмови від капіталізму та швидкого 

революційного переходу до комуністичного ладу 

шляхом одержавлення власності, згортання товарно-

грошових відносин, тотального підпорядкування 

суспільних, групових, індивідуальних інтересів 

державним 

 

3. Встановіть відповідність між датою і важливою подією із розвитку УРСР: 

А) 1946 р. 1) передача Кримської області до складу УРСР 

Б) 1954 р. 2) аварія на Чорнобильській АЕС 

В) 1966 р. 3) «саморозпуск» УГКЦ 

Г) 1986 р. 4) створення Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури 

 5) вступ України до СОТ 

 

4. Встановіть відповідність між періодами й особливостями соціального життя в 

УРСР: 

А) післявоєнна 

відбудова 

1) розгорнулася «десталінізація по вертикалі»: 

ланцюгове засудження «культу особи» всіма партійними 

та ідеологічними структурами, становлення системи 

соціального забезпечення колгоспників 
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Б) «Хрущовська 

відлига» 

2) проголошення політики «нового мислення», 

гласності, політичного плюралізму 

В) «Брежнєвський 

застій» 

3) формування образу внутрішнього ворога, постійні 

державні займи та карткова система розподілу товарів 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) корупція та організована злочинність, стрімке падіння 

матеріального добробуту населення 

 5) поглиблення кризових явищ у соціально-

економічному розвитку, посилення соціальної напруги, 

зниження авторитету КПРС 

 

Завдання № 3 

1. Встановіть хронологічну послідовність подій за їхніми описами: 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та потягнула 

за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 

 

2. Встановіть хронологічну послідовність подій і процесів соціально-

економічного реформування модерної доби: 

А) скасування кріпосного права на західноукраїнських землях; 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ; 

В) селянська реформа в Російській імперії; 

Г) аграрна реформа П. Столипіна. 
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3. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти часів 

Української національної революції: 

А) Універсал отамана Н. Григор’єва «До українського народу»; 

Б) Постанова Наркомосу УСРР «Про запровадження в життя єдиної 

трудової школи»; 

В) Закон про заснування Української Академії наук; 

Г) «Декрет про землю». 

 

4. Встановіть хронологічну послідовність виникнення культурних явищ і 

процесів: 

А) створення в Інституті фізики АН УРСР першого ядерного реактора; 

поява плеяди молодих літераторів – В. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка; 

Б) завершення кампанії з ліквідації неписьменності, запровадження 

обов’язкової початкової освіти в сільській місцевості та 7-річного навчання в 

містах, ліквідація літературно-художніх об’єднань; 

В) запровадження навчання дітей у школі з 6 років; реорганізація 8-річних 

шкіл у 9-річні; а середніх – в 11-річні; 

Г) винайдення методу дугового зварювання під флюсом, методу консервації 

донорської крові, «сироватки Богомольця». 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні етапи формування державності у східних 

слов’ян. Чому поява держави у східних слов’ян стала закономірним процесом 

розвитку етносу? 

2. Визначте й охарактеризуйте зовнішньополітичні фактори, що впливали 

на розгортання Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. 

Визначте роль зовнішньополітичного фактора у поразці українських 

національно-демократичних сил. 
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ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 5 1 

3 А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1 1 

4 А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Г, В, Б 1 
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2 Б, А, В, Г 1 

3 Г, В, А, Б 1 

4 Б, Г, А, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

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

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Що вплинуло на перехід доісторичної людини від пасивного до активного 

перетворення навколишнього середовища? 

А) поява знарядь праці з металу 

Б) освоєння відгінного скотарства 

В) поділ роду на фратрії 

Г) нові способи обробки каменю 

 

2. Одна з ранніх форм релігійних вірувань, що передбачає віру в існування душі і 

духів, які керують матеріальним світом, – це: 

А) антропоморфізм 

Б) анімізм 

В) тотемізм 

Г) фетишизм 

 

3. Яка подія відбулася у 480 р. до н. е.? 

А) виникнення першого давньогрецького поселення Борисфеніда 

Б) досягнення Великою Скіфією вершини свого розвитку 

В) поява кіммерійців на території сучасної України 

Г) утворення Боспорського царства 

 

4. В якому з уривків йдеться про події ХІІ ст.? 

А) «Київ два дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті 

якого не було зроблено винятку ні для кого: ані святої Софії Київської, ані 

Десятинної церкви…»; 

Б) «…смерть братів обірвала князівську династію Романовичів та потягнула 

за собою у подальшому політичну кризу…»; 

В) «галицько-волинський князь відверто ігнорував цей ритуал, аж поки до 

нього не дійшов ханський наказ «дай Галич»»; 

Г) «нападникам спочатку вдалося увірватись на стіни першого поясу 

захисного муру, згодом проткнути за нього… останнім прихистком захисників, 

очолюваних Дмитром, стала Десятинна церква…». 
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Завдання № 2 

1. Яка з перелічених українських земель була першою включена до складу ВКЛ: 

А) Берестейщина 

Б) Поділля 

В) Київське князівство 

Г) Чернігово-Сіверщина 

 

2. Назвіть основний принцип управління українськими землями у складі ВКЛ 

протягом другої половини XIV ст.: 

А) ліквідація проявів місцевого партикуляризму 

Б) ліквідація литовських і руських політичних та соціальних традицій 

В) насадження литовських політичних і культурних традицій 

Г) запозичення соціального і політичного устрою руських земель, що 

існував 

 

3. Що стало приводом до початку Національно-визвольної війни у 1648 р.? 

А) конфлікт Б. Хмельницького з чигиринським підстаростою 

Д. Чаплинським 

Б) запровадження нового подушного податку 

В) прийняття польським Сеймом «Ординації війська Запорозького 1638 р.» 

Г) посилення позаекономічної експлуатації селянства 

 

4. Хто з козацьких ватажків очолив повстання, яке, за твердженням істориків 

В. Смолія та В. Степанкова, стало початком процесу масового покозачення селян 

і міщан? 

А) І. Вишневецький та П. Сагайдачний 

Б) М. Жмайло та М. Дорошенко 

В) Я. Остряниця та Д. Гуня 

Г) Х. Косинський та С. Наливайко 

 

Завдання № 3 

1. Який міжнародний документ закріпив поділ України між сусідніми державами 

у XVII ст.? 
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А) «Ніштадський мир» 

Б) «Віленське перемир’я» 

В) «Вічний мир» 

Г) «Переяславські статті» 

 

2. В якому році відбулося скасування гетьманства у Лівобережній Україні? 

А) 1764 р. 

Б) 1775 р. 

В) 1781 р. 

Г) 1783 р. 

 

3. Аграрне перенаселення в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. намагалися подолати 

у ході: 

А) інвентарної реформи 1847–1848 рр. 

Б) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

В) селянської реформи в Російській імперії 1861 р. 

Г) аграрної реформи П. Столипіна 

 

4. Яка подія стала початком Першої російської революції? 

А) «Кривава неділя» 

Б) імператорський маніфест про започаткування основ парламентаризму 

В) «третьочервневий» державний переворот 

Г) повстання на броненосці «Потьомкін» 

 

Завдання № 4 

1. Хто очолив найбільш масштабний виступ проти більшовиків у 1919 р.? 

А) отаман Тютюнник 

Б) отаман Махно 

В) отаман В. Примаков 

Г) отаман Григор’єв 

 

2. Які події у Європі посприяли падінню гетьманського режиму? 

А) поразка Четверного союзу у Першій світовій війні 

Б) наступ армії А. Денікіна в Україні 

В) захоплення західноукраїнських земель поляками 

Г) невизнання Гетьманату країнами Антанти 

 

3. Визначте, в ході яких широкомасштабних військових операцій радянських 

військ було визволено територію сучасних західних українських областей:  
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1) Житомирсько-Бердичівська; 2) Рівненсько-Луцька; 3) Корсунь-

Шевченківська; 4) Нікопольсько-Криворізька; 5) Львівсько-Сандомирська; 

6) Східно-Карпатська. 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 1, 2, 4 

Г) 3, 5, 6 

 

4. Засновниками якої правозахисної організації були О. Бердник, П. Григоренко, 

О. Тихий, М. Руденко? 

А) «Товариство Лева» 

Б) Народний Рух України 

В) Товариство «Меморіал» 

Г) Українська Гельсінська група 

Другий рівень 

Завдання № 1 

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

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих 

воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню 

сироті… і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Слово о полку 

Ігоревім» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й 

істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, 

життю нетлінному» 

 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до 

ріки Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо 

самі, а чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога» 
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2. Встановіть відповідність між князівством і характерними рисами його 

розвитку: 

А) Київське 1) найбільш економічно могутнє після Київського, 

адміністративно-політичні центри Новгород-Сіверський, 

Брянськ, Курськ та ін. 

Б) Чернігівське 2) не мало політичної самостійності й перебувало у повній 

залежності від Києва, найбільш страждало від нападів 

кочівників 

В) Галицьке 3) найбільш густозаселене, у літописі згадано близько 80 

міст 

Г) Переяславське 4) сильними були позиції бояр; головними центрами 

князівства були міста Перемишль, Звенигород, Теребовль 

 5) до середини XII ст. вважалося вотчиною київських 

князів, потужними міськими центрами були Любомль, 

Червен, Белз та ін. 

 

3. Співвіднесіть повстання з описом його розгортання: 

А) повстання під 

проводом 

Криштофа 

Косинського 

1) яскравою сторінкою цього повстання була так звана 

«Тарасова ніч», коли було знищено «Золоту роту», яка 

складалась з представників найшляхетніших польських 

родів 

Б) повстання під 

проводом 

Северина 

Наливайка 

2) у запеклому бою під Жовнином коронному війську 

вдалося прорвати козацький табір. Вважаючи опір марним, 

запорозький гетьман з частиною козаків прорвалися на 

Слобожанщину 

В) повстання під 

проводом Івана 

Сулими 

3) приводом до цього повстання стала особиста кривда, 

завдана ватажку цього виступу. Вирішальна битва між 

повстанцями та коронним військом сталася під м. П’яткою 

на Волині 
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Г) повстання під 

проводом 

Трясила 

4) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, 

Поділля та білоруське Полісся; вирішальні битви між 

повстанцями та коронним військом відбулися біля урочищ 

Гострий Камінь та Солониця 

 5) повстання під проводом гетьмана реєстрових 

запорозьких козаків, які, повертаючись із походу, 

зруйнували недавно збудовану польську фортецю на Дніпрі 

та знищили її німецький найманий гарнізон 

 

4. Встановіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)  

1) «Конотопські статті» 

Б)  

2) «Гадяцький трактат» 

В)  

3) «Корсунські статті» 

Г)  

4) «Рішительні пункти» 

 5) «Коломацькі статті» 
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Завдання № 2 

1. Співвіднесіть дату події з її ходом: 

А) 1830 р. 1) за деякий час молодий чоловік повернувся до населеного 

пункту з «Височайшою грамотою», яка закликала селян, 

вступивши до організації «Таємна дружина», зі зброєю в 

руках повстати проти влади поміщиків 

Б) 1877 р. 2) фінансовою основою для створення цього товариства 

послужила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. 

Милорадович. За участю М. Драгоманова було вироблено 

статут товариства 

В) 1873 р. 3) вихід у світ друком рукописного політичного памфлету у 

формі козацького літопису другої половини ХVIII ст., в якому 

обґрунтовувалась ідея автономії Гетьманщини 

Г) 1846 р. 4) приводом до повстання стали чутки про додатковий призов 

до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу і 

нашу свободу» 

 5) було закрито недільні школи та заборонено видання книжок 

українською мовою 

 

2. Встановіть відповідність між історичною персоналією та галуззю культури: 

А) Г. Юра, Н. Ужвій 1) наука 

Б) М. Зеров, В. Підмогильний 2) кіномистецтво 

В) Д. Граве, М. Крилов 3) образотворче мистецтво 

Г) М. Самокиш, Ф. Кричевський 4) література 

 5) театр 

 

3. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві й торгівлі 

Б) стагнація 2) уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу 
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В) рецесія 3) додатковий випуск в обіг банкнотів, паперових грошей 

та цінних паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти 

 5) видатки бюджету перевищують його доходи 

 

4. Встановіть відповідність між періодами та особливостями соціального життя в 

УРСР: 

А) післявоєнна 

відбудова 

1) розгорнулася «десталінізація по вертикалі»: ланцюгове 

засудження «культу особи» всіма партійними та 

ідеологічними структурами, становлення системи 

соціального забезпечення колгоспників 

Б) «Хрущовська 

відлига» 

2) проголошення політики «нового мислення», гласності, 

політичного плюралізму 

В) «Брежнєвський 

застій» 

3) формування образу внутрішнього ворога, постійні 

державні займи та карткова система розподілу товарів 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) корупція та організована злочинність, стрімке падіння 

матеріального добробуту населення 

 5) поглиблення кризових явищ у соціально-економічному 

розвитку, посилення соціальної напруги, зниження 

авторитету КПРС 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні процеси та явища, 

характерні для періоду середньовічної історії України: 

А) поява писаного кодифікованого права; 

Б) виникнення першої князівської міжусобиці; 

В) запровадження вотчинного принципу престолонаслідування; 

Г) встановлення монгольського володарювання. 

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності нормативно-правові акти за 

поданими з них уривками: 
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А) «Українська республіка є соціалістична держава робітників та селян. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка входить до складу Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік як суверенна договірна держава і зберігає 

за собою право вільного виходу з Союзу…»; 

Б) «Надзвичайний собор визнає дальше існування УАПЦ за недоцільне і 

вважає її за ліквідовану…»; 

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

Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська 

Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична 

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

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

Радянських Соціалістичних Республік…»; 

Г) «вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, 

которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради». 

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності характерні риси соціального життя 

в УРСР: 

А) поява соціальних мереж Інтернету; 

Б) видання селянам паспортів; 

В) житлова програма «кожній сім’ї – окрему квартиру до 2000 року»; 

Г) «золота п’ятирічка». 

 

4. Розташуйте у хронологічній послідовності: 

А) вступ України до СОТ; 

Б) приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; 

В) Міжнародний суд у Гаазі визначив (делімітував) кордон 

континентального морського шельфу між Україною і Румунією; 

Г) саміт «Україна – ЄС» у Києві. 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Богдана Хмельницького. 
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2. Визначте й охарактеризуйте зовнішньополітичні фактори, що впливали 

на розгортання Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. 

Визначте роль зовнішньополітичного фактора у поразці українських 

національно-демократичних сил. 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Г 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Г 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2 1 

3 А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

4 А – 3, Б – 2, В – 4, Г – 1 1 

Всього:  4 
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Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

2 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, А, В, Г 1 

2 Г, В, Б, А 1 

3 Б, Г, В, А 1 

4 Б, А, В, Г 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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2014 рік 

 

Секція: історія України 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Який народ періоду ранньозалізного віку в Україні відображено на етруській 

вазі?  

 

А) кіммерійці 

Б) венеди 

В) готи 

Г) авари 

 

2. Які історичні події відображено на карті? 

 

А) напади половців на руські землі 

Б) гунська навала 

В) Велике переселення народів 

Г) монгольське завоювання Русі 

 

3. Про які події йдеться в уривку: «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим 

людям... православного віровизнання, які живуть у воєводствах Київському, 

Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до 

відома, що... кріпаки... допустились убивств... Грішать вони... внаслідок обману 

розбишак, що видають ніби вони є частиною Війська Запорізького...»? 

А) Хмельниччина   

Б) Паліївщина  

В) «Київська козаччина» 

Г) Коліївщина 
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4. Про кого йде мова в уривку: 

«Мусили жити в цнотливості, бідності, покорі аж до самопожертви, 

однак у той же момент сповідували принцип «Мета виправдовує засоби»? 

А) козаки 

Б) єзуїти 

В) зем’яни 

Г) уходники 

 

Завдання № 2 

1. Про який навчальний заклад йде мова в уривку: 

«Це по суті була перша слов’яно-греко-латинська школа, тут знаходилися і 

відомі доктори, і відомі культурні діячі – Андрій Римша, Василь Суразький, Іван 

Вишенський»? 

А) Львівська братська школа 

Б) Києво-Могилянський колегіум 

В) Острозька академія 

Г) Лаврська школа 

 

2. Яке із наведених повідомлень віддзеркалює ситуацію, що склалася на 

українських землях у 60-80-х рр. XVII ст.? 

А) «Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до 

Львова... і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних...»; 

Б) «Козаки такі відважні, що не лише за рівних сил, але й 20 чайок не 

бояться 30 галер падишаха, як це видно щорічно на ділі...»; 

В) «Кияни були йому раді вдвічі, у десять разів більше, ніж якому своєму 

воєводі, і честь йому більшу показували...»; 

Г) «Ці провінції належить найлегшим способом привести до того, щоб вони 

обрусіли й перестали позирати, як вовки в ліс...». 

 

3. Про кого з українських гетьманів йдеться в уривку: 

 «Троє його синів стали видатними людьми того часу. Олексій - сенатор, 

міністр народної освіти; Андрій – дипломат; Григорій – один із перших 

визначних геологів, відкрив новий мінерал названий на честь його прізвища»? 

А) П. Орлика 

Б) К. Розумовського 

В) І. Мазепу 

Г) Д.  Апостола 
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4. В якому архітектурному стилі побудована Успенська церква у Львові, при якій 

виникло перше в Україні православне братство?  

А) готика 

Б) ренесанс 

В) бароко 

Г) класицизм 

 

Завдання № 3 

1. Хто є автором зображеної картини ? 

 

А) Т. Шевченко 

Б) В. Тропінін 

В) О. Мурашко 

Г) І. Сошенко 

 

2. Назвіть найпоширеніший спосіб, в який поміщики обходили максимально 

встановлені норми панщини для кріпосних селян: 

А) урочна система 

Б) місячина 

В) заміна оброком 

Г) шарваки 

 

3. Про яке друковане видання йде мова: 

 «Австрійські власті зустріли… вороже, конфіскували і знищили майже 

увесь тираж (крім 250 примірників), а його авторів притягли до 

відповідальності й тривалий час переслідували…»? 

А) «Зоря Галицька» 

Б) «Русалка Дністрова» 

В) «Буквар Южноруський» 

Г) «Літературно-науковий вісник 

 

4. Про кого з відомих представників музичного мистецтва йде мова: 

«Всі досі записані його пісні можна поділити на: думи та історичні пісні, 

духовні і моралістичні, сатиричні і гуманістичні. Крім того він знає багато 

козачків, багатообрядових, побутових пісень»? 

А) М. Лисенко 

Б) А. Ведель 

В) Д. Бортнянський 

Г) О. Вересай 
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Завдання № 4 

1. В якому році було створено поданий документ: «Ми всі думаємо, що 

абсолютно необхідний крайовий з'їзд представників робітничих, солдатських і 

селянських депутатів України... Ще раз повторюю, наша загальна думка: 

негайно скликати крайовий з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів 

на Україні. Питання про Радянську владу в центрі і на місцях не допускають 

ніяких поступок»? 

А)1916 р. 

Б) 1917 р. 

В) 1919 р. 

Г) 1920 р. 

 

2. До якого заходу вдалися більшовики аби не допустити після Брест-

Литовського договору відновлення влади УЦР? 

А) проголосили утворення Української Соціалістичної Радянської 

Республіки 

Б) проголосили утворення Донецько-Криворізької Радянської Республіки 

В) створили Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 

Г) підняли загальноукраїнське повстання проти німецьких окупаційних 

військ 

 

3. Утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва у 1990 р. присвячувалось: 

А) проголошенню Першого Універсалу УЦР 

Б) проголошенню незалежності УНР 

В) роковинам бою під Крутами 

Г) проголошенню Акту Злуки УНР з ЗУНР 

 

4. Яку епоху радянської історії України відображає карикатура: 

А) період «воєнного комунізму» 

Б) період НЕПу 

В) період «застою» 

Г) період «Горбачовської перебудови» 
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Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між зображенням храму та його назвою: 

А) Б) В) Г)  

1) Покровський собор у Харкові 

2) Троїцький собор Густинського монастиря 

3) Покровська церква у Києві 

4) Успенська соборна церква Почаївської лаври 

5) Троїцька соборна церква в Новомосковську 

А – Б – В – Г – 

 

2. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та їхніми творами: 

А) П. Тичина 1) «Мина Мазайло», «Народний Малахій» 

Б) О. Довженко 2) «Заколот селян», «Тарас Шевченко – пастух» 

В) І. Їжакевич 3) збірки «Червона зима», «Залізниця» 

Г) В. Сосюра 4) «Звенигора», «Арсенал» 

 5) поема-симфонія «Сковорода», поема «Дзвінкоблакитне» 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між режимом і його політикою у промисловості та 

робітничому питанні: 

А) УЦР 1) компенсація збитків власникам підприємств, заподіяних 

націоналізацією, відновлення 12-годинного робочого дня 
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Б) Гетьманат 2) проголошення 8-годинного робочого дня та 

запровадження державного контролю над виробництвом 

В) Директорія 

УНР 

3) гарантовано право створювати фабрично-заводські 

комітети, недоторканність земель промислових 

підприємств  

Г) ЗУНР 4) повна націоналізація промисловості, мілітаризація праці 

 5) встановлення державної монополії на торгівлю лісом та 

нафтою, дозвіл на діяльність профспілок та страйків 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним діячем та фактами його біографії: 

А) Д. Вітовський 1) громадсько-політичний діяч, Президент 

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 

Б) К. Левицький 2) державний і політичний діяч, публіцист, організатор 

українських збройних сил, Головний отаман військ УНР (з 

листопада 1918 р.) 

В) Є. Петрушевич 3) прозаїк, драматург, художник, а також політичний і 

державний діяч, перший голова Генерального секретаріату 

Г) С. Петлюра 4) з листопада 1918 р. – голова Державного Секретаріату 

ЗУНР, потім – голова комісії з виборчої реформи  

 5) один з керівників Листопадового чину 1918 року у 

Львові, пізніше – державний секретар військових справ 

ЗУНР 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між подіями козацької доби та твором Т. Шевченка: 

А) «доба героїчних походів» 1) «Тарасова ніч» 

Б) «козацько-селянські повстання 20-

30-х рр. ХVІІ ст.» 

2) «Якби-то ти, Богдане п'яний...» 
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В) «Коліївщина» 3) «Іван Підкова» 

Г) «Руїна» 4) «Заступила чорна хмара…» 

 5) «Гайдамаки» 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність програмних цілей та назви партії: 

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

Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна –

 республіка робочих людей – оце національний 

всеукраїнський ідеал…» 

1) Русько-українська 

радикальна партія 

Б) «У справах суспільно-економічних змагаємо до 

переміни способу продукції згідно зі здобутками 

наукового соціалізму…» 

2) Українська народна 

партія 

В) «…вимагаємо Автономії України з окремим 

представничим зібранням… права кожної нації на 

культурне і політичне самовизначення…» 

3) Українська 

демократична партія 

Г) «За народами, які живуть на території України 

(Великороси, Поляки та інші), ми визнаємо рівне 

право з Українцями на задоволення їх національних, 

культурних, політичних та економічних потреб…» 

4) Українська соціал-

демократична 

робітнича партія 

 5) Революційна 

українська партія 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між політичним режимом та створеним ним 

документом: 

А) ЗУНР 1) «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, 

не розриваючи з державою Російською, хай народ український 

на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай 
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порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, 

прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські збори 

(Сойм)» 

Б) УЦР 2) «Управління Україною буде провадитися через 

посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на 

остаточнім обгрунтованні нижче долучених до цього законів 

про тимчасовий державний устрій України» 

В) Гетьманат 3) «Хто стоїть за утиск та експлуатацію селянства та 

робітництва; хто хоче панування жандармів і охранок; хто може 

спокійно дивитись на розстріл мирних студентів озвірілими 

руськими офіцерами, – той нехай виступає разом з гетьманом і 

його урядом за єдину неділиму гетьмансько-монархічну Росію 

проти волі демократії…» 

Г) Директорія 

УНР 

4) «Український народе! Голосимо Тобі святу вість про Твоє 

визволення з віковічної неволі. Віднині Ти господар своєї землі, 

вільний горожанин Української Держави. ...твоєю волею 

утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської 

монархії Українська Держава і її найвища влада» 

 5) «Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу 

України, прагнучи створити демократичне суспільство, 

...проголошує державний суверенітет України як верховенство, 

самостійність, повноту і неподільність влади...» 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність: 

А) угода між польським урядом та УНДО про примирення 1) денаціоналізація 

Б) політика, спрямована на заперечення факту існування 

української нації, її прав на культурне та державне 

самовизначення 

2) пацифікація 
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В) кампанія польської влади у Східній Галичині з метою 

«втихомирення» українського населення 

3) нормалізація 

Г) політика планомірного заселення українських земель 

польськими військовими та цивільними колоністами 

4) осадництво 

 5) парцеляція 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність обрання кошових отаманів Війська 

Запорізького: 

А) Іван Сірко; 

Б) Кость Гордієнко; 

В) П. Конашевич-Сагайдачний; 

Г) Петро Калнишевський. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність термінів історичних явищ з історії 

УРСР: 

А) «продажна донька імперіалізму»; 

Б) «держприймання»; 

В) «золота п’ятирічка»; 

Г) «волюнтаризм». 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) створення Української Гельсінської спілки; 

Б) страйк гірників шахти «Ясинуватська-Глибока»; 

В) проголошення «Декларації про державний суверенітет України»; 

Г) створення Клубу творчої молоді «Сучасник» у Києві. 
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4. Установіть хронологічну послідовність появи карикатур: 

А)  Б)   

В)  

 

 

 

 

 

 

Г) 

    

Третій рівень 

1. Порівняйте суспільно-політичний та український рухи у Наддніпрянській 

Україні в першій половині ХІХ ст. 

2. «…Українським гетьманам дуже рідко вдавалося проводити самостійну 

лінію й здебільшого їм доводилося плентатися у фарватері великоросійської або 

польської політики», – зауважує історик Я. Грицак. Доведіть або спростуйте 

справедливість такої оцінки. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 
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Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 Г 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 1 

2 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

2 А – 5, Б – 2, В – 4, Г – 1 1 

3 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, А, Б, Г 1 

2 А, Г, В, Б 1 

3 Г, А, Б, В 1 

4 Г, А, В, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

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

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Кого давньогрецький поет назвав «дивними доярами кобилиць і молокоїдами»? 

А) кіммерійців 

Б) скіфів 

В) готів 

Г) сарматів 

 

2. Відповідно до повідомлень готського історика Йордана у басейні р. Вісла 

мешкали: 

А) авари 

Б) венеди 

В) склавини 

Г) анти 

 

3. Кого візантійці називали «варангами»? 

А) норманів 

Б) венедів 

В) ятвягів 

Г) русичів 

 

4. Про якого князя Київської Русі повідомляє літопис: 

«Послав… послів до радимичів, питаючи: «Кому ви данину даєте?». Вони ж 

сказали: «Хозарам». І мовив [їм князь]: «Не давайте хозарам, а давайте мені»? 

А) Кий 

Б) Олег 

В) Ігор 

Г) Святослав 

 

Завдання № 2 

1. В якому князівстві у ХІІ–ХІІІ ст. правили Ольговичі та Давидовичі?  

А) Галицькому 

Б) Переяславському 

В) Чернігівському 

Г) Київському  

 

2. Назвіть пам’ятку, зображену на малюнку: 
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А) «Пересопницьке Євангеліє» 

Б) «Апостол» Івана Федорова 

В) «Острозька Біблія» 

Г) «Остромирове Євангеліє» 

 

3. За якою угодою Ягайло мав повернути Вітовту Кейстутовичу батьківські землі 

й визнати його довічним правителем Великого князівства Литовського? 

А) Віленською унією 

Б) Кревською унією 

В) Острівською унією 

Г) Городельською унією 

 

4. Про яку битву першої половини XVII ст. йде мова: 

«30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли турецький 

султан Осман II з величезним військом напав на обоз запорозьких козаків, 

запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою поразкою настільки, що 

відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 золотих кожному татарину, який 

приведе хоч якогось козака…»? 

А) битва під Ольшаницею 

Б) Хотинська битва 

В) битва під Корсунем 

Г) Дрижипільська битва 

 

Завдання № 3 

1. Хто з гетьманів відправив московську царю листа такого змісту: 

«Шведи – люди чесні: пообіцявши дружбу і союз, вони дотримуються 

слова. Проте, цар, уклавши перемир’я з поляками і маючи намір повернути в їхні 

руки, вчинив з нами безсердечно»? 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Виговський 

В) І. Мазепа 

Г) Ю. Хмельницький 

 

2. Селянську громаду як суспільну інституцію, що гальмувала розвиток товарно-

грошових відносин на селі, було ліквідовано відповідно до заходів: 

А) Інвентарної реформи 1847−1848 рр. 
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Б) Реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

В) Селянської реформа в Російській імперії 1861 р. 

Г) Аграрної реформи П. Столипіна (1906-1911 рр.) 

 

3. Про якого історичного діяча йдеться мова: 

«У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на 

сторінках журналу «Основа» статтю під заголовком «Моя сповідь», в якій 

закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед 

собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні предки»? 

А) Т. Рильський  

Б) А. Красовський 

В) В. Антонович 

Г) А. Потебня 

 

4. Про якого історичного діяча йдеться мова: 

«За дорученням Київської (Старої) громади він переїхав до Женеви, де 

заснував вільну українську друкарню. У ній друкувався перший український 

політичний журнал «Громада». Після розриву з громадівцями, незадоволеними 

його ліворадикальними поглядами, він переїхав до Болгарії й оселився у Софії»? 

А) М. Драгоманов  

Б) Г. Галаган 

В) П. Чубинський 

Г) Б. Грінченко 

 

Завдання № 4 

1. Якому політичному режиму періоду Української революції 1917–1920 рр. 

належить процитований документ: 

«Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного 

мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обгрунтованні нижче долучених до 

цього законів про тимчасовий державний устрій України»? 

А) Українська Соціалістична Радянська Республіка 

Б) Українська Держава П. Скоропадського  

В) Директорія УНР 

Г) Українська Центральна Рада 
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2. Яка подія відбулася на Південно-Західному фронті у 1915 р.? 

А) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні 

Б) війська генерала Макензена прорвали оборону російських військ та 

змусили противника залишити Галичину 

В) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій 

завдали удару по Галичині 

Г) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український 

фронт 

 

3. Процитований документ УЦР з’явився як доповнення-роз’яснення: 

«Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, будинки, коней, 

худобу і інше, дбаючи про порядок на Україні, Універсал не дозволяє ніяких 

самовільних захоплень земель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо такі 

захоплення і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багатство та 

викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства». 

А) І Універсалу 

Б) ІІ Універсалу 

В) ІІІ Універсалу 

Г) ІV Універсалу 

 

4. Винайдення методу дугового зварювання під флюсом, методу консервації 

донорської крові; розробка «сироватки Богомольця» було здійснено в роки: 

А) радянської індустріалізації  

Б) Великої Вітчизняної війни 

В) післявоєнної відбудови 

Г) десталінізації 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між літописним повідомленням та ім’ям князя: 

А) «Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, 

а додав дружині; був же він князь доблесний і всякими 

чеснотами був сповнений. За ним же Україна багато 

потужила» 

1) Роман 

Мстиславович 
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Б) «Був він самодержцем всієї Руської землі, ...кидався був на 

поганих, як той лев, ...і переходив землю їх, як той орел, а 

хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого 

Мономаха» 

2) Данило 

Романович 

В) «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, 

підперши гори угорські своїми залізними полками, 

заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї» 

3) Ярослав 

Осмомисл 

Г) «...Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив 

городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними 

прикрасами, та братолюбством він світився був із братом 

своїм Васильком...» 

4) Володимир 

Глібович 

 5) Лев 

Данилович 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між подіями, про які розповідають джерела, та їх 

датами: 

А) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду 

маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи 

нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і 

обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою...» 

1) 1068 р. 

Б) «...І поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, і 

пороки безперестану били день і ніч. Вибили вони стіни, і 

вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як 

ламалися списи і розколювалися щити, (а) стріли затьмарили 

світ переможеним, і Дмитро поранений був» 

2) 1097 р. 

В) «О, лихіша від лиха честе татарська! Данило Романович, 

що був князем великим, володів із братом своїм Руською 

землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, 

нині сидить на колінах і холопом себе називає!» 

3) 1185 р. 
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Г) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор 

полки свої повертає, жаль йому брата любого Всеволода. 

Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, 

похилились Ігореві стяги!» 

4) 1240 р. 

 5) 1245 р. 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

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

Б) баскак 2) аналог міністра у мусульманських країнах 

В) муфтій 3) намісник хана за його відсутності 

Г) візир 4) голова місцевого суду 

 5) монгольський збирач податків на теренах Русі 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між гетьманом та укладеною угодою: 

А)  Б)  В)  Г)  

1) «Рішительні пункти» 

2) «Коломацькі статті» 

3) «Конотопські статті» 

4) «Гадяцький трактат» 

5) «Корсунські статті» 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між культурним діячем та його біографією: 
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А) Іван 

Сошенко 

1) російський художник-портретист, працював у жанрі 

класицизму, створив жанрову картину «Весілля в Кукавці», 

портрети українських селян «Дівчина з Поділля», 

«Українець», «Українка», «Молодий український селянин» 

Б) Михайло 

Щепкін 

2) працював у галузях станкового живопису, графіки, 

акварелі, малюнка олівцем і пером, автор понад тисячі 

мистецьких творів, автор поем «Гайдамаки», «Кавказ», 

циклу поезій «Три літа» та інших поетичних і прозових 

творів 

В) Василь 

Тропінін 

3) актор Полтавського професійного театру, неодноразово 

приїздив з гастролями до Харкова, Одеси, Києва, Полтави, 

Миколаєва, Херсона, Сімферополя, першим заклав основи 

«театру переживання» 

Г) Михайло 

Остроградський 

4) живописець і педагог, автор портретів «Жіночий портрет», 

«Портрет бабусі М. Чалого», жанрових картин «Продаж сіна 

на Дніпрі», «Хлопчики-рибалки», пейзажів та ікон 

 5) учений-математик, основні роботи присвячені 

математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній 

фізиці 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями: 

А) наділ 1) борги селян перед державою; несплачені своєчасно у 

повному обсязі податки або інші обов’язкові платежі 

Б) відрізки 2) землі, яких за селянською реформою 1861 р. позбавлялися 

селяни, якщо до цього вони користувалися більшим наділом, 

ніж тепер мали отримати у власність 

В) недоїмки 3) сума грошей, яку за реформою 1861 р. селянин повинен 

був сплатити поміщикові для того, щоб отримати у власність 

садибну ділянку землі й польовий наділ 
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Г) відробітки 4) ділянка землі, яку отримувала у користування селянська 

родина 

 5) виконання селянином різних робіт поміщикові за 

орендування землі, позичені гроші, продукти тощо 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між документом та епохою: 

А) «Враховуючи спільність економіки, територіальну 

близькість і тісні господарські та культурні зв’язки між 

Кримською областю та Українською РСР, Президія 

Верховної Ради СРСР постановляє…» 

1) Українська 

революція  

1917– 1920 рр. 

Б) «В. Масол оцінював наслідки кампанії як 

недоодержання прибутку України в 10 млр. рублів, але 

водночас зменшилася кількість ДТП…» 

2) період 

утвердження 

тоталітаризму 

В) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку 

республіканські газети почали запопадливо 

«висвітлювати» перипетії цієї справи… Складається 

враження, що всі інші події… не мали такого значення, як 

суд «над академіками» 

3) період 

десталінізації 

Г) «По всему Гуляйполю шли разговоры, что батько за 

последнее время стал много пить, и как бы не пропил 

армии. Но только немногие догадывались, что он был 

хитер, скрытен, живуч как стреляный зверь…» 

4) період 

загострення кризи 

командно-

адміністративної 

системи 

 5) «Горбачовська 

перебудова» 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між твором та його автором: 



 

274 
 

А) «Інтернаціоналізм чи русифікація» 1) В. Мороз 

Б) «Україна наша радянська» 2) І. Дзюба 

В) «Собор у риштуванні» 3) П. Шелест 

Г) «Мойсей і Датан» 4) Є. Сверстюк 

 5) В. Чорновіл 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть послідовність подій: 

А) битва на р. Альта;  

Б) битва на р. Ворскла;  

В) битва на р. Калка; 

Г) битва на р. Сині Води. 

    

 

2. Установіть послідовність подій: 

А) конституційне оформлення дуалістичної Австро-Угорської імперії; 

Б) заснування Літературного товариства ім. Т. Шевченка; 

В) утворення Русько-української радикальної партії (РУРП); 

Г) створення Революційної української партії (РУП). 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність появи радянських плакатів: 

А)              Б)   
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В)                    Г)  

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) проведення Євробачення в Україні; 

Б) вихід збірної України з футболу до чвертьфіналу чемпіонату світу; 

В) проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу; 

Г) Україна вперше виступила на Літніх Олімпійських іграх в Атланті. 

    

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте основні напрямки суспільно-політичних рухів в Україні 

наприкінці XVIII – першій третині ХІХ ст. 

2. Голова РНК РСФРР В. Ленін у «Зверненні до селян України» писав: 

«…Правобережна Україна зібрала пречудовий урожай. Робітники і селяни 

голодуючого Поволжя… чекають допомоги від українських землеробів… 

Допомога потрібна швидка і щедра… Нехай не полишиться жодного землероба, 

який би не поділився своїми надлишками з селянами Поволжя…». 

Про яке явище йдеться у документі? Охарактеризуйте його причини, 

перебіг та наслідки. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 
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4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2 1 

4 А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

4 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, В, Г, Б 1 

2 А, Б, В, Г 1 

3 В, Г, Б, А 1 

4 Г, А, Б, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 
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Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: археологія 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Яке релігійне вірування було поширено серед населення, що проживало на 

території сучасної України у добу пізнього палеоліту? 

А) язичництво 

Б) монотеїзм 

 

В) анімізм 

Г) атеїзм 

2. Коли людина навчилася вперше виготовляти мікролітичні пластини завтовшки 

близько 1 мм? 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт 

Г) енеоліт 

 

3. Який період давньої історії України відображено на картинці? 

 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт  

Г) залізний вік 

4. Житло якої археологічної культури описано: 

«Покрівля як правило двосхила. Приміщення звичайно поділялися на дві або 

більше кімнат, в яких нерідко розташовувалися печі або відкриті вогнища»? 

А) дніпрово-прип’ятська 

Б) катакомбна 

В) ямна 

Г) трипільська 

 

Завдання № 2 

1. Визначте датування cередньостогівської археологічної культури: 
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А) друга половина IV – поч. ІІІ тис. до н. е. 

Б) кінець ІІІ – перша половина ІІ тис. до н. е. 

В) XVIII – XII ст. до н. е. 

Г) XVI – XII ст. до н. е. 

 

2. Чому бронзові знаряддя праці витіснили мідні? 

А) покладів бронзи на території України значно більше, ніж міді 

Б) запаси міді були повністю вичерпані 

В) температура плавлення бронзи нижча ніж міді, що є більш прийнятним 

для її обробки 

Г) бронза – м’якший метал для холодного кування  

 

3. Про яку землеробську археологічну культуру йде мова: 

«Свою назву дістала після обстеження співробітниками Інституту 

археології АН УРСР під керівництвом О. Терножкіна великого городища, 

розташованого у верхів’ях Інгульця»? 

А) трипільська 

Б) чорноліська 

 

В) мар’янівська 

Г) білозерська  

4. Які племена ранньозалізного віку у стародавніх джерелах називали «дивними 

доїтелями кобилиць»? 

А) кіммерійців 

Б) сарматів 

В) венедів 

Г) аварів 

 

Завдання № 3 

1. Назвіть тип навчальних закладів, який було засновано протягом першої 

третини XVIII ст. у Чернігові, Переяславі, Харкові: 

А) гімназія 

Б) колегіум 

В) ліцей 

Г) братська школа  

 

2. Скільки років тривав повний курс навчання у Києво-Могилянській академії: 
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А) 5 

Б) 8 

В) 10 

Г) 12 

 

3. Про якого діяча української культури йдеться в уривку: 

«Філософія, на його думку, є квінтесенцією самого життя, тому головним 

у людині є не стільки пізнавальні здібності, скільки емоційно-вольове єство її 

духу, серце, з яких виростає й думка й почуття…»? 

А) І. Фальковський 

Б) Г. Сковорода 

В) Ф. Прокопович 

Г) П. Могила 

 

4. Визначте видавця «Псалтиря» на поч. XVI ст. у Празі кирилицею: 

А) Ф. Скорина 

Б) Ш. Фіоль 

В) Й. Гуттенберг 

Г) І. Федоров 

 

Завдання № 4 

1. Виникнення та діяльність якого товариства вважається початком політичного 

етапу українського національно-визвольного руху? 

А) Союз порятунку 

Б) Товариство об’єднаних слов’ян 

 

В) Товариство Св. Кирила та Мефодія 

Г) «Руська трійця» 

2. Визначте організацію за описом: 

«Організацію очолювала президія з 5 чоловік, її друкованим органом стала 

газета «Зоря Галицька»; у першій відозві проголошувалося, що галицькі українці 

належать до великого українського народу». 

А) Русько-українська радикальна партія 

Б) Товариство греко-католицьких священиків 

В) Руська трійця 

Г) Головна Руська рада 

 

3. Укажіть діяча української культури за цитатою: 

«Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини 

походжу…». 
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А) Олені Пчілці 

Б) Лесі Українці 

В) Марко Вовчок 

Г) Ользі Кобилянській 

 

4. Освітню політику якого політичного режиму доби Української революції 

1917–1921 рр. ілюструє уривок: 

«Було відкрито університети у Києві та Кам’янець-Подільському, статус 

державного університету отримали Ніжинський історико-філологічний 

інститут, Київський політехнічний інститут, Катеринославський гірничий 

інститут»? 

А) УСРР 

Б) Української Центральної Ради 

В) Директорії УНР 

Г) Гетьманату 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між епохою стародавньої історії України та 

характерною для неї археологічною знахідкою: 

 

А) палеоліт 

1)  

Б) мезоліт 

2)  

В) неоліт 

3)   
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А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між князем та історичними свідченнями про нього: 

А) Ярослав Осмомисл 1) «Він бо кидався на поганих як той лев, сердитий 

же був як рись…» 

Б) Ігор Святославович  2) «І плакали по ньому всі переяславці… За ним же 

Україна багато потужила…» 

В) Роман Мстиславович 3) «Він був народжений для того, щоб панувати над 

багатьма тисячами. Син могутнього творця 

Галицького князівства…» 

Г) Володимир Глібович 4) «Трагедія на берегах Каяли відкрила ворота на 

Руську землю половцям…» 

 5) «Цей князь всіляко прагнув послабити владу 

Ярослава і не хотів визнавати його верховенство над 

Новгородом» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між сподвижником Б. Хмельницього та фактами з 

його біографії: 

Г) залізний вік 

4)  

 

5)  
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А) І. Богун 1) полковник прилуцький, згодом ніжинський; 

командував повстанськими військами у Білорусії, за рік 

до смерті Б. Хмельницького виконував повноваження 

наказного гетьмана 

Б) І. Золотаренко 2) вінницький полковник, найближчий соратник 

Б. Хмельницького; виняткову винахідливість проявив у 

битві під Берестечком та зумів вивести з польського 

оточення багато козаків  

В) М. Небаба 3) за походженням був шляхтич, католик; київський 

полковник, в одній із битв проти Януша Радзивіла 

отримав смертельне поранення 

Г) С. Морозенко 4) керував обороною Чернігово-Сіверщини від нападу 

військ князя Януша Радзивілла; загинув у бою з 

переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу 

Лоєва (тепер Білорусь) 

 5) корсунський наказний полковник, особисту 

винахідливість проявив у битві під Пилявцями; загинув 

під час облоги Збаража 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між періодом та подіями Першої російської 

революції: 

А) грудень 1905 р. 1) повстання на панцернику «Потьомкін» 

Б) червень 1905 р. 2) повстання солдат-саперів у Києві 

В) листопад 1905 р.  3) селянські виступи на Чернігівщині, Полтавщині 

Г) січень 1905 р. 4) Третьочервневий переворот 

 5) розстріл мирної демонстрації у Петербурзі 

А –  Б – В – Г – 
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Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між регіоном України та характерними рисами 

релігійного життя наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.  

А) Наддніпрянщина 1) 1906–1911 рр. видано повний текст «Євангеліє» 

українською мовою 

Б) Галичина 2) активна громадська та релігійна діяльність 

Ю. Фріцака 

В) Буковина 3) підпорядкування Київської митрополії 

московському патріарху 

Г) Закарпаття 4) румунський вплив на православну церкву  

 5) активна громадська та релігійна діяльність 

А. Шептицького 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між датою та подією періоду Першої світової війни: 

А) 1914 р. 1) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні 

Б) 1915 р. 2) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох 

армій завдали удару по Галичині 

В) 1916 р. 3) війська генерала Макензена прорвали оборону російських 

військ та змусили противника залишити Галичину  

Г) 1917 р. 4) вихід УНР з Першої світової війни  

 5) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в 

Український фронт 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між історичним явищем та його змістом: 

А) «шестидесятництво» 1) явище в радянській науці, спрямоване на посилення 

заідеологізованості цієї сфери, особливо чітко 

проявилося в галузі біологічних наук та передбачало 

кадрові чистки серед науковців 
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Б) «буржуазний 

націоналізм» 

2) відмова від крайніх проявів «класичного» 

сталінізму в усіх сферах життя – політичній, 

економічній, духовній 

В) «лисенківщина» 3) термін, що використовувався комуністичним 

режимом щодо представників української інтелігенції, 

які виступали за розвиток національної культури, 

мови, збереження звичаїв, історичних традицій 

рідного народу 

Г) «ждановщина» 4) суспільно-політичне явище, яке вирізнялось 

ідеологічними кампаніями: по «боротьбі проти 

низькопоклонства перед Заходом» та 

«космополітизмом» 

 5) представники радянської мистецької інтелігенції, 

які прагнули демократизації політичного життя 

країни, більш вільних умов для творчості 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між напрямком дисидентського руху та його 

представниками: 

А) національно-визвольний 1) Є. Доніченко, М. Малий  

Б) правозахисний 2) Г. Вінс, Й. Тереля  

В) релігійний 3) М. Руденко, П. Григоренко 

Г) загальнодемократичний  4) В. Мороз, Л. Лук’яненко 

 5) М. Шелест, В. Щербицький 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність появи документів XVI – XVII ст. за 

їхніми уривками: 
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А) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»; 

Б) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 8 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві»; 

В) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і 

записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської 

милості, що містяться в воєводстві Київському…»; 

Г) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з 

попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених 

народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ». 

    

 

2. Розташуйте книжкові пам’ятки культури за часом їх появи (від найдавнішої): 

А) «Київський Псалтир»; 

Б) «Острозька Біблія»; 

В) «Пересопницьке Євангеліє»; 

Г) «Остромирове Євангеліє». 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій періоду Української революції 

1917–1921 рр. 

А) виступ «самостійників» проти УЦР; 

Б) повстання на заводі «Арсенал»; 

В) відмова Тимчасового уряду затвердити текст І Універсалу УЦР; 

Г) заколот генерала Л. Корнілова. 
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4. Установіть хронологічну послідовність описаних подій: 

А) Це була спроба консервативних сил в КПРС звернути з заявленого курсу 

на перебудову. Було заявлено про створення Державного комітету з 

надзвичайного стану в СРСР, до його складу увішли Г. Янаєв, В. Павлов, 

В. Крючков; 

Б) У структурі КДБ створюється «п'яте управління», на яке режим поклав 

обов’язки з боротьби із «ідеологічними диверсіями», а фактично – з 

інакодумцями; 

В) Цю нелегальну організацію створив Левко Лук’яненко разом із 

партійним працівником С. Віруном, завідувачем сільського клуб В. Луцьким. 

Організація мала політичну програму, яка передбачала вихід України зі складу 

СРСР; 

Г) ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про політичні помилки і незадовільну 

роботу Інституту історії України Академії наук УРСР». Невдовзі було 

розкритиковано редакційну політику журналів «Звезда» і «Ленинград», 

звинувачено у націоналістичних ухилах. 

    

Третій рівень 

1. М. Драгоманов сприйняв втрату Україною державності як негативний 

факт, однак не вірив у можливість відновлення національної державності в 

умовах другої половини XIX ст., сповідуючи ідеї федералізму для слов’янських 

народів. Які історичні чинники впливали на формування поглядів 

М. Драгоманова? 

2. Охарактеризуйте причини піднесення селянського руху на початку 

1921 р. Як влада боролась із селянськими виступами? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 
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4 Г  0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 4 1 

2 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

4 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, Б, А, В 1 

2 Г, А, В, Б 1 

3 В, А, Г, Б 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 
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Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: етнологія 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. До якого періоду давньої історії України належать зображені знаряддя праці: 

 

 

 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт 

Г) залізний вік 

 

2. Які племена ранньозалізного віку у стародавніх джерелах називали «дивними 

доїтелями кобилиць»? 

А) кіммерійців 

Б) сарматів 

В) венедів 

Г) аварів 

 

3. Про якого князя йде мова: 

 «Він був народжений для того, щоб панувати над багатьма тисячами. Син 

могутнього творця Галицького князівства…»? 

А) Ярослав Осмомисл 

Б) Володимир Глібович 

В) Ігор Святославович 

Г) Роман Мстиславович 

 

4. Положення якого документа процитовано: 

«...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»? 

А) «Устави на волоки» 

Б) «Ординація Війська Запорозького» 

В) «Пункти для заспокоєння руського народу» 

Г) «Зборівський договір» 
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Завдання № 2 

1. Які із наведених фактів відповідають біографії Івана Богуна? 

А) корсунський наказний полковник, особисту винахідливість проявив у 

битві під Пилявцями, загинув під час облоги Збаража; 

Б) керував обороною Чернігово-Сіверщини від нападу військ князя Януша 

Радзивілла, загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу 

Лоєва (тепер Білорусь); 

В) вінницький полковник, найближчий соратник Б. Хмельницького, 

виняткову винахідливість проявив у битві під Берестечком та зумів вивести з 

польського оточення багато козаків; 

Г) полковник прилуцький, згодом ніжинський, командував повстанськими 

військами у Білорусії, за рік до смерті Б. Хмельницького виконував 

повноваження наказного гетьмана. 

 

2. Визначте характерні риси гетьманування І. Брюховецького: 

А) активне відстоювання інтересів старшинської верхівки; щедрі роздачі 

землі українській покозаченій шляхті, що викликало повстання незаможного 

козацтва на початку його гетьманування; 

Б) запровадження категорій козацької старшини (значкові та знатні 

товариші); впорядкування податків; заборона відбирати у козаків землі, 

обтяжувати селян повинностями; 

В) виділявся гарячим патріотизмом, широким розумінням завдань і 

перспектив боротьби за об’єднання всієї території України; 

Г) позиціонував себе захисником черні, однак організований перепис 

населення та запровадження великих податків, що надходили до царської 

скарбниці, призвели до невдоволення козаків і селян його політикою. 

 

3. Які події описав Тарас Шевченко: 

«Как жертва всесожженная, вспыхнула святая белокаменная и из конца в 

конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать 

вражеской кровью великий пожар…»? 
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А) Російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 

Б) Російсько-французька війна 1812–1814 рр. 

В) Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. 

Г) Кримська війна 1853–1856 рр. 

 

4. Про яку книгу писав І. Франко: 

«Книга, у котрій автор доводить, що Україна не тільки існує, але мусить 

швидче чи пізніше стати самостійною державою, є важливою як факт нашого 

політичного життя, як вияв національного почуття і національної 

свідомості...»? 

А) «Кобзар» Т. Шевченка 

Б) «Україна уярмлена» Ю. Бачинського 

В) «Самостійна України» М. Міхновського 

Г) «Історія України-Руси» М. Грушевського 

 

Завдання № 3 

1. Про яке повстання сучасники говорили: «Пожежа, подібна до Хмельниччини»: 

А) повстання під проводом М. Залізняка та І. Гонти 

Б) повстання Мухи 

В) повстання Петрика 

Г) повстання під проводом М. Пушкаря та Я. Барабаша 

 

2. Визначте регіон України, де активну релігійну і громадську діяльність 

розгорнув єпископ Юлій Фірцак: 

А) Галичина 

Б) Наддніпрянщина 

В) Буковина  

Г) Закарпаття 

 

3. Визначте поняття: 

 «Об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним 

видом господарської діяльності»: 

А) братство 

Б) корпорація 

В) кооператив 

Г) цех 
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4. Визначте, яка із описаних подій відбулася у 1914 р.: 

А) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні; 

Б) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох армій 

завдали удару у Галичині; 

В) війська генерала Макензена прорвали оборону російських військ та 

змусили противника залишити Галичину; 

Г) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в Український 

фронт. 

 

Завдання № 4 

1. Про яку подію писав П. Христюк: 

«Закінчився період Української революції – національно-культурницький і 

підготовчий  – і почався другий період – національно-політичної боротьби…»? 

А) проголошення ІІІ Універсалу 

Б) проведення Українського національного Конгресу 

В) початок першої українсько-радянської війни 

Г) збройний виступ самостійників 

 

2. Вкажіть документ за цитатою: 

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

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

проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на 

затвердження Учредительного зібрання.., ми рішуче ставимось проти замірів 

самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного 

зібрання...». 

А) І Універсал УНР 

Б) «Відозва до українського народу» 

В) «Закон про тимчасове управління Української держави» 

Г) ІІ Універсал УНР 
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3. Яку назву мала найбільша фракція у Верховній Раді України після перших 

демократичних виборів 1990 р.? 

А) «група 239» 

Б) фракція «Народна рада» 

В) Народний рух України 

Г) блок «126» 

 

4. Яка історична подія відображена на фото?  

А) страйк шахтарів 1989 р. 

Б) «живий ланцюг» 21 січня 1990 р. 

В) акція «Схід і Захід разом» 2004 р. 

Г) «Євромайдан 2013»  

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між назвою давньогрецького полісу та її перекладом: 

А) Херсонес 1) «крабове місто» 

Б) Ольвія  2) «щаслива» 

В) Керкінітида 3) «півострів» 

Г) Пантікапей 4) «швидка ріка» 

 5) «рибний шлях» 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між литовським князем та характерною рисою його 

політики: 

А) Міндовг 1) отримав ярлик від хана Тохтамиша на управління 

руськими землями 

Б) Гедимін  2) розпочав приєднувати землі Київської Русі до ВКЛ 

В) Ольгерд 3) організував «Змову руських князів» 
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Г) Вітовт 4) приєднав Чернігівське, Київське, Переяславське князівства 

та Поділля до складу ВКЛ 

 5) об’єднав литовські племена в єдину державу 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між битвами козацько-селянських війн 90-рр. XVI – 

20–30-х рр. XVIІ ст. та їх описами: 

А) битва під 

П’яткою 

1) битва українських повстанців на чолі з Яковом 

Острянином та Дмитром Гунею проти урядового 

шляхетського війська 

Б) битва в 

урочищі 

Солониця 

2) бій між селянсько-козацьким і польсько-шляхетським 

військом біля одного із великих озер нині Полтавської 

області, який завершився підписанням мирної угоди 

В) битва під 

Кумейками 

3) повсталі на чолі з Павлюком розгорнули наступ на позиції 

польсько-шляхетського війська, але біля ворожого табору 

вони натрапили на непрохідне болото, повстанське військо 

почало відступати, але на нього зненацька напала польська 

кіннота 

Г) битва під 

Жовнином 

4) вирішальний бій поблизу міста Лубен під час повстання 

Наливайка 1594–1596 рр. 

 5) вирішальна битва між повсталими козаками та армією 

Острозьких сталась наприкінці січня 1593 р. на землях 

південно-східної Волині неподалік Чуднова 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між друкарями та видрукуваними ними книгами: 

А) Швайпольт Фіоль 1) «Часослов» 

Б) Франциск Скорина 2) «Псалтир» 

В) Іван Федоров 3) «Книга о вере единой» 
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Г) Єлисей Плетенецький 4) «Острозька Біблія» 

 5) «Пересопницьке Євангеліє» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між гетьманом та наведеною характеристикою: 

А) П. Дорошенко 1) «Своє прізвисько отримав за вправну стрільбу з 

лука…» 

Б) П. Полуботок 2) «Був кандидатом у гетьмани 1708 р., але 

московський цар його остерігався» 

В) П. Конашевич 3) «Міг стати ученим, письменником, але гетьманом 

та військовим діячем був слабким» 

Г) Ю. Хмельницький 4) «Одні називали його «Сонцем Руїни», інші – 

зрадником України» 

 5) «найбільший землевласник в українських землях, 

«некоронований король Речі Посполитої» 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Встановіть авторство творів: 

А) С. Єфремов 1) «Мина Мазайло», «Народний Малахій» 

Б) О. Довженко 2) «Заколот селян», «Тарас Шевченко – пастух» 

В) І. Їжакевич 3) збірки «Червона зима», «Залізниця» 

Г) В. Сосюра 4) «Звенигора», «Арсенал» 

 5) «Історія українського письменства» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між періодом та характерними економічними 

процесами: 

А) 1900-1914 рр. 1) форсована індустріалізація, суцільна 

колективізація 
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Б) 1914–1917 рр. 2) заборона на приватну торгівлю хлібом, прямий 

обмін між містом та селом 

В) 1918–1921 рр. 3) монополізація економіки, реформи у системі 

аграрних відносин, спрямовані на зміцнення 

приватновласницьких відносин на селі 

Г) 1921–1928 рр. 4) запровадження продподатку, введення нової 

грошової одиниці – червінця 

 5) мілітаризація економіки, збагачення підприємств, 

орієнтованих на виробництво військової продукції 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між періодом розвитку УРСР та притаманними йому 

рисами суспільно-політичного і культурного життя: 

А) післявоєнна відбудова 1) «золота п’ятирічка», «розвинутий соціалізм» 

Б) «Хрущовська відлига» 2) «конституційна ніч», «корупція» 

В) «Брежнєвський застій» 3) «гласність», «нове мислення», «плюралізм» 

Г) «Горбачовська 

перебудова» 

4) «радянізація», «продажна донька імперіалізму» 

 5) ліквідовано «радянське кріпосне право», «наші 

діти будуть жити при комунізмі» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність появи документів XVI – XVII ст. за 

їхніми уривками: 

А) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не ховалась по 

островах... Разом з тим жоден козак не повинен наважуватись ходити на 

Запорожжя без паспорта комісара; спійманий комендантом козацьким, він 

підлягає смертній карі»; 
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Б) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку знати 

число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 

реєстри, які не перевищують 8 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному 

старостві»; 

В) «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 

двадцяти тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і 

записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської 

милості, що містяться в воєводстві Київському…»; 

Г) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно з 

попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох вищезазначених 

народів одно, нерозрізнюване, неподільне тіло, одно зібрання, один народ». 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність створення книжок: 

А) «Острозька Біблія»; 

Б) «Требник» П. Могили; 

В) «Реймське Євангеліє»; 

Г) «Пересопницьке Євангеліє». 

    

 

3. Установіть послідовність подій: 

А) Варшавський договір; 

Б) проголошення ЗУНР; 

В) вступ армії А. Денікіна до Києва; 

Г) зречення Павла Скоропадського влади. 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність появи радянських плакатів: 
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А) Б) В) Г)  

    

Третій рівень 

1. Чому українська козацька старшина 8 січня 1654 р. не одразу погодилася 

на складання присяги московському цареві? 

2. Чому більшовики вирішили утворити «військово-політичний союз»? 

Розкрийте процес його юридичного оформлення. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 
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3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5 1 

2 А – 5, Б – 2, В – 4, Г – 1 1 

3 А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 1 1 

4 А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3 1 

2 А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 4 1 

4 А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Г, Б, А, В 1 

2 В, Г, А, Б 1 

3 Б, Г, В, А 1 

4 В, Г, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: історичне краєзнавство 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. До якого періоду давньої історії України належать знаряддя праці? 

 

 

 

 

А) палеоліт 

Б) мезоліт 

В) неоліт  

Г) залізний вік 

 

 

2. Про якого князя Київської Русі йде мова в уривку: 

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

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

зброю бере. Згоджуйся на данину»? 

А) Мстислава Великого  

Б) Олега Віщого 

В) Святослава Ігоревича 

Г) Володимира Святославовича 

 

3. Яка літописна згадка пов’язана з галицько-волинським князем Романом 

Мстиславичем? 

А) «Був князем добрим, хоробрим, мудрим та братолюбством він світився 

був із братом своїм Васильком...»; 

Б) «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори 

угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши 

ворота на Дунаї»; 

В) «…і заявив він послам папським: «Як був князем, так і буду, а ламати 

свою віру задля королівської корони не стану...»; 

Г) «…Став розмножати число латинників, принаджував з різних країв 

католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів». 
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4. Про яке князівство говорить літописець: 

«У середині князівства не було тісних економічних зв’язків, князі мали 

династичні зв’язки з половцями й залучали їх до міжусобиць»? 

А) Галицьке князівство 

Б) Переяславське князівство 

В) Чернігівське князівство 

Г) Волинське князівство 

 

Завдання № 2 

1. Якому козацько-селянському повстанню присвятив цитований вірш 

Т. Шевченко: 

Зібрав… козаченьків –  

Поради прохати: «Отамани товариші,  

Брати мої, діти!  

Дайте мені порадоньку,  

Що будем робити?  

Бенкетують вражі ляхи –  

Наше безголов'я».  

«Нехай собі бенкетують,  

Нехай на здоров'я!  

Нехай, кляті, бенкетують,  

Поки сонце зайде,  

А ніч-мати дасть пораду,-  

Козак ляха знайде» 

Лягло сонце за горою,  

Зірки засіяли,  

А козаки, як та хмара,  

Ляхів обступали.  

Як став місяць серед неба,  

Ревнула гармата;  

Прокинулись ляшки-панки –  

Нікуди втікати!  

Прокинулись ляшки-панки,  

Та й не повставали:  

Зійшло сонце – ляшки-панки  

Покотом лежали. 

 

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? 
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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 

 

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 

 

Завдання № 3 

1. Опис якого регіону подано у документі: 

«Кількість громад, таких що переселяються в Україну, збільшується після 

видання Маніфесту Катерини ІІ (1762–1769) від 4 грудня 1762 року 

«Манифестъ о позволении, иностранцамъ, кромѣ [евреєв], выходить и селиться 

въ России и о свободномъ возвращении въ свое отечество Русскихъ людей, 

бежавшихъ за границу»? 

А) Слобожанщини  

Б) Полісся 

В) Закарпаття 

Г) Новоросії 

 

2. Яка протестантська течія була найбільш поширеною у Катеринославській, 

Херсонській, Волинській губерніях на початку ХХ ст. 

А) «баптисти» 

Б) адвентисти сьомого дня 

 

В) свідки Єгови 

Г) Церква Ісуса Христа Святих 

останніх днів 

 

3. Про яку організацію доповідав царський жандарм: 
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«У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється в 

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

захопленням говорили про колишню Малоросію…»? 

А) «З’єднані слов’яни» 

Б) Кирило-Мефодіївське братство 

В) «Братство тарасівців» 

Г) «Київська Стара Громада» 

 

4. Повсякдення якої соціальної верстви початку ХХ ст. подано в документі: 

«Невеликі розміри заробітної плати прирікали їх на голодне та злиденне 

існування: третина заробітку йшла на оплату житла та освітлення; решта – 

на харчі»? 

А) селянства 

Б) чумаків 

В) пролетаріату 

Г) рекрутів 

 

Завдання № 4 

1. Хто з українських письменників 1920-х рр. відкидав гасло «Всі в літературу»? 

А) М. Фітільов 

Б) В. Винниченко 

В) О. Вишня 

Г) О. Олесь 

 

2. В якому році прийнято цитований нормативно-правовий акт: 

«…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів (врожай на полях, 

худобу, громадські фонди) до державного майна… Застосовувати за 

розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання – розстріл з конфіскацією 

всього майна із заміною при пом’якшуючих обставинах розстріл строком 10 

років позбавлення волі…»? 

А) 1919 р. 

Б) 1923 р. 

В) 1929 р. 

Г) 1932 р. 

 

3. Про якого суспільно-політичного діяча йде мова: 

«Його називали «табірним генералом, він видавав журнал «Український 

вісник», активно займався політикою у 1990-ті рр.»? 

А) Іван Дзюба 

Б) Микола Руденко 

В) В’ячеслав Чорновіл 

Г) Левко Лук’яненко  
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4. Засновниками якої правозахисної організації були О. Бердник, П. Григоренко, 

О. Тихий, М. Руденко? 

А) «Товариство Лева» 

Б) Народний Рух України 

В) Товариство «Меморіал» 

Г) Української Гельсінської групи 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між цитованим документом та датою його 

прийняття: 

А) «Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові 

смерть трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького 

козацького… справжнього козака гетьманом по стародавніх правах 

військових обирати на гетьманство по указу великого государя… а 

обраний гетьман в Москву їздити і великого государя пресвітлі очі 

бачити повинен буде так, як нині гетьман нинішній за своєю 

обіцянкою учинив…» 

1) 1625 р. 

 

Б) «Чигирин, так як є в своєму обрубі, має бути завше при булаві 

Запорозького війська, який його королівська милість дає і 

теперішньому гетьманові війська Запорозького, доброрідному 

Богданові Хмельницькому, чинячи його вірним своїм слугою та 

Річі Посполитої…» 

2) 1638 р. 

В) «Через те, що король його милість бажає для кращого порядку 

знати число козаків… протягом шести тижнів козаки мусять 

скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із 

зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві…» 

3) 1649 р.  

Г) «На вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких 

старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак, 

набутих ними за вірні послуги від наших предків…» 

4) 1659 р. 

 5) 1665 р. 

А – Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між сподвижниками Б. Хмельницього та фактами 

його біографії: 

А) І. Богун 1) полковник прилуцький, згодом ніжинський; командував 

повстанськими військами у Білорусії, за рік до смерті 

Б. Хмельницького виконував повноваження наказного 

гетьмана 

Б) І. Золотаренко 2) вінницький полковник, найближчий соратник 

Б. Хмельницького; виняткову винахідливість проявив у 

битві під Берестечком та зумів вивести з польського 

оточення багато козаків  

В) М. Небаба 3) за походженням був шляхтич, католик; київський 

полковник, в одній із з битв проти Януша Радзивіла 

отримав смертельне поранення 

Г) С. Морозенко 4) керував обороною Чернігово-Сіверщини від нападу 

військ князя Януша Радзивілла; загинув у бою з 

переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва 

(тепер Білорусь) 

 5) корсунський наказний полковник, особисту 

винахідливість проявив у битві під Пилявцями; загинув під 

час облоги Збаража 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між періодом і його характеристикою: 

А) 1729–1731 рр. 1) запровадження спеціальних законів, спрямованих на 

русифікацію Малоросійського краю 

Б) 1768–1769 рр. 2) поділ території Гетьманщини на п’ять намісництв; 

відновлення особистої залежності селянина від 

землевласника  
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В) 1775–1828 рр. 3) визначення і повернення в державне користування 

рангових земель, які безпідставно були захоплені в 

приватне володіння 

Г) 1781–1783 рр. 4) переселення частини запорозьких козаків в Пониззя 

Дунаю на підвладні Туреччині землі  

 5) поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і 

вибухнуло повстання, що охопило Київщину і 

Брацлавщину 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним діячем та присвяченим йому твором 

Т. Шевченка: 

А) М. Костомаров 1) «Дивлюсь: твоя, мій брате, мати чорніше чорної 

землі» 

Б) М. Гоголь 2) «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» 

В) Г. Квітка-

Основ’яненко 

3) «Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже» 

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

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

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між регіоном України та характерними рисами 

релігійного життя наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.  

А) Наддніпрянщина 1) 1906–1911 рр. видано повний текст «Євангеліє» 

українською мовою 

Б) Галичина 2) активна громадська та релігійна діяльність 

Ю. Фріцака 

В) Буковина 3) підпорядкування Київської митрополії московському 

патріарху 
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Г) Закарпаття 4) спільно з архітектором Юліусом Бохнером у 1907–

1908 рр. керували будівництвом шедевру містобудування –

 Єврейського Народного Дому в Чернівцях 

 5) активна громадська та релігійна діяльність 

А. Шептицького 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між датою та подією періоду Першої світової війни: 

А) 1914 р. 1) битва «усусів» із російськими військами в районі гори Лисоні 

Б) 1915 р. 2) Південно-Західний фронт генерала Іванова силами чотирьох 

армій завдали удару по Галичині 

В) 1916 р. 3) війська генерала Макензена прорвали оборону російських 

військ та змусили противника залишити Галичину  

Г) 1917 р. 4) вихід УНР з Першої світової війни  

 5) об’єднання Південно-Західного і Румунського фронтів в 

Український фронт 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між органом влади царської Росії та його правовим 

статусом: 

А) Державна Рада 1) найвища колегіальна установа для вирішення 

важливіших церковних справ 

Б) Сенат 2) найвищий законодорадчий орган, що на початку ХХ ст. 

виконував функцію верхньої палати парламенту 

В) Державна 

Дума 

3) нижня палата російського парламенту на початку ХХ ст. 

Г) Синод  4) вищий орган влади, що забезпечував координацію 

заходів різних відомств з питань внутрішньої політики 

 5) найвища судова інстанція, яка в кінці ХІХ ст. здобула 

також право інтерпретувати закони 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/1907
http://uk.wikipedia.org/wiki/1908
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%96%D0%BC_%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%8F%D1%85
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А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між документом та епохою: 

А) «Враховуючи спільність економіки, територіальну 

близькість і тісні господарські та культурні зв’язки між 

Кримською областю та Українською РСР, Президія 

Верховної Ради СРСР постановляє…» 

1) Українська 

революція  

1917–1920 рр. 

Б) «В. Масол оцінював наслідки кампанії, як недоодержання 

прибутку України в 10 млр. рублів, але водночас 

зменшилася кількість ДТП…» 

2) період 

утвердження 

тоталітаризму 

В) «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку 

республіканські газети почали запопадливо «висвітлювати» 

перипетії цієї справи. Складається враження, що всі інші 

події… не мали такого значення, як суд «над академіками» 

3) період 

десталінізації 

Г) «По всему Гуляйполю шли разговоры, что батько за 

последнее время стал много пить, и как бы не пропил 

армии. Но только немногие догадывались, что был он хитер, 

скрытен, живуч как стреляный зверь…» 

4) період 

загострення 

кризи командно-

адміністративної 

системи 

 5) «Горбачовська 

перебудова» 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть послідовність появи знарядь праці: 

А)   Б)   В)  Г)  
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2. Установіть послідовність народних та козацьких повстань: 

А) повстання виникло внаслідок обурення діями московських воєвод, 

тодішній гетьман вирішив прийняти сторону повсталих, однак це не врятувало 

його від втрати не лише гетьманства, але й життя; 

Б) орієнтуючись на Москву, повстанці виступили проти політики 

тодішнього гетьмана; керували народним виступом М. Пушкар та Я. Барабаш; 

В) повстання розпочалося після особистої образи його керівника; повсталі 

захопили резиденцію Я. Острозького; 

Г) ватажок повстанців В. Дрозденко розбив гетьманські війська; останній 

зрікся булави і втік до Польщі. 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) розгром військ Врангеля у Криму; 

Б) проголошення Донецько-Криворізької республіки; 

В) скликання Українського національного конгресу; 

Г) створення Союзу Визволення України. 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність описаних подій: 

А) цю нелегальну організацію створив Левко Лук’яненко разом із партійним 

працівником С. Віруном, завідувачем сільського клуб В. Луцьким. Організація 

мала політичну програму, яка передбачала вихід України зі складу СРСР; 

Б) у структурі КДБ створюється «п'яте управління», на яке режим поклав 

обов'язки з боротьби із «ідеологічними диверсіями», а фактично – з 

інакодумцями; 

В) це була спроба консервативних сил в КПРС звернути з заявленого курсу 

на перебудову. Було заявлено про створення Державного комітету з 
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надзвичайного стану в СРСР, до його складу увішли Г. Янаєв, В. Павлов, 

В. Крючков; 

Г) ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про політичні помилки і незадовільну 

роботу Інституту історії України Академії наук УРСР». Невдовзі було 

розкритиковано редакційну політику журналів «Звезда» і «Ленинград», 

звинувачено у націоналістичних ухилах. 

    

Третій рівень 

1. «Поезія Т. Шевченка якісно відрізнялася від усієї попередньої літератури, 

бо уперше поставила перед тогочасним людом цілий комплекс… проблем, які 

виявилися нагальними…», – писав митрополит А. Шептицький. Про який 

комплекс проблем, піднятих Т. Шевченком, пише А. Шептицький? 

2. «Ніякого війська РСФРР на Україні немає. Військова акція на українській 

території в цей момент проводиться поміж військом Директорії та військом 

Українського уряду, який є цілком незалежним. Уряд РСФРР не зазіхає 

анітрішки на самостійність України…» (з ноти Раднаркому РСФРР Директорії 

УНР).  

Охарактеризуйте події, пов’язані з появою цього документу. Визначте 

результати та наслідки цих подій. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 Г 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 
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Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 3, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

4 А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 5, В – 4, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1 1 

4 А – 3, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 В, Б, А, Г 1 

2 В, Б, Г, А 1 

3 Г, В, Б, А 1 

4 Г, А, Б, В 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: правознавство 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Який народ описав римський поет Овідій: 

«Ворог, сильний конем і далеко летить стрілою, розоряє... сусідню землю»? 

А) сармати 

Б) венеди 

 

В) готи 

Г) кіммерійці 

2. Про який давній народ, що мешкав на українських землях, оповів «батько 

історії»: 

«У цей час до табору супротивника з’явився… вісник із дивними дарами 

цареві: птахом, мишею, жабою та п’ятьма стрілами»? 

А) кіммерійців 

Б) антів 

 

В) скіфів 

Г) аварів 

3. Визначте час описаної події: 

«…Коли скіфи… здійснили державний переворот та вбили боспорського 

царя Перісада, на Діофанта готували замах, останній, рятуючись, утік до 

Херсонеса, де зібрав сили для боротьби. Потім на трьох суднах він вирушив 

назад, захопивши Феодосію та Пантікапей, покарав повсталих. І знову мав 

владу над Боспором для царя Мітрідата Євпатора...». 

А) VI ст. до н. е. 

Б) V ст. до н. е. 

 

В) II ст. до н. е 

Г) I ст. н. е. 

4. Який князь ВКЛ повів політику ліквідації самостійності найбільших 

князівських уділів Русі-України? 

А) Кейстут 

Б) Ольгерд 

В) Ягайло 

Г) Вітовт 
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Завдання № 2 

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

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

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

1653» (1931 р.) та ін. 

А) М. Самокиш 

Б) І. Труш 

 

В) С. Васильківський 

Г) Л. Жемчужников 

2. Який період у розвитку української архітектури має на увазі український 

історик В. Антонович: 

«Це була «друга золота доба» українського мистецтва після 

великодержавної доби Володимира Великого та Ярослава Мудрого»? 

А) ХIV ст.  

Б) XVI ст. 

 

В) XVIII ст.  

Г) XIX ст.  

3. Торгово-економічні обмеження Московської держави щодо Гетьманщини в 

першій чверті XVIІІ ст. характерні для загальнодержавної політики:  

А) протекціонізму 

Б) фритредерства 

 

В) монітаризму 

Г) асиміляції 

4. Назвіть міста, де діяли середні освітні заклади – колегіуми у XVIІІ ст.: 

А) Чернігів, Харків, Переяслав 

Б) Батурин, Ніжин, Прилуки 

В) Київ, Харків, Переяслав 

Г) Полтава, Чернігів, Конотоп 

 

Завдання № 3 

1. Яка соціальна верства у ХІХ ст. починає активно впливати на процес 

продукування нових ідей та боротися за освіту народу?  

А) пролетаріат 

Б) інтелігенція 

 

В) буржуазія 

Г) дворянство 
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2. Яку реформу самодержавного уряду лідер більшовиків В. Ленін назвав 

«останнім клапаном»? 

А) інвентарну реформу 1848 р. 

Б) земську реформу 1864 р. 

В) селянську реформу 1861 р. 

Г) аграрну реформу П. Столипіна 1907 р. 

 

3. Який фільм О. Довженка у 1958 р. було визнано одним із 12 кращих фільмів 

світу? 

А) «Земля» 

Б) «Щорс» 

 

В) «Арсенал» 

Г) «Звенигора» 

4. Назвіть абревіатуру одного із об’єднань художників 1920-х рр. 

А) ВАПЛІТЕ 

Б) АСНОВА 

 

В) ГАРТ 

Г) АРМУ 

Завдання № 4 

1. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язане з цитованим документом: 

«Щодо скасування права власності на ці землі, то його треба розуміти 

так, що право власності переходить до народу Української Республіки, а 

значить від дня оголошення Універсалу дотеперішнім власникам забороняється 

землю продавати, купувати, заставляти, дарувати чи передавати кому-небудь 

у власність якими-будь способами, бо ці землі Українська Центральна рада 

вважає власністю не окремих осіб чи установ, а всього народу, причому це 

скасування власності, як і весь земельний лад на Україні, мають підтвердити і 

остаточно встановити Українські Установчі збори»? 

А) Першого Універсалу 

Б) Другого Універсалу 

 

В) Третього Універсалу 

Г) Четвертого Універсалу 

2. Щодо якого правопису української мови була прийнята цитована резолюція: 
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«Вважати за необхідне дати… розгорнуту, докладну критику викривлень і 

помилок, допущених у «Словнику», зокрема щодо протягування в українську мову 

польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових понять є 

ближчі і добре знайомі українському народові російські слова. Доручити комісії 

розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до словника»? 

А) желехівки 

Б) кулешівки 

 

В) скрипниківки 

Г) драгоманівки 

3. Про яку подію часів Другої світової війни йде мова: 

«Із німецької сторони в битві брала участь група армій «Південь» під 

командуванням фельдмаршала Рундштедта, а також 2–га танкова група і 2–га 

армія з групи армій «Центр», з радянської – війська Південно–Західного фронту 

під командуванням генерала–полковника М. Кирпоноса у складі п’яти 

загальновійськових армій і Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала 

Д. Рогачова, під загальним керівництвом маршала С. Будьонного»? 

А) оборона Києва 

Б) оборона Одеси 

 

В) битва за Дніпро 

Г) Бродівський котел

4. Назвіть кінокартини жанру «українського поетичного кіно»:  

1) «Ягідка кохання» Олександра Довженка; 2) «Тіні забутих предків» Сергія 

Параджанова; 3) «Броненосець Потьомкін» Сергія Ейзенштейна; 4) «Симфонія 

Донбасу» Дзиги Вертова; 5) «Камінний хрест» Леоніда Осики; 6) «Криниця для 

спраглих» Юрія Іллєнка. 

А) 1, 2, 5 

Б) 2, 3, 4 

В) 2, 4, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між зображенням монети та народом, що її карбував: 
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А)  Б)  В)  Г)  

1) готи 

2) русичі 

3) греки 

4) скіфи 

5) араби 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між князем та описом його діяльності: 

А) Данило 

Романович 

1) «оголивши свого меча, сказав князь послові: «Чи отакий ото 

Петрів меч у папи? Доки маю його при своєму бедрі, як діди 

та батьки, буду примножувати землю Руську...» 

Б) Ярослав 

Мудрий 

2) «Сей же… був князем добрим, хоробрим і мудрим, який 

спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх 

різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився був 

із братом своїм, Васильком. Сей же… був другим по 

Соломоні» 

В) Роман 

Мстиславович 

3) «Він здавався похмурим і диким. В одному вусі стриміла в 

нього золота сережка, прикрашена двома перлинами, з 

рубіном, посеред них установленим…» 

Г) Володимир 

Глібович 

4) «…розширив обшир Русі завоюванням нових земель… 

разом з братом… привернув Червенські городи; він щасливо 

воював з Чуддю, заложив у Чудській землі город…» 

 5) «У тім же поході розболівся недугою тяжкою, од якої він 

скончався, і плакали по ньому переяславці... За ним же 

Україна багато тужила…» 

А – Б – В – Г – 
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3. Установіть відповідність між народом та його описом: 

А) монголи 1) «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 

могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 

кількість нездатних до війни…» 

Б) скіфи 2) «...вони від них вимагають: ходити з ними, коли їм 

завгодно, на війну проти всіх і давати десятину від усього – 

як з людей, так з речей. Відрахувавши десять, – беруть 

одного. Те саме роблять з дівчатами, яких відводять у свою 

землю і тримають їх для послуг» 

В) литовці 3) «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, за 

винятком Арея: для нього вони це роблять» 

Г) варяги  4) «і прийшли вони спершу до словен, поставили город 

Ладогу. І сів у Ладозі найстарший брат, а другий, Синеус, – 

на Білім озері, а третій, Трувор, – в [городі] Ізборську» 

 5) «народ же цей даниною звірів, медів, віників, лика та 

іншого руським князям служив. Коли ж він відчув, що його 

господарі (князі руські) розтрощені татарами, він змужнів і 

на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з часом 

всю землю руську перейняв від татар…» 

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між назвою документу та його уривком: 

А) Куруківська 

угода 

1) «...до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а 

зійти (з роботи), як заходить, а відпочинку тим, що з худобою 

роблять, перед обідом – година, у полудень – година, 

надвечір – година...» 

Б) «Устави на 

волоки» короля 

Сигізмунда II 

Августа 

2) «Польське королівство і Велике князівство Литовське, 

згідно з попередньою інкорпорацією між ними, складають з 

обох вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, 

неподільне тіло, одно зібрання, один народ» 
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В) «Ординація 

Війська 

Запорозького» 

3) «Через те, що король його милість бажає для кращого 

порядку знати число козаків… протягом шести тижнів козаки 

мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 

тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві» 

Г) Литовський 

Статут 

4) «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, держали і 

володіли, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і в 

прийдешні часи держати і володіти, і їм самим, і потомкам, 

тобто їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і кріпосних 

документів ніяких не було, як вище в цій же статті у другій 

главі, про це досить є описано» 

 5) «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не 

ховалась по островах... Разом з тим жоден козак не повинен 

наважуватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара; 

спійманий комендантом козацьким, він підлягає смертній 

карі» 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між періодом та рисами розвитку освіти в Україні: 

А) друга половина 

ХVIII ст. 

1) заснування братських шкіл, розгортання 

просвітницької діяльності єзуїтів 

Б) перша половина 

ХІХ ст. 

2) заснування Товариства «Геть неписьменність», 

закриття «Просвіт» як «ідейно ворожих» закладів 

В) друга половина 

ХІХ ст. 

3) закриття Києво-Могилянської академії, заснування в 

Одесі на пошану колишнього новоросійського генерал-

губернатора закритого станового навчального закладу 

Г) перша третина 

ХХ ст.  

4) упровадження загальної системи початкової освіти у 

Західній Україні, діяльність Глухівської співочої школи 
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 5) поява вищої жіночої освіти, «Циркуляр о кухаркиных 

детях» 

А – Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між органом влади царської Росії та його правовим 

статусом: 

А) Державна Рада 1) найвища колегіальна установа для вирішення 

найважливіших церковних справ 

Б) Сенат 2) найвищий законодорадчий орган, що на початку ХХ ст. 

виконував функцію верхньої палати парламенту 

В) Державна Дума 3) нижня палата російського парламенту на початку ХХ ст. 

Г) Синод  4) вищий орган влади, що забезпечував координацію 

заходів різних відомств з питань внутрішньої політики 

 5) найвища судова інстанція, яка в кінці ХІХ ст. здобула 

також право інтерпретувати закони 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між режимом і його політикою у промисловості та 

робітничому питанні: 

А) УЦР УНР 1) компенсація збитків власникам підприємств, заподіяних 

націоналізацією, відновлення 12-годинного робочого дня 

Б) Гетьманат 2) проголошення 8-годинного робочого дня та 

запровадження державного контролю над виробництвом 

В) Директорія 

УНР 

3) гарантовано право створювати фабрично-заводські 

комітети, недоторканність земель промислових 

підприємств  

Г) ЗУНР 4) повна націоналізація промисловості, мілітаризація праці 

 5) встановлення державної монополії на торгівлю лісом та 

нафтою, дозвіл на діяльність профспілок та страйків 

А – Б – В – Г – 
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4. Установіть відповідність між карикатурою та періодом радянської історії, 

який вона ілюструє: 

А)                                                                              напис згори: «Як думаєш, ста 

кілограмів цукру вистачить на 

весілля?»                                     

 

1) 1921–1929 рр. 

Б)   

2) 1945–1953 рр. 

 

В)  

3) 1956–1964 рр. 

Г) написи під кубками переможця: 

«Німеччина (вдома)», «Польща 

(на виїзді)», «Атомний арсенал» 

4) 1965–1984 рр. 

 5) 1985–1991 рр. 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності винаходи і технічні досягнення 

людини: 
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А) поява мікролітичних знарядь праці; 

Б) використання тяглової сили тварин для оранки; 

В) активне використання знарядь праці із штучного металу; 

Г) шліфування та свердління каменю. 

    

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності літературні пам’ятки часів 

Київської русі за поданими з них уривками: 

А) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й істини; істина ж і 

благодать – слуга майбутньому вікові, життю нетлінному»; 

Б) «Народ же цей даниною звірів, медів, віників, лика та іншого руським 

князям служив. Коли ж він відчув, що його господарі (князі руські) розтрощені 

татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив. І поволі з 

часом всю землю руську перейняв від татар…»; 

В) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, добре навчався 

іконописній майстерності. Дуже добре вмів ікони писати…»; 

Г) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті ворота, заклав і 

церкву святої Софії, митрополію, і потім церкву святої Богородиці Благовіщення 

на Золотих воротах...». 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Листопадовий Чин»; 

Б) «Листопадовий рейд»; 

В) «Корніловський заколот»; 

Г) «Чортківська офензива». 

    

 

4. Установіть послідовність появи та популяризації радянських гасел: 

А) «Тверезість – норма життя»; 
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Б) «Ми перетворюємо пустелі у квітучий рай»; 

В) «Економіка має бути економною!»; 

Г) «Працювати так, аби Сталін дякую сказав!». 

    

Третій рівень 

1. У радянській історичній науці панувала оцінка: «Селянська боротьба 

мала велике значення для забезпечення революційного досвіду і зміцнення 

визвольних традицій, що передавалися з покоління в покоління. Характерно, що 

кріпаки України вели боротьбу проти українських, польських і російських 

поміщиків, не рахуючись з національною належністю. У цій боротьбі селяни 

різних національностей часто діяли спільно, демонструючи свою класову 

солідарність і міжнародну єдність». Прокоментуйте твердження. У чому Ви 

вбачаєте об’єктивність, а в чому суб’єктивність такої оцінки. Аргументуйте свою 

оцінку.  

2. В. Винниченко писав: «Інтелігенція вже почала була перетрушувати свій 

ідейний багаж, щиро готуючись до прийняття революції. Вона збиралась уже 

щиросердечно і нелукаво служити радянській владі, тільки б вона була своя, 

українська». Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси, про які говорить 

сучасник. Аргументуйте справедливість чи суб’єктивність такої оцінки. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 
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Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Г 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 5, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 1 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Г, Б, В 1 

2 А, Г, В, Б 1 

3 В, А, Г, Б 1 

4 Г, Б, В, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Визначте східнослов’янське плем’я, яке проживало на території сучасної 

України: 

А) полочани 

Б) кривичі 

 

В) білі хорвати 

Г) в’ятичі 

2. Визначте наслідок описаної в уривку події: 

«Люди київські прибігли до Києва і вчинили віче на торговищі і сказали, 

пославши [послів] до князя: «Ось половці розсипалися по землі. Дай-но, княже, 

зброю та коней, і ми ще поб’ємося з ними». 

А) повстання киян 

Б) запрошення на київський престол Володимира Мономаха 

В) розгром половців на р. Каялі 

Г) зруйнування і пограбування Києва половцями 

 

3. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних подій: 

«Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя многи, с ним 

же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом литва, нємцы, ляхи, 

жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных князєй с ним бє числом 50, и 

бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл царь Тємир-Кутлуй и побєди 

Витовта и всю силу литовскую…»? 

А) Городельську  

Б) Віленську  

В) Острівську 

Г) Люблінську 

 

4. Які із перерахованих церков розташовані на території Свято-Успенської 

Києво-Печерської Лаври: 
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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 

 

Завдання № 2 

1. 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 

2. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 

«З обох сторін Дніпра жителям бути у возз’єднанні і жити б окремо і 

давати данину турському цареві»? 

А) І. Мазепі 

Б) Д. Многогрішному 

 

В) П. Дорошенку 

Г) П. Полуботку 

3. Визначте, які із згаданих нижче соціальних виступів відбувалися у ХVIII ст.: 

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

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

Верлана. 

А) 2, 5, 6 

Б) 1, 2, 6 

В) 2, 4, 6 

Г) 2, 3, 5 

 

4. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реорганізацію уніатського 

чернецтва на засадах статуту св. Василія? 

А) Вельямін Рутський 

Б) Іов Борецький 

В) Сильвестр Косів 

Г) Іпатій Потій 
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Завдання № 3 

1. Яку реформу у Російській імперії В. І. Ленін назвав: «останнім клапаном», що 

стримував революційний виступ народних мас? 

А) інвентарну реформу 1848 р. 

Б) земську реформу 1864 р. 

 

В) селянську реформу 1861 р. 

Г) аграрну реформу 1906–1910 рр. 

2. Назвіть українських письменників, сюжетом для творів яких стали 

«Вихвостівська» та «Сорочинська трагедії»: 

А) І. Франко та О. Кобилянська 

Б) В. Стефаник та В. Винниченко 

В) М. Коцюбинський та В. Короленко 

Г) Леся Українка та Б. Грінченко 

 

3. Назвіть політичний режим часів Української революції 1917–1920 рр., який 

намагався компенсувати збитки власникам підприємств, заподіяні 

націоналізацією, та відновив 12-годинний робочий день: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

 

В) Директорія УНР 

Г) Радянська влада 

4. Назвіть період Української революції 1917–1920 рр., в якій відбулося 

проголошення автокефалії Української Православної церкви: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) ЗУНР 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть храм, зруйнований у 1930-х рр. 

А) Михайлівський Золотоверхий собор у Києві 

Б) Успенський собор Києво-Печерської лаври 

В) Катерининська церква в Чернігові 

Г) Святоблаговіщенський кафедральний собор у Харкові 
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2. Адміністративно-територіальні органи управління, що діяли в Україні 

протягом 1957–1965 рр.  

А) галузеві трести 

Б) раднаргоспи 

 

В) державні агентства 

Г) МТС 

3. Назвіть праці, автором яких є В. Чорновіл:  

1) «Мойсей»; 2) «Репортаж із заповідника ім. Берії»; 3) «Правосуддя чи 

рецидиви терору?»; 4) «Інтернаціоналізм чи русифікація»; 5) «Лихо з розуму». 

А) 1, 2 

Б) 3, 5 

В) 3, 4 

Г) 1, 5 

 

4. Які міста з’єднав «Живий ланцюг» 21 січня 1990 року?  

А) Київ–Львів 

Б) Харків–Київ 

В) Чернігів–Одеса 

Г) Львів–Донецьк 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між античним містом Північного Причорномор’я та 

місцем його розташування: 

А) Ольвія 1) правий берег р. Дністер 

Б) Пантікапей 2) нижнє Побужжя, дельта р. Буг та Дніпро 

В) Херсонес 3) пд.-зах. частина Кримського півострову 

Г) Тіра 4) зах. берег Керченської протоки 

 5) Таманський півострів 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між описом та назвою релігії, яку пропонували 

прийняти сусідні народи Володимиру Великому: 
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А) «Християни ж вірують (у того), що ми його розп’яли, а ми 

віруємо в єдиного бога Авраама, Ісаака, Іакова… Розгнівався 

Бог на предків наших і розточив нас по землях за гріхи наші…» 

1) римо-

католицизм 

Б) «Прийшли ми, послані, папою… Ми поклоняємося богові, 

який створив небо і землю.., а боги ваші – дерево суть» 

2) індуїзм 

В) «Коли він, виріс… став чудеса творити і проповідувати 

Царство Небесне. І вибрав він дванадцятьох, що їх учениками 

своїми назвав… Коли ж апостоли вчили по всій землі вірувати в 

Бога, то їх учення прийняли і ми греки…» 

3) іслам 

Г) «Булгари сказали: ми віруємо в бога, а він нас учить  

свинини не їсти, і вина не пити…» 

4) іудаїзм 

 5) православ’я 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між датою виходу та назвою шкільного підручника: 

А) 1574 р. 1) «Синопсис» Феодосія Сафоновича 

Б) 1596 р.  2) «Граматика» Лаврентія Зизанія 

В) 1619 р.  3) «Буквар» Івана Федорова 

Г) 1627 р.  4) «Лексикон слов’яноруський» Памви Беринди 

 5) «Граматика слов’янська» Мелетія Смотрицького 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) інтеграція 1) політика активного втручання однієї держави або групи 

держав у політику інших країн, нав’язування їм чужих 

політичних, економічних, культурних цінностей 

Б) інкорпорація 2) політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних структур або етносів у рамках однієї 

держави  
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В) експансія 3) заселення та господарське освоєння вільних територій 

Г) колонізація 4) засіб досягнення етнічної однорідності; процес розчинення 

раніше самостійного народу в середовищі іншого 

 5) приєднання, включення однієї держави до складу іншої  

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між описом події та її датою:  

А) «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа 

турками оволоділа паніка: сам Осман… тепер на власні очі побачив 

усю хиткість свого становища» 

1) 1620 р. 

Б) «За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян 

Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домінії 

припинили діяльність та що він одержав від його величності 

уповноваження обирати нових війтів і десятників, які будуть 

урядувати окремо без всякого втручання доміній» 

2) 1775 р. 

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

імперії, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням 

на майбутнє й самої назви запорозьких козаків…» 

3) 1812 р.  

Г) «Як не буде в українських полках потреби, всі вони 

розпускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться 

приналежними війську і за першою потребою повинні з’явитися на 

службу і утворити знову свої полки» 

4) 1835 р. 

 5) 1848 р. 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між митцем та його твором: 

А) Володимир Боровиковський 1) «Дари в Чигирині 1649 р.» 

Б) Василь Тропінін 2) портрет Марії Лопухіної 
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В) Тарас Шевченко 3) полотно «Дівчина з Поділля» 

Г) Іван Сошенко 4) портрет Івана Франка 

 5) картина «Продаж сіна на Дніпрі» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Встановіть відповідність між органом влади та його статусом: 

А) Рада Народних 

Комісарів (РНК) 

1) найвищий законодавчий, розпорядчий та 

контролюючий орган державної влади УСРР, що діяв з 

1917 по 1938 рр. у період між Всеукраїнськими з’їздами 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів 

Б) Всеукраїнський 

Центральний 

Виконавчий 

комітет (ВУЦВК) 

2) перший радянський уряд України, створений у 1917 р. 

як альтернатива Українській Центральній Раді та 

Генеральному Секретаріату УНР 

В) Народний 

Секретаріат 

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

1919 р. 

Г) Всеукраїнський 

Центральний 

військово-

революційний 

комітет 

4) керівний орган з підготовки і проведення повстання 

робітників і селянства проти австро-німецьких військ та 

Гетьманату, діяв у 1918 р. 

 5) підпільний військово-політичний центр з керівництва 

українським антибільшовицьким рухом на території 

України  

А –  Б – В – Г – 

 

4. Встановіть відповідність між явищами радянської дійсності та їх наслідками: 

А) колективізація 1) відновлення приватної торгівлі 

Б) соцзмагання 2) прискорений розвиток галузей важкої промисловості 
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В) продподаток 3) посилення оподаткування індивідуальних господарств 

Г) індустріалізація 4) поширення руху з дострокового виконання 

п’ятирічного плану 

 5) прискорений розвиток народного господарства на 

основі НТР 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою давністю (від найдавнішої): 

А) стоянка Королеве; 

Б) стоянка у печері Киїк-Коба; 

В) стоянка Кам’яна Могила; 

Г) Трипілля. 

    

 

2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої): 

А) буддизм; 

Б) іслам; 

В) християнство;  

Г) індуїзм. 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Київська катастрофа»; 

Б) «Чортківська офензива»; 

В) «Листопадовий чин»; 

Г) «Базарівська трагедія». 
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4. Розташуйте у хронологічній послідовності події, які відображено в цитованих 

документах: 

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

свого існування була явно виявленою антирадянською контрреволюційною 

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

ліквідовану…»;  

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

російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше 

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

господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. 

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

розвиток»; 

В) «…З метою забезпечення правильного та спокійного ведення 

господарства на засадах більш вільного розпорядження землеробом своїми 

господарськими ресурсами продовольча розкладка, як спосіб державної заготівлі 

продовольства, замінюється натуральним податком…»; 

Г) «…земельні комітети не можуть відібрати у поміщиків землю для 

справедливого її розділу між селянами. Селяни ні чим не повинні перешкоджати 

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

надавати поміщикам коней, сільськогосподарські знаряддя праці, а також зерно 

для посіву…». 

    

Третій рівень 

1. «Реформи австрійської імператриці та її сина відкривали добрі 

можливості для культурного відродження краю. Проблема у тому, що самі 

українці виявилися неготовими використати ці нововведення…», – зазначає 

сучасний історик Я. Грицак.  

Охарактеризуйте реформи, про які говорить історик. Чому, на вашу думку, 

українці у Західній Україні не змогли сповна використати можливості, надані 

означеними реформами? 
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2. «Успішний «Листопадовий зрив» та стрімке поширення влади у Галичині 

демонструвало той факт, що Українська національна революція в краї визріла, а 

декларована в її ході Українська Держава була природним продуктом 

суспільного розвитку…», – зазначає український історик С. Макарчук. 

Доведіть справедливість оцінки. Про які події говорить історик. Опишіть їх. 

Охарактеризуйте становище Західної України напередодні означених подій. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1 1 

2 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

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

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5 1 

3 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

4 А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Б, В, Г 1 

2 Г, А, В, Б 1 

3 В, Б, А, Г 1 

4 Г, В, Б, А 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: соціологія 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією? 

А) поява рабовласницьких держав 

Б) поява матріархальної родової громади 

В) відбувся перехід від матріархально-родових до патріархально-родових 

відносин 

Г) первісний гурт змінила 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. У поданому типі житла ранньозалізного віку мешкали : 

 

 

 

 

А) скіфи-землероби 

Б) венеди 

В) склавини 

Г) греки 

 

4. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував юдаїзм? 

А) іжора 

Б) хозари 

В) варяги 

Г) авари 

 

Завдання № 2 

1. Визначте пам’ятку культури ХІ ст.  

А) «Київський Псалтир» 

Б) «Острозька Біблія» 

В) «Пересопницьке Євангеліє» 

Г) «Остромирове Євангеліє» 
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2. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським озером і Балтійським 

морем, заснував м. Юріїв? 

А) Святослав Завойовник 

Б) Володимир Великий  

В) Ярослав Мудрий 

Г) Володимир Мономах 

 

3. Укажіть монгольського темника, який змусив князя Данила Романовича 

зруйнувати фортеці у Галицько-Волинській державі: 

А) Куремса 

Б) Тохтамиш 

 

В) Бурундай 

Г) Кончак 

4. Протягом другої половини ХVI – першої половини ХVIІ ст. найбільш швидко 

зростала кількість: 

А) козацтва 

Б) шляхти 

 

В) духовенства 

Г) міщанства 

Завдання № 3 

1. Визначте битви, що відносяться до першої половини ХVІІ ст.: 

1) битва на р. Ворсклі; 2) Цецорська битва; 3) битва під Батогом; 

4) Хотинська битва; 5) битва під Жовтими Водами; 6) битва під Берестечком. 

А) 1, 4, 6 

Б) 2, 4, 5 

В) 3, 4, 6 

Г) 2, 5, 6 

 

2. «Буковинським Кобзарем» називають: 

А) Володимира Кобилянського 

Б) Юрія Федьковича 

В) Сидора Воробкевича 

Г) Івана Вагилевича 

 

3. Кому належить цитоване: 

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

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

працьовитим слугою спільної народної справи… Сподіваюсь, що працею і 
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любов’ю заслужу коли-небудь, що українці признають мене сином свого 

народу…»? 

А) Тадею Рильському 

Б) Павлу Чубинському 

В) Володимиру Антоновичу 

Г) Михайлу Грушевському 

 

4. Створення УЦР Крайового комітету по охороні революції було викликано: 

А) відмовою Тимчасового уряду затвердити текст І Універсалу 

Б) заколотом генерала Л. Корнілова 

В) виступом «самостійників» проти УЦР 

Г) більшовицьким переворотом у Петрограді 

 

Завдання № 4 

1. У чому полягав політичний прорахунок УЦР у листопаді 1917– січні 1918 р.? 

А) у невирішенні земельного питання 

Б) у підтримці більшовиків 

В) у союзі із монархічними силами 

Г) у здійсненні політики зовнішньополітичної ізоляції 

 

2. Визначте українські міста початку ХХ ст., які було перейменовано на честь 

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

1) Херсон; 2) Єнакієве; 3) Єлисаветград; 4) Антрацит; 5) Бахмут; 6) Полтава. 

А) 1, 5, 6 

Б) 2, 3, 5 

В) 4, 5, 6 

Г) 1, 3, 5 

 

3. Яке із наведених тверджень характеризує розвиток УРСР у період 

«Брежнєвського застою»: 

А) поглиблення кризових явищ у соціально-економічному розвитку, 

зростання привілеїв номенклатури, зниження авторитету КПРС; 

Б) формування образу внутрішнього ворога, постійні державні займи, 

нищення генетики та кібернетики; 
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В) корупція та організована злочинність, суверенізація союзних республік; 

Г) розгорнулася «десталінізація по вертикалі», становлення системи 

соціального забезпечення колгоспників. 

 

4. Додатковий випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та цінних паперів, це – 

А) емісія 

Б) рецесія 

В) девальвація 

Г) інфляція 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між народом та описами давніх авторів: 

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

винятком Арея: для нього вони це роблять» 

1) греки 

Б) «я не 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 – 

 

2. 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 
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В) «Тренос» 3) поетичний твір, в якому населення Русі-України 

представлене як окремий народ 

Г) «Требник» 4) містить докладний опис і порядок найрізноманітніших 

церковних обрядів 

 5) присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 

турецько-татарських завойовників  

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між 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 

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 – 
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4. Установіть відповідність між Запорізькою Січчю та історичною подією, яка 

відбулася в період її існування: 

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

Б) Підпільницька Січ 2) Коломацькі чолобитні 

В) Микитинська Січ 3) битва під Берестечком 

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

 5) перехід І. Мазепи на бік шведського короля у 

Північній війні 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

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

на ній відобразив: 

А)  Б)  

В)  Г)  

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 – 
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2. Установіть відповідність між ватажком повстання та поданим описом: 

А) Олекса Довбуш 1) депутат австрійського парламенту, керівник 

повстанського руху на Буковині 

Б) Лук’ян Кобилиця 2) народний месник, керівник опришківського руху 

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

руху, що тривав понад 20 років 

Г) Устим Кармелюк 4) Білоцерківський полковник, очолюване ним 

повстання називали «Другою Хмельниччиною», 

засланий до Сибіру 

 5) один із прототипів героїв поеми Т. Шевченка 

«Гайдамаки», страчений у Кодні 

А – Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між подією доби Української революції 1917–

1920 рр. та її датою: 

А) Трудовий конгрес 1) березень 1917 р. 

Б) «З’їзд поневолених народів у Києві» 2) квітень 1917 р. 

В) Український національний конгрес 3) вересень 1917 р. 

Г) «Свято української революції» 4) листопад 1918 р. 

 5) січень 1919 р.  

А – Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між історичним явищем та його змістом: 

А) «шістдесятництво» 1) явище в радянській науці, спрямоване на посилення 

заідеологізованості цієї сфери, особливо чітко 

проявилося в галузі біологічних наук та передбачало 

кадрові чистки серед науковців 

Б) «буржуазний 

націоналізм» 

2) відхід від крайніх проявів «класичного» сталінізму в 

усіх сферах життя – політичній, економічній, духовній 
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В) «лисенківщина» 3) термін, що використовувався комуністичним 

режимом для позначення тих, хто виступав за розвиток 

національної культури, мови, збереження звичаїв, 

історичних традицій рідного народу 

Г) «ждановщина» 4) суспільно-політичне явище, яке вирізнялось 

ідеологічними кампаніями: по «боротьбі проти 

низькопоклонства перед Заходом» та 

«космополітизмом» 

 5) сукупність ідей і поглядів радянської мистецької 

інтелігенції, яка прагнула демократизації країни, більш 

вільних умов для творчості 

А – Б – В – Г – 

 

Завдання № 3 

1. Установіть хронологічну послідовність рис соціального життя людини у 

період стародавньої історії України: 

А) формування перших рабовласницьких держав; 

Б) поява матріархальної родової громади; 

В) поява патріархальної родової громади; 

Г) поява сусідської громади. 

    

 

2. Розташуйте навчальні заклади за часом їх заснування (від найдавнішого): 

А) Львівський університет; 

Б) Київський університет;  

В) Колегія Павла Галагана; 

Г) Рішельєвський ліцей в Одесі. 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступних творів: 

А) «Синопсис»; 

Б) «Київський псалтир»; 

В) «Історія Русів»; 

Г) «Літопис С. Величка». 
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4. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 

А) «Київська катастрофа»; 

Б) «Базарівська трагедія»; 

В) «Листопадовий Чин»; 

Г) «Чортківська оффензива». 

    

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте стан освіти в Україні у першій половині ХІХ ст. 

Поясніть, чому у другій половині ХІХ ст. імперські уряди активізували свою 

реформаторську політику у цій сфері? Охарактеризуйте розвиток освіти 

протягом другої половини ХІХ ст. 

2. «30 серпня 1919 року це сталося втретє – за обставин, які того зовні не 

віщували. Як же склалося, що день, що обіцяв стати днем тріумфу, став днем 

великої поразки, поклавши початок низці невдач, які у підсумку спричинили 

листопадову катастрофу в «трикутнику смерти». Визначте та опишіть подію, про 

яку йде мова. Поясніть, чому склалася така ситуація? Які наслідки вона мала у 

майбутньому? 

 

ВІДПОВІДІ: 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 В 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 Б 0,5 
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3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 А 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

3 А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 3 1 

3 А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1 1 

4 А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, В, Г, А 1 

2 А, Г, Б, В 1 

3 Б, А, Г, В 1 

4 В, Г, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією? 

А) поява рабовласницьких держав 

Б) поява матріархальної родової громади 

В) відбувся перехід від матріархально-родових до патріархально-родових 

відносин 

Г) первісний гурт змінює родова громада 

 

2. Про який народ оповідає поет Овідій: 

«Ворог, сильний конем і далеко летить стрілою, розоряє... сусідню землю»? 

А) сарматів 

Б) гунів 

В) аварів 

Г) печенігів 

 

3. Який грецький поліс карбував зображену монету? 

 

А) Тіра 

Б) Ольвія 

В) Пантікапей 

Г) Херсонес 

 

4. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізованими православною 

церквою на Русі: 

А) князі Борис і Гліб 

Б) княгиня Ольга та князь Володимир 

В) ченці Антоній і Феодосій Печерські 

Г) князі Аскольд і Дір 
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Завдання № 2 

1. Назвіть письменника-полеміста, який виступав за відновлення єдності між 

православними та римо-католиками: 

А) Петро Скарга 

Б) Кирило Терлецький 

В) Стефан Зизаній 

Г) Захарій Копистенський 

 

2. Про який нормативно-правовий акт йдеться в цитованому уривку: 

«Затверджений Сигізмундом ІІ Августом, його статті регламентували 

утворення фільваркових господарств і забезпечення останніх робочими 

руками»? 

А) «Постанова про низовців» 

Б) «Литовський статут» 

В) «Устави на волоки» 

Г) «Статті для заспокоєння руського народу» 

 

3. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 

«Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звичаєм, 

кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене це не турбує, 

бо я говорю від імені моєї Батьківщини»? 

А) І. Мазепі 

Б) Д. Многогрішному 

В) П. Дорошенку 

Г) П. Полуботку 

 

4. Назвіть пам’ятку архітектури, збудовану у стилі класицизму: 

А) церква-мавзолей на Аскольдовій могилі у Києві 

Б) вежа Корнякта у Львові 

В) будинок Інституту шляхетних дівчат у Києві 

Г) Преображенський собор у Катеринославі 
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Завдання № 3 

1. Перший систематизований підручник із вітчизняної історії, що вийшов у 

друкарні Києво-Печерської лаври у 1674 р. мав назву: 

А) «Синопсис» 

Б) «Київський псалтир» 

В) «Історія Русів» 

Г) «История Малой России» Д. Бантиш-Каменського 

 

2. Щодо якого правопису української мови була прийнята така резолюція: 

«Вважати за необхідне дати… розгорнуту, докладну критику викривлень і 

помилок, допущених у «Словнику», зокрема щодо протягування в українську мову 

польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових понять є 

ближчі і добре знайомі українському народові російські слова. Доручити комісії 

розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до словника»? 

А) желехівки 

Б) кулешівки 

В) скрипникі́вки 

Г) драгоманівки 

 

3. Про який процес свідчила поява таких суб’єктів господарювання як 

«Урожай», «Продамет», «Мундуст»? 

А) утворення кооперативів 

Б) монополізацію промисловості 

В) початок промислового перевороту 

Г) зростання ролі сільського господарства 

 

4. Назвіть політичну партію Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст., 

співзасновником якої був Іван Франко: 

А) Українська національна партія 

Б) Русько-Українська радикальна партія 

В) Радикальна українська партія 

Г) Руський Собор 
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Завдання № 4 

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

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

відновлення козацького стану в Україні; 3) відкриття Української академії наук; 

4) скликання Трудового конгресу; 5) проголошення Української Соціалістичної 

Радянської республіки (УСРР); 6) Другий зимовий похід військ УНР. 

А) 1, 3, 4 

Б) 2, 5, 6 

В) 3, 4, 5 

Г) 4, 5, 6 

 

2. Хто очолив найбільш масштабний виступ проти більшовиків у 1919 р.? 

А) отаман Тютюнник 

Б) отаман Махно 

В) отаман В. Примаков 

Г) отаман Григор’єв 

 

3. Постанова одного із пленумів ЦК ВКП(б): 

«Україна повинна протягом найкоротшого строку дати зразки організації 

великого громадського господарства… на площах, які охоплюють цілі округи…» 

була втілена на практиці у політиці: 

А) форсованої індустріалізації 

Б) НЕПу 

 

В) суцільної колективізації 

Г) ліквідації неписьменності  

4. Укажіть, в ході яких широкомасштабних військових операцій радянських 

військ було визволено територію сучасних західних українських областей: 

1) Житомирсько-Бердичівської; 2) Рівненсько-Луцької; 3) Корсунь-

Шевченківської; 4) Нікопольсько-Криворізької; 5) Львівсько-Сандомирської; 

6) Східно-Карпатської? 

А) 1, 3, 5 

Б) 2, 5, 6 

В) 1, 2, 4 

Г) 3, 5, 6 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між періодом давньої історії України та головними 

винаходами, зробленими людиною: 
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А) палеоліт 1) поява мікролітичних знарядь праці 

Б) мезоліт 2) використання тяглової сили тварин для оранки землі 

В) неоліт 3) шліфування та свердління каменю 

Г) енеоліт 4) навчилися добувати вогонь 

 5) навчилися виплавляти перший штучний метал  

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та його уривком: 

А) «Слово про 

закон і 

благодать» 

Іларіона 

1) «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз Золоті 

ворота, заклав і церкву святої Софії, митрополію, і потім 

церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих воротах...» 

Б) «Повчання» 

Володимира 

Мономаха 

2) «…Блаженний… пострижений був при ігумені Никоні, 

добре навчався іконописній майстерності. Дуже добре вмів 

ікони писати…» 

В) «Повість 

минулих літ» 

3) «…Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, скільки 

зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте милостиню сироті.., 

і не дозволяйте сильним погубити людину» 

Г) «Києво-

Печерський 

патерик» 

4) «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті й істини; 

істина ж і благодать – слуга майбутньому вікові, життю 

нетлінному» 

 5) «Позлазили всі з коней, бо хотіли, б’ючись, дійти до ріки 

Дінця; бо вони казали: «Якщо відпустимо і втечемо самі, а 

чорних людей залишимо, то гріх нам буде від Бога» 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та його твором: 

А) Л. Баранович 1) «Разговор Великороссии с Малороссией» 

Б) Г. Сковорода 2) «Меч духовний» 
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В) І. Галятовський 3) «Історія Русів» 

Г) С. Дівович 4) «Байки харковськие» 

 5) «Наука альбо способ уложення казания» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між регіоном України на поч. ХХ ст. та діячем 

українського руху: 

А) Галичина 1) І. Петрункевич 

Б) Наддніпрянська Україна 2) І. Франко 

В) Буковина 3) А. Волошин 

Г) Закарпаття 4) С. Смаль-Стоцький 

 5) М. Міхновський 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

А) інтеграція 1) політика активного втручання однієї держави або групи 

держав у політику інших країн, нав’язування їм чужих 

політичних, економічних, культурних цінностей 

Б) інкорпорація 2) політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних структур або етносів у рамках 

однієї держави  

В) експансія 3) заселення та господарське освоєння вільних територій 

Г) колонізація 4) засіб досягнення етнічної однорідності; процес 

розчинення раніше самостійного народу в середовищі 

іншого. 

 5) приєднання, включення однієї держави до складу іншої  

А –  Б – В – Г – 
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2. Установіть відповідність між спогадами представників громадсько-політичних 

рухів останньої третини ХІХ ст. в Україні та їх назвами: 

А) «...Ми вважали за необхідне спочатку ознайомитись з 

умовами життя народу... про революційність селянства ми 

виразно розв’язували позитивно…» 

1) соціал-

демократичний 

рух 

Б) «...Він розвивав думку, що конституційна реформа 

необхідна для Росії і буде корисна… пропонував 

спробувати в першу чергу всі легальні шляхи: подача 

петицій, мирні демонстрації тощо» 

2) народницький 

рух  

В) «...Тисяча бунтівників на вулиці протягом декількох 

годин чинить свавілля, кидає каміння у попечителя, а їх не 

розганяють батогами та багнетами» 

3) студентський 

рух 

Г) «Збори ці мали за мету: вивчення краю в етнографічному, 

юридичному і географічному відношеннях, для чого були 

складені різними особами і надруковані з дозволу цензури 

програми…» 

4) громадівський 

рух 

 5) земський 

ліберальний рух 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між описом події та епохою радянської доби: 

А) це була спроба консервативних сил в КПРС звернути з 

заявленого курсу на перебудову. Було заявлено про 

створення Державного комітету з надзвичайного стану в 

СРСР, до його складу увішли Г. Янаєв, В. Павлов, 

В. Крючков 

1) «Велика 

Вітчизняна 

війна» 

Б) ЦК КП(б)У ухвалив постанову «Про політичні помилки і 

незадовільну роботу Інституту історії України Академії 

наук УРСР». Невдовзі було розкритиковано редакційну 

2) «Відбудова» 
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політику журналів «Звезда» і «Ленинград», звинувачено у 

націоналістичних ухилах 

В) цю нелегальну організацію створив Левко Лук’яненко 

разом із партійним працівником С. Віруном, завідувачем 

сільського клуб В. Луцьким. Організація мала політичну 

програму, яка передбачала вихід України зі складу СРСР 

3) «Відлига» 

Г) у структурі КДБ створюється «п'яте управління», на яке 

режим поклав обов'язки з боротьби із «ідеологічними 

диверсіями», а фактично – з інакодумцями 

4) «Застій» 

 5) «Перебудова» 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:  

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві та торгівлі, що передує або 

супроводжує спад 

Б) стагнація 2) відносно помірний, некритичний спад ділової активності, 

виробництва або уповільнення темпів економічного 

зростання протягом тривалого часу, що зазвичай 

визначається як послідовне зменшення реального валового 

національного продукту 

В) рецесія 3) випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти, що здійснюється 

центральним банком за системи фіксованого валютного 

курсу 

 5) переповнення фінансових каналів паперовими грошима, 

що призводить до їх знецінювання 

А –  Б – В – Г – 
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Завдання № 3 

1. 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. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) «…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!»; 

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

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

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

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

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

само собою почне ліквідовуватися знизу». 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні явища: 

А) хлібозаготівельна криза; 

Б) «закон про п’ять колосків»; 

В) лікнеп; 

Г) «українізація армії». 
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4. Установіть хронологію подій та процесів:  

А) Конституційна реформа, що передбачила перехід від президентсько-

парламентської до парламентсько-президентської форми правління; 

Б) створення Конституційної Асамблеї на чолі з Л. Кравчуком; 

В) Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом 

України про основні засади організації та функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні; 

Г) прийняття Конституції України. 

    

Третій рівень 

1. На початку ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні відкривалися вищі і 

середні навчальні заклади. Однак, у цей же період було закрито освітній заклад, 

що раніше був світочем освіти на цих землях. Поясніть, чому цей заклад 

потрапив у «немилість» імперської влади? Як змінювався його статус та чому 

його врешті-решт закрили? 

2. Порівняйте політику радянізації Західної України у 1939−1941 рр. та у 

повоєнні роки. Визначте спільні та відмінні риси. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 В 0,5 
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3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2 1 

3 А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1 1 

4 А – 2, Б – 5, В – 2, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

2 А – 2, Б – 5, В – 3, Г – 4 1 

3 А – 5, Б – 2, В – 3, Г – 4 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 А, Б, Г, В 1 

2 В, А, Г, Б 1 

3 Г, В, А, Б 1 

4 В, Г, А, Б 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії) 

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 

 

Секція: правознавство 

 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень Всього 

          

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть скіфський курган, в якому було знайдено золоту пектораль? 

А) Товста Могила 

Б) Чортомлик 

В) Солоха 

Г) Гаймонова могила 

 

2. Назвіть грецький поліс Північного Причорномор’я, в якому відбулася описана 

подія:  

«Приводом до повстання була угода боспорського царя Перісада V про 

передачу влади над Боспором понтійському цареві Мітрідату VI Сенаторові, 

що посилило б рабовласницьку експлуатацію. Лише після тривалої боротьби 

понтійські війська під командуванням мітрідатового полководця Діофанта 

спромоглися придушити повстання»? 

А) Ольвія 

Б) Херсонес 

В) Пантікапей 

Г) Керкінітіда 

 

3. Яку назву має зображена ікона?  

 

 

 

 

 

 

А) Холмська ікона Божої Матері  

Б) Вишгородська ікона Богородиці 

В) Богоматір Оранта 

Г) Дорогобузька ікона Богородиці 
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4. Який великий князь київський здійснив воєнні походи, позначені на карті? 

 

 

А) Святослав Ігорович 

Б) Володимир Святославович 

В) Ярослав  Володимирович 

Г) Володимир  Всеволодович 

 

 

 

 

Завдання № 2 

1. Про кого йдеться в уривку: «Упродовж чотирьох століть ішли вони плаями і 

нетрями Карпат, чинячи помсту за сльози і злидні народу польській шляхті, 

румунським боярам, угорським баронам, українському панству»? 

А) бродники  

Б) гайдамаки 

В) опришки 

Г) денейки 

 

2. Назвіть кримського хана, який протягом 1648–1653 рр. був союзником 

Б. Хмельницького: 

А) Іслам-Гірей ІІІ  

Б) Менглі-Гірей 

В) Хаджі-Гірей 

Г) Тохтамиш-Гірей 

 

3. Про яку історичну область України йдеться в уривку: «Наприкінці XVIII ст. 

тут проживало 100 тис. українців і 20 тис. росіян, усі вони були новоприбулими 

з інших регіонів»? 

А) Поділля 

Б) Слобожанщина  

В) Полісся 

Г) Північне Причорномор’я 

 

4. Хто з українських гетьманів став першим політичним емігрантом? 
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А) П. Дорошенко  

Б) П. Тетеря 

В) М. Ханенко 

Г) П. Орлик 

 

Завдання № 3 

1. Яка установа Московської держави порушувала кримінальну справу після 

виголошення будь-якою особою слів: «Слово і діло Государево»? 

А) Таємна канцелярія 

Б) Малоросійська колегія 

В) Генеральний військовий суд 

Г) Чолобитний приказ 

 

2. Назвіть російського урядовця, в ході реформ якого територію Гетьманщини 

було поділено на три намісництва – Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське.  

А) В. Бутурлін 

Б) О. Шаховський 

В) П. Рум’янцев 

Г) С. Вельямінов 

 

3. Назвіть українські губернії, в яких було утворено найчисельніші ополченські 

з’єднання для війни з армією Наполеона. 

А) Київська та Чернігівська 

Б) Чернігівська та Полтавська 

 

В) Полтавська та Херсонська 

Г) Херсонська та Катеринославська 

4. Про яке політико-державне утворення на території сучасної України йдеться в 

уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська війна на Україні» (1987 р.): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих районів 

погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало єдиний фронт 

боротьби трудящих проти внутрішніх і зовнішніх ворогів, об’єктивно вело до 

підриву союзу робітників і селян…»? 

А) Республіка Таврида 

Б) Баштанська республіка 

В) Українська Галицька Радянська республіка 

Г) Донецько-Криворізька республіка 
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Завдання № 4 

1. Назвіть історико-етнографічний регіон, про який йдеться у документі часів 

Першої світової війни: «Відновлення в краї австрійської влади після відступу 

російської армії може привести до введення кримінальних судів проти румунів, 

звичайно це у Румунії можна буде використати як аргумент антиавстрійської 

пропаганди». 

А) Галичина  

Б) Закарпаття 

В) Буковина 

Г) Поділля 

 

2. Назвіть діяча культури за світлиною: 

А) Лесь Курбас 

Б) Олександр Довженко  

В) Микола Лисенко 

Г) Василь Симоненко 

 

3. Яке гасло характеризує епоху першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова в 

УРСР?  

А) «Все в ім’я людини, все – для блага людини» 

Б) «Нинішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі» 

В) «Жити стало краще, жити стало веселіше» 

Г) «Тверезість – норма життя» 

 

4. Укажіть українську співачку, яка перемогла на Євробаченні 2004 р. 

А) Таїсія Повалій  

Б) Ані Лорак  

В) Руслана Лижичко 

Г) Тіна Кароль 

 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між князем Київської Русі та особливостями його 

внутрішньої політики: 
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А) Ольга  1) обмеження свавілля лихварів і можливості поневолення 

людей за борги 

Б) Святослав 

Ігоревич 

2) передача управління державними справами своїм синам 

В) Володимир 

Святославович 

3) об’їзд своїх володінь та створення «ігрищ» та «ловищ» 

Г) Володимир 

Всеволодович 

4) призначення митрополитом першого в історії церкви 

русича 

 5) впровадження руської грошової одиниці 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між зображенням герба та державами, що брали 

участь у перерозподілі українських земель у XIV – XVІ ст.  

А)     Б)    В)      Г)  

1) Угорське королівство  

2) Польське королівство  

3) Молдавське князівство 

4) Московська держава 

5) Кримське ханство 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між назвою адміністративної одиниці та її 

визначенням:  

А) улус 1) найбільша адміністративно-територіальна одиниця Речі 

Посполитої у XV–XVIII ст.  
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Б) воєводство 2) адміністративна одиниця у тюркських народів, що означає 

не тільки певну територію, але і її приналежність певному 

роду чи родоплемінному об’єднанню 

В) паланка 3) адміністративно-територіальна одиниця у період існування 

Нової Січі в 1734–1775 роках 

Г) намісництво 4) військова й адміністративно-територіальна одиниця в 

Гетьманщині у XVIІ ст.  

 5) адміністративно-територіальна одиниця місцевого 

управління у Великому Князівстві Литовському 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між політичним лідером та його політичним сленгом: 

А) Ю. Тимошенко 1) «Весна переможе» 

Б) В. Ющенко 2) «Не словом, а ділом» 

В) П. Порошенко 3) «Україна для українців» 

Г) Л. Кравчук 4) «Маємо те, що маємо» 

 5) «Жити по-новому» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть хронологічну послідовність у підписанні міжнародних договорів:  

А) Ніштадський мир; 

Б) «Вічний мир»; 

В) Бахчисарайский мир; 

Г) Кючук-Кайнарджийський мир. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) відкриття залізниці Одеса–Балта; 

Б) утворення Малоросійського товариства; 
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В) Чигиринська змова; 

Г) створення політичної партії РУРП. 

    

 

3. Розташуйте військові підрозділи Збройних Сил України у порядку зростання 

чисельності їх особового складу: 

А) взвод;  

Б) відділення; 

В) рота; 

Г) батальйон. 

    

 

4. Установіть у хронологічній послідовності появу наведених плакатів та 

карикатур 

А)        Б)  

В)        Г)   
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Завдання № 3 

1. Визначте характерні риси періоду «великої смути» у Галицько-Волинській 

державі: 

А) поширення на Руські землі впливу католицької церкви; 

Б) розпад держави на два фактично незалежні князівства – Волинське і 

Галицьке; 

В) тривалість цього періоду була більше, ніж півстоліття; 

Г) свавілля бояр та порушення ними норм середньовічного спадкового 

феодального права; 

Д) втручання Угорського королівства у внутрішнє життя Галицько-

Волинської держави; 

Е) здобуття Данилом Романовичем Берестейської та Забузької земель; 

Ж) повне розорення земель держави монгольськими завойовниками. 

 

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

А) зем’яни 

Б) бюргерство 

В) князі 

Г) панцерні бояри 

Д) патриціат  

Е) данники  

Ж) пани 

 

3. Визначте заходи за реформами М. Хрущова в УРСР: 

А) ліквідація рад народного господарства, підпорядкування підприємств за 

галузевим принципом загальносоюзним міністерствам; 

Б) ліквідовано машино-тракторні станції і техніку продано колгоспам; 

В) територія країни переділялася на економічні райони, усі підприємства 

даного регіону становили один господарський комплекс; 

Г) проведення широких заходів щодо боротьби з алкоголізмом; 

Д) ліквідовано практику державних позик, які забирали 10 % заробітку 

трудящих; 

Е) скорочено робочий день і запроваджено п’ятиденний робочий тиждень; 
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Ж) визнання неспроможності панівної концепції «розвиненого соціалізму». 

 
 

4. Укажіть події, які відбулися протягом періоду від проголошення Декларації 

про державний суверенітет до введення в обіг гривні як національної грошової 

одиниці: 

А) прийняття закону «Про мови в УРСР»; 

Б) вихід України з рубльового простору; 

В) розкол українського православ’я;  

Г) приєднання України до програми співробітництва з НАТО «Партнерство 

заради миру»;  

Д) укладення між Верховною Радою і Президентом України 

Конституційного договору;  

Е) підписано «Великий договір» з Росією;  

Ж) підписано «Харківські угоди» з Росією. 

Третій рівень 

1. Порівняйте та охарактеризуйте реформування судоустрою в Україні 

упродовж XVIII – XIX ст. 

2. Порівняйте «революцію на граніті», Помаранчеву революцію та 

революцію Гідності: передумови, причини, рушійні сили, завдання, результати 

та наслідки. 
 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 
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Завдання № 3 

1 А 0,5 

2 В 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5 1 

4 А – 1, Б – 2, В – 5, Г – 4 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 В, Б, А, Г 1 

2 Б, А, В, Г 1 

3 Б, А, В, Г 1 

4 В, Б, А, Г 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, Г, Д, Е 1 

2 А, В, Г, Ж 1 

3 Б, В, Д, Е 1 

4 Б, В, Г, Д 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії). Всього 10 балів. 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: соціологія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. 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. Кому належала археологічна знахідка – Збруцький ідол? 

А) сарматським племенам 

Б) тюркським племенам 

 

В) слов’янським племенам 

Г) германським племенам 

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 

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. 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 
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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 

 

2. Кому могли належати наведені герби?  

А) ремісничим цехам 

Б) православним братствам 

В) єзуїтським колегіям 

Г) козацьким полкам 

 

3. Яка унія включила більшість українських земель до складу Польщі? 

А) Кревська  

Б) Берестейська 

В) Люблінська 

Г) Віленська 

 

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

А) Юрій Котермак  

Б) Стефан Яворський 

В) Павло Русин 

Г) Швайпольт Фіоль 

 

Завдання № 3 

1. Який із названих населених пунктів, незважаючи на величезну кількість 

жителів, у другій половині ХІХ ст. не мав статусу міста? 

А) Юзівка 

Б) Катеринослав 

В) Балта 

Г) Бахмут 

 

2. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано найчисельніші 

ополченські з’єднання для війни з армією Наполеона: 

А) Київська та Чернігівська 

Б) Чернігівська та Полтавська 

В) Полтавська та Херсонська 

Г) Херсонська та Катеринославська 
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3. Хто провідник охарактеризованої політики за цитатою: 

«В його управлінській політиці означився ряд суперечностей між 

проголошеними лозунгами визволення слов’ян від німецького іга і 

адміністративною практикою… Все створювало враження, що слід якомога 

швидше знищити всю польську й українську культуру в Галичині»? 

А) Г. Бобринський 

Б) О. Брусилов 

В)  М. Романов 

Г) Д. Дорошенко 

 

4. Про яке політико-державне утворення на території сучасної України йдеться в 

уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська війна на Україні» (1987 р.): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих районів 

погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало єдиний фронт 

боротьби трудящих проти внутрішніх і зовнішніх ворогів, об’єктивно вело до 

підриву союзу робітників і селян…»? 

А) Республіка Таврида 

Б) Баштанська республіка 

В) Українська Галицька Радянська республіка 

Г) Донецько-Криворізька республіка 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть історико-етнографічний регіон, про який йдеться у документі часів 

Першої світової війни: «Відновлення в краї австрійської влади після відступу 

російської армії може привести до введення кримінальних судів проти румунів, 

звичайно це у Румунії можна буде використати як аргумент антиавстрійської 

пропаганди». 

А) Галичина  

Б) Закарпаття 

В) Буковина 

Г) Поділля 

 

2. Наведений уривок демонструє результат таких заходів радянської влади:  

«В Україні кількість неграмотних зменшилася вдвоє, за переписом 

1920 року в УСРР налічувалося 51,9 % письменних. Найбільші успіхи були у 
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промислових центрах». 

А) запровадження обов’язкового семирічного навчання 

Б) реалізації політики лікнепу 

В) політики індустріалізації 

Г) політики «коренізації» 

 

3. На підтримку якої радянської політики було прийнято процитований 

нормативно-правовий акт: «…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів 

(врожай на полях, худобу, громадські фонди) до державного майна… 

Застосовувати за розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання…»? 

А) «коренізації» 

Б) «колективізації» 

 

В) «політики воєнного комунізму» 

Г) «політики укрупнення колгоспів» 

4. Кому із лідерів СРСР належала наведена цитата:  

«Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по 

работе Раисы Максимовны»? 

А) М. Хрущову 

Б) Л. Брежнєву 

В) Ю. Андропову 

Г) М. Горбачову 

 

Другий рівень 
Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між князем та ситуацією у релігійній сфері:  

А) Аскольд 1) у справі християнізації Русі намітилися тенденції до 

встановлення тісних відносин із Західною церквою, 

очолюваною Римом; ця подія має точну дату і висвітлена у 

письмових джерелах  

Б) Ольга 2) константинопольський патріарх Афанасій і імператор 

Андронік II погодилися на утворення окремої Галицької 

митрополії та входження до неї єпархій, які перебували в зоні 

впливу тодішнього правителя, що мав титул короля 
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В) Ярослав 

Мудрий 

3) впроваджена ним міра мала бути незворотною; спочатку до 

християнства прилучалися мешканці найбільших міст, 

подекуди виникали спалахи невдоволення його діями 

Г) Юрій І 

Львович  

4) хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки лише 

певна частина верхiвки на чолi з киïвським каганом 

 5) неослабною князівською підтримкою користувалося 

християнство, було зроблено спробу зменшити залежність 

руської церкви від Константинополя 

А –  Б – В – Г – 

 

2. 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 – 

 

3. Установіть відповідність між промисловим регіоном та його визначальною 

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

А) Правобережна Україна 1) машинобудування, суднобудування 

Б) Криворізько-

Придніпровський 

2) харчова та цукрова промисловість  

В) Донбас 3) невеликі мануфактури, легка промисловість 

Г) Одесько-Миколаївський 4) вугільна промисловість 

 5) залізорудна і марганцева промисловість  

А –  Б – В – Г – 
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4. Установіть відповідність між типом навчального закладу та його 

характеристикою:  

А) парафіяльна 

школа 

1) безкоштовні школи для дорослих у Російській імперії, що 

працювали у вихідні та святкові дні 

Б) реальна 

гімназія 

2) початкові однорічні школи першої ланки освіти в 

Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду 

В) ФЗУ 3) середній загальноосвітній навчальний заклад, в 

навчальному плані якого провідне місце було відведене для 

предметів природно-математичного циклу і вивчалися живі 

іноземні мови 

Г) Лікпункт 4) основний тип професійно-технічної школи в УРСР у 1920–

1940 рр.  

 5) освітній заклад створений у рамках радянської освітньої 

кампанії 1920-х років в УСРР 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть хронологічну послідовність появи релігійних вірувань на території 

України: 

А) християнство; 

Б) іслам; 

В) тотемізм; 

Г) язичництво. 

    

 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності козацько-селянські повстання за 

поданими описами: 

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

було знищено Золоту роту, яка складалась із представників найшляхетніших 

польських родів; 
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Б) повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Волинь, Поділля та 

білоруське Полісся. Вирішальні битви між повстанцями та коронним військом 

відбулися біля урочищ Гострий Камінь та Солониця; 

В) повстання під проводом гетьмана реєстрових запорозьких козаків, які 

повертаючись із походу проти Туреччини, зруйнували недавно збудовану 

польську фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий гарнізон; 

Г) у запеклому бою під Жовнином коронному війську вдалося прорвати 

козацький табір. Вважаючи опір марним, запорозький гетьман з частиною 

козаків прорвалися на Слобожанщину. 

    

 

3. Розташуйте у хронологічній послідовності:  

А) вихід на екран фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків»; 

Б) створення «Клубу творчої молоді» у Києві; 

В) запровадження принципу трьох «С» в економіці; 

Г) «Шахтинська справа». 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність обігу грошових одиниць на території 

сучасної України:  

А)  

Б)  

В)  

Г)  

    



 

374 
 

Завдання № 3 

1. 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. 

 

2. Визначте дати створення університетів в українських землях у ХІХ ст.: 

А) 1805 р. 

Б) 1816 р. 

В) 1834 р. 

Г) 1846 р. 

Д) 1855 р. 

Е) 1865 р. 

Ж) 1875 р.  

 

3. Визначте чинники, що обумовили прийняття цитованого документу: 

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські та культурні зв’язки між Кримською областю та Українською РСР, 

Президія Верховної Ради СРСР постановляє: 

Затвердити подання Президії Верховної Ради РРФСР і Президії Верховної 

Ради УРСР про передачу Кримської області зі складу Російської Радянської 

Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки»: 

А) спільність історичного розвитку; 

Б) конфесійна спільність; 

В) єдність інформаційного простору; 

Г) енергозалежність; 

Д) територіальна близькість; 
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Е) залежність УРСР від родовищ кам’яного вугілля у Криму; 

Ж) єдність економічного простору. 

 

4. Визначте характерні риси структури економіки УРСР на початку 1980-х рр.: 

А) скорочення коштів на потреби військово-промислового комплексу; 

Б) переважаючий розвиток галузей важкої індустрії; 

В) збільшення капіталовкладень у структурну перебудову економіки; 

Г) зниження темпів розвитку народного господарства; 

Д) розвиток атомної енергетики та ракетно-космічного будування; 

Е) скорочення частки сировинно-видобувної та обробної промисловості; 

Ж) запровадження ринкових механізмів управління народним 

господарством. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою та 

соціально-економічний розвиток Слобідської України в другій половині XVII ст. 

2. Порівняйте суспільно-політичні рухи у Наддніпрянській Україні 

упродовж XIX ст. Виділіть спільне та відмінне. 

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 Б 0,5 

2 В 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 В 0,5 

2 А 0,5 

3 В 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 А 0,5 
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2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 4, Г – 1 1 

4 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 В, Г, А, Б 1 

2 Б, А, В, Г 1 

3 Г, Б, А, В 1 

4 Г, Б, А, В 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, Д, Е, Ж 1 

2 А, В, Е, Ж 1 

3 А, Г, Д, Ж 1 

4 Б, Г, Д, Е 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії). Всього 10 балів. 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: філософія 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Назвіть галузь історичної науки, що займається вивченням давніх штемпелів 

та печаток: 

А) фалеристика 

Б) геральдика 

В) сфрагістика 

Г) нумізматика 

 

2. 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 

 

3. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уявлення про будову 

світу 

А) сарматських племен 

Б) тюркських племен 

В) слов’янських племен 

Г) германських племен 

 

4. Літописна мініатюра розповідає про:  

А) об’єднання східних слов’ян 

Б) хрещення Русі  

В) дипломатичні відносини Русі 

Г) початок політичної роздробленості 

 

Завдання № 2 

1. Про який давньоруський храм йдеться у запропонованому описі: «Був 

заснований у 1194 році князем Романом Мстиславичем, раніше розміщувався у 

центрі добре укріпленого городища. Це монументальний хрестобанний храм зі 
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зразками вишуканого 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 

 

2. Археологічні залишки якого давньогрецького поселення були зображені на 

купюрі номіналом 1 гривня зразка 1992, 1994 років? 

А) Керкінітида 

Б) Херсонес 

В) Тіра 

Г) Ольвія 

 

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

А) Юрій Котермак  

Б) Стефан Яворський 

В) Павло Русин 

Г) Швайпольт Фіоль 

 

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

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

присоединенные любовью». 

А) приєднання Правобережжя 

Б) приєднання греко-католицької до православної церкви 

В) приєднання Кримського півострову 

Г) навернення старообрядців до канонічної православної церкви 

 

 Завдання № 3 

1. Коли відбувалися описані П. Кулішем події: «Побили б самого Ромодана 

козацькі полковники хутко, та знав Ромодан, як їх посеред рідного їх краю 

притиснути: він усю чернь, усі злидні, увесь голодний й завзятий люд проти 

люду значного і багатого підняв, та, ще й слобідських козаків, …і ті помагали 

жорстоким й злиденним дейнекам села й хутори шарпати і внівець обертати»? 
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А) 1653–1655 рр.  

Б) 1658–1659 рр. 

В) 1660–1661 рр. 

Г) 1663–1664 рр. 

 

2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, колишні 

монастирські селяни ставали: 

А) державними селянами 

Б) поміщицькими селянами 

В) військовими поселенцями 

Г) вільними хліборобами 

 

 3. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано найчисельніші народні 

ополчення для боротьби з агресією Наполеона: 

А) Київська та Чернігівська 

Б) Чернігівська та Полтавська 

В) Полтавська та Херсонська 

Г) Херсонська та Катеринославська 

 

4. Яка із названих організацій у своїй діяльності ставила виключно 

культурницькі цілі? 

А) Малоросійське товариство 

Б) Руська трійця 

В) Товариство святих Кирила і Мефодія 

Г) Головна Руська рада 

 

Завдання № 4 

1. Хто з вчених ХІХ ст. досліджував походження та лікування інфекційних 

захворювань? 

А) М. Остроградський 

Б) О. Ляпунов 

В) М. Гамалія 

Г) Д. Багалій 

 

2. Назвіть політичний режим часів Української революції 1917–1920 рр., який 

намагався компенсувати збитки власникам підприємств, заподіяні 

націоналізацією, та відновив 12-годинний робочий день: 

А) Українська Центральна Рада  

Б) Гетьманат 

В) Директорія УНР 

Г) Радянська влада 
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3. Яку політику радянської влади пропагує плакат (напис: «Кооперація здійснює 

змичку між містом та селом»)?  

 

 

 

 

 

 

А) «коренізація» 

Б) колективізація 

В) «нова економічна політика» 

Г) «політики воєнного комунізму» 

 

4. У ході реалізації якої радянської політики було прийнято цитований 

нормативно-правовий акт: «…Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів 

(врожай на полях, худобу, громадські фонди) до державного майна… 

Застосовувати за розкрадання колгоспного майна вищу міру покарання – 

розстріл з конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшуючих обставинах 

розстріл строком 10 років позбавлення волі…»? 

А) «ліквідації неперспективних сіл» 

Б) «колективізації» 

В) «політики воєнного комунізму» 

Г) «політики укрупнення колгоспів» 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між назвою кочового народу та їх характеристиками: 

А) скіфи 1) здійснювали походи у Закавказзя, замовляли у греків дуже 

багато ювелірних виробів 

Б) кіммерійці 2) являли собою конгломерат різних племен, з ними 

повязують грецький міф про амазонок 

В) готи 3) прийшли на територію України з північно-західного 

напрямку, воювали з антами 

Г) сармати 4) належали до тюркської групи племен, несли страх та 

руйнування для Західної Європи 
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 5) перші на території України осідлали коня та навчилися 

виготовляти знаряддя праці із заліза  

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між типом навчального закладу та його 

характеристикою:  

А) парафіяльна 

школа 

1) безкоштовні школи для дорослих у Російській імперії, що 

працювали у вихідні та святкові дні 

Б) реальна 

гімназія 

2) початкові однорічні школи першої ланки освіти в 

Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду 

В) ФЗУ 3) середній загальноосвітній навчальний заклад, в 

навчальному плані якого провідне місце було відведене для 

предметів природно-математичного циклу і замість 

класичних (грецька і латина) вивчалися живі іноземні мови 

Г) Лікпункт 4) основний тип професійно-технічної школи в СРСР у 

1920–1940 рр.  

 5) освітній заклад, створений у рамках радянської освітньої 

кампанії 1920-х років 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяльності популярних 

українських періодичних видань та їх назвами: 

А) 1848–1857 рр. 1) «Киевская Старина» 

Б) 1861–1862 рр. 2) «Київський телеграф» 

В) 1859–1876 рр. 3) «Рада» 

Г) 1882–1907 рр. 4) «Зоря Галицька» 

 5) «Основа» 

А –  Б – В – Г – 
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4. Установіть відповідність між добою та особливостями повсякденного життя 

радянських людей:  

А) «повоєнна 

відбудова» 

1) поява у побуті пересічних людей перших телевізорів, 

підвищення комфорту життя, відкриття закладів 

громадського харчування 

Б) «хрущовська 

відлига» 

2) розгул організованої злочинності, рекету, стрімке 

збідніння населення  

В) «брежнєвський 

застій» 

3) надзвичайна побутова бідність, гостра житлова 

проблема, панування атмосфери страху та доносів 

Г) «горбачовська 

перебудова» 

4) поява поняття «золота молодь», існування явища 

«несунів» 

 5) кампанія щодо боротьби з п’янством та алкоголізмом, 

свобода слова, широка популярність періодичних журналів 

«Огонёк», «Новый мир» 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Установіть хронологічну послідовність появи релігійних вірувань на території 

України: 

А) християнство; 

Б) іслам; 

В) тотемізм; 

Г) язичництво. 

    

 

2. Установіть хронологічну послідовність обігу грошових одиниць на території 

сучасної України:  

А)  Б)  
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В)  Г)  

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність уривків документів:  

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

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

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

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

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

Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори»; 

Б) «…Управління Україною буде провадитися через посередництво 

призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обгрунтованні нижче 

долучених до цього законів про тимчасовий державний устрій України…»; 

В) «Українська республіка є соціалістичною державою робітників і селян. 

Вся влада […] належить Радам робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів»; 

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

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

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

Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 

робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш виконавчий орган, який 

однині матиме назву Ради народних міністрів...». 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) ратифікація ВРУ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 
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Б) ратифікація ВРУ Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 

та ЄС; 

В) Рада ЄС надала Україні статус країни з ринковою економікою; 

Г) парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

    

 

Завдання № 3 

1. Визначте характерні риси життя кочових племен: 

А) підсічно-вогнева система обробітку землі; 

Б) войовничість та жорстокість щодо ворогів; 

В) постійна міграція; 

Г) будівництво двоповерхових жител; 

Д) значні успіхи у військовому мистецтві; 

Е) велика кількість оборонних городищ; 

Ж) активна торгівля рабами. 

 

2. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебування греків у 

Північному Причорномор’ї та на п-ві Крим: 

А)  Б)   В) Г)    

Д)     Е)   Ж)  
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3. Визначте основні риси зовнішньої і внутрішньої політичної ситуації в 

Гетьманщині після смерті Богдана Хмельницького: 

А) династичний союз з Річчю Посполитою; 

Б) невизначені відносини з Московською державою; 

В) повернення шляхетсько-кріпосницьких відносин на Правобережжі; 

Г) захоплення Польщею гетьманської столиці; 

Д) значні руйнування господарств; 

Е) внутрішньостаршинська політична боротьба; 

Ж) налагоджено союз зі Швецією. 

 

4. Визначте політичні течії та рухи, представники яких для досягнення своїх 

цілей у ХІХ – ХХ ст. використовували терористичні методи діяльності: 

А) лібералізм 

Б) більшовизм 

В) анархізм 

Г) легітимізм 

Д) фемен 

Е) націоналізм 

Ж) фашизм 

 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте процес інкорпорації українських земель до складу 

Російської імперії наприкінці XVIII ст. – у першій третині XIX ст. 

2. Опираючись на факти сучасного суспільно-політичного життя та 

міжнародного становища України доведіть справедливість оцінки 

М. Драгоманова: «Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині 

своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть 

найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б’ють. Мало хіба кого 

б’ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, хто 

одбивається, і таким лишень звичайно й помагають». 
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ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 Б 0,5 

2 А 0,5 

3 Б 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 В 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 1, Б – 5, В – 3, Г – 2 1 

2 А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5 1 

3 А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 1 1 

4 А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 В, Г, А, Б 1 

2 Г, Б, А, В 1 

3 А, Г, Б, В 1 

4 А, В, Г, Б 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, В, Д, Ж 1 
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2 В, Г, Д, Ж 1 

3 Б, Д, Е, Ж 1 

4 Б, В, Е, Ж 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії). Всього 10 балів. 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 
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Секція: теологія, релігієзнавство та історія релігії 

Перший рівень 

Завдання № 1 

1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений предмет? 

А) палеоліт 

Б) неоліт 

В) енеоліт 

Г) бронзовий вік 

 

 

2. Якому народу належав зображений культовий предмет?  

 

 

 

 

 

А) трипільцям 

Б) слов’янам 

В) скіфам 

Г) хозарам 

 

3. Про якого князя йдеться у документі: «На Киеве князя перестала быти, а 

вместе воеводы настала»? 

А) Ярослав Мудрий  

Б) Семен Олелькович 

В) Мстислав Володимирович 

Г) Юрій ІІ Болеслав 

 

4. Яка унія передбачала включення українських земель до складу Польщі? 

А) Люблінська 

Б) Кревська 

В) Берестейська 

Г) Віленська 

 

Завдання № 2 

1. Про наслідки якої події йде мова: «Ця битва змусила Туреччину відмовитись 

від планів завоювання Європи. Розгром турецького війська привів до 

внутрішнього політичного послаблення султанської влади (повсталі яничари 

вбили Османа II), а також посилення боротьби слов'янських та арабських 

народів проти турецького поневолення»? 
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А) Хотинська битва 

Б) битва на р. Сині Води 

 

В) битва під Берестечком 

Г) Цецорська битва 

2. Назвіть митрополита, якому посприяв гетьман П. Конашевич-Сагайдачний 

очолити православну церкву у 1620 році: 

А) Петро Могила 

Б) Йосиф Вельямін-Рутський  

В) Іпатій Потій 

Г) Іов Борецький  

 

3. Встановлення чіткого бюджету та відновлення права гетьмана на кадрову 

політику – це характерні риси гетьманування:  

А) П. Полуботка 

Б) І. Скоропадського 

В) Д. Апостола 

Г) І. Самойловича 

 

4. Які українські землі протягом другої половини XVII ст. втратили 65-70% 

свого населення? 

А) Запоріжжя 

Б) Слобідська Україна 

В) Лівобережна Україна 

Г) Правобережна Україна 

 

Завдання № 3 

1. Про кого йде мова: «Одні називали його сонцем «Руїни», інші – зрадником 

України»? 

А) Павло Тетеря 

Б) Іван Брюховецький 

В) Петро Дорошенко 

Г) Іван Мазепа 

 

2. Який із названих населених пунктів, незважаючи на велику кількість його 

жителів, не мав статусу міста? 

А) Катеринослав 

Б) Юзівка 

В) Балта 

Г) Бахмут 

 

3. Провідника якої політики охарактеризовано у цитованому уривку: «В його 

управлінській політиці означився ряд суперечностей між проголошеними 
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лозунгами визволення слов’ян від німецького іга і адміністративною 

практикою… Все створювало враження, що слід якомога швидше знищити всю 

польську й українську культуру в Галичині»? 

А) Г. Бобринський 

Б) О. Брусилов 

В) князь М. Романов 

Г) Д. Дорошенко 

 

4. Про кого йде мова в уривку документа штабу Південно-Західного фронту, 

датованого вереснем 1914 року:  

 «Ставлення місцевих до росіян було спочатку добре. Вони дістали навіть 

своє представництво у магістраті. Завдяки мові вони досить часто входили у 

контакти з росіянами і були перекладачами в магістраті і у всіх органах 

влади»? 

А) євреїв 

Б) українців 

В) німців 

Г) поляків 

 

Завдання № 4 

1. Назвіть дату появи гасла з більшовицького агітаційного плакату:  

«Сытно накормить сумеем  

нашу армию родную, 

Ничего не пожалеем  

и прогоним шляхту злую». 

А) 1917 р. 

Б) 1918 р. 

В) 1919 р. 

Г) 1920 р. 

 

2. Як називався перший радянський уряд України, сформований у Харкові 14 

грудня 1917 р.? 

А) Генеральний Секретаріат 

Б) Народний Секретаріат 

В) Рада народних комісарів 

Г) Рада народних міністрів 

 

3. Про яке політико-державне утворення на території сучасної України йдеться в 
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уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська війна на Україні» (1987 р.): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих районів 

погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало єдиний фронт 

боротьби трудящих проти внутрішніх і зовнішніх ворогів, об’єктивно вело до 

підриву союзу робітників і селян…»? 

А) Республіка Таврида 

Б) Баштанська республіка 

В) Українська Галицька Радянська республіка 

Г) Донецько-Криворізька республіка 

 

4. Яку добу другої половини ХХ ст. вирізняє поява таких неологізмів: «золота 

молодь», «номенклатура», «несуни»? 

А) «повоєнна відбудова» 

Б) «хрущовська відлига» 

 

В) «брежнєвський застій» 

Г) «горбачовська перебудова» 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1. Установіть відповідність між князем та ситуацією у релігійній сфері:  

А) Аскольд 1) у справі християнізації Русі окреслилися тенденції до 

встановлення тісних відносин із Західною церквою, очолюваною 

Римом; ця подія має точну дату і висвітлена у письмових 

джерелах  

Б) Ольга 2) константинопольський патріарх Афанасій і імператор 

Андронік II погодилися на утворення окремої Галицької 

митрополії та входження до неї єпархій, які перебували в зоні 

впливу тодішнього правителя, що мав титул короля 

В) Ярослав 

Мудрий 

3) впроваджена ним міра мала бути незворотньою; спочатку до 

християнства прилучалися мешканці найбільших міст, подекуди 

виникали спалахи невдоволення його діями 
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Г) Юрій І 

Львович  

4) хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки лише 

певна частина верхiвки на чолi з киïвським каганом 

 5) неослабною князівською підтримкою користувалося 

християнство, було зроблено спробу зменшити залежність 

руської церкви від Константинополя 

А –  Б – В – Г – 

 

2. Установіть відповідність між державами та їх правителями періоду 

Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького: 

А) Річ Посполита 1) Карл Густав  

Б) Молдовське господарство 2) Юрій ІІ Ракоці 

В) Трансильванське князівство 3) Василь Лупул 

Г) Королівство Швеція 4) Ян ІІ Казимир 

 5) Альберто Віміна 

А –  Б – В – Г – 

 

3. Установіть відповідність між договорами та сторонами їх підписання: 

А) «Вічний мир» 1) Швеція – Московська держава 

Б) Бахчисараський договір  2) Річ Посполита – Московська держава 

В) Ніштадтський договір 3) Річ Посполита – Кримське ханство 

Г) Кам’янецький договір  4) Московська держава – Молдавське князівство 

 5) Османська імперія – Московська держава 

А –  Б – В – Г – 

 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:  

А) девальвація 1) застій в економіці, виробництві та торгівлі 

Б) стагнація 2) уповільнення темпів економічного зростання протягом 

тривалого часу 
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В) рецесія 3) випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та цінних 

паперів 

Г) емісія 4) зниження вартості національної валюти 

 5) перевищення видатків бюджету над його доходами 

А –  Б – В – Г – 

 

Завдання № 2 

1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні знахідки за часом їх 

створення: 

А)  Б)  В)  Г)  

    

 

2. Установіть послідовність подій періоду «Руїни»: 

А) укладання Андрусівського перемир’я  

Б) укладення Московських статей І. Брюховецького 

В) Чорна рада у Ніжині 

Г) Бучацький договір 

    

 

3. Установіть хронологічну послідовність уривків документів:  

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

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

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

вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

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

Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські збори». 
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Б) «…«Управління Україною буде провадитися через посередництво 

призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім обгрунтованні нижче 

долучених до цього законів про тимчасовий державний устрій України…». 

В) «Українська республіка є соціалістичною державою робітників і селян. 

Вся влада […] належить Радам робітничих, селянських і червоноармійських 

депутатів». 

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

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

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

Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 

робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш виконавчий орган, який 

однині матиме назву Ради народних міністрів...». 

    

 

4. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А) ратифікація ВРУ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

Б) ратифікація ВРУ Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 

та ЄС; 

В) Рада ЄС надала Україні статус країни з ринковою економікою; 

Г) парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

    

 

Завдання № 3 

1. Визначте характерні риси становища православної церкви в Україні після 

реформ Петра І: 

А) секуляризація початкової освіти 

Б) існування духовної цензури 

В) скасування посади київського митрополита 

Г) державне регламентування діяльності церкви 
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Д) посилення впливу духовних осіб на державну політику в усіх сферах 

Е) перетворення церкви на одну з державних інституцій самодержавства  

Ж) виникнення у середині православної церкви реформаційних рухів 

 

2. Визначте ідеології, представники яких для досягнення своїх цілей не 

гребували у ХІХ – ХХ ст. терористичними методами діяльності: 

А) лібералізм 

Б) більшовизм 

В) анархізм 

Г) легітимізм 

Д) консерватизм 

Е) націоналізм 

Ж) фашизм 

 

3. Серед поданого ряду понять оберіть ті, що були характерними для політики 

«воєнного комунізму»: 

А) продрозверстка 

Б) приватизація  

В) продподаток  

Г) державна хлібна монополія 

Д) концесія 

Е) мілітаризація праці  

Ж) зрівняльний принцип в оплаті праці 

 

4. Визначте характерні риси економічного розвитку УРСР наприкінці 1950-х – у 

першій половині 1960-х рр.: 

А) переведення частини підприємств на госпрозрахунок і 

самофінансування; 

Б) стримування державою розвитку підсобного господарства селян; 

В) запровадження карткової системи розподілу товарів народного вжитку; 

Г) перехід до територіального принципу управління промисловістю; 

Д) перетворення значної території УРСР на зону екологічного лиха; 
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Е) політика укрупнення колгоспів; 

Ж) ліквідація МТС та передача техніки колгоспам. 

 

Третій рівень 

1. Охарактеризуйте особливості виникнення та розвитку в Україні 

полемічної літератури. 

2. Опираючись на факти сучасного суспільно-політичного життя та 

міжнародного становища України доведіть справедливість оцінки 

М. Драгоманова: «Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині 

своєї землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, 

навіть найгуманніших, турбувався за других лишень того, що їх б'ють. Мало 

хіба кого б'ють на земній кулі?! Люди інтересуються звичайно лишень тими, 

хто одбивається, і таким лишень звичайно й помагають».  

 

ВІДПОВІДІ:  

Перший рівень 

Завдання № 1 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 Б 0,5 

4 А 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 2 

1 А 0,5 

2 Г 0,5 

3 В 0,5 

4 Г 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 3 

1 В 0,5 

2 Б 0,5 

3 А 0,5 

4 Б 0,5 

Всього:  2 

Завдання № 4 

1 Г 0,5 

2 Б 0,5 
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3 Г 0,5 

4 В 0,5 

Всього:  2 

Всього за 

рівень: 

 8 

Другий рівень 

Завдання № 1 

1 А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2 1 

2 А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1 1 

3 А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3 1 

4 А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3 1 

Всього:  4 

Завдання № 2 

1 Г, Б, В, А 1 

2 В, Б, А, Г 1 

3 А, Г, Б, В 1 

4 А, В, Г, Б 1 

Всього:  4 

Завдання № 3 

1 Б, В, Г, Е 1 

2 Б, В, Е, Ж 1 

3 А, Г, Е, Ж 1 

4 Б, Г, Е, Ж 1 

Всього:  4 

Всього за 

рівень: 

 12 

Третій рівень (критерії). Всього 10 балів. 

1. Науковість 

2. Повнота і логічність 

3. Аргументованість висновків 

4. Культура мовлення 

5. Особисті судження 

6. Доцільне і правильне використання наукової термінології 

 



 

Навчальне видання 
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