
ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Завдання 1—48 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть 
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. 
Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як по-
милки!

1. В епоху неолітичної революції
А загострюється криза мисливського господарства, на зміну багатолюдним мисливськими колек-

тивам приходить парна сім’я.
Б людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення 

навколишньої дійсності.
В відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені товари призначалися не тільки 

для обміну, а й для продажу.
Г різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило міграційні процеси первісних людських 

спільнот.

2. Зображена пам’ятка мистецтва є джерелом наших 
знань про
А походження та розселення скіфів.
Б боротьбу скіфів із персами і сарматами.
В поховальні ритуали та обряди скіфів.
Г заняття, вірування та світогляд скіфів.

3. Який фактор сприяв Великому розселенню слов’ян у V—VII ст.?
А Занепад і розпад гунської держави після смерті вождя Аттіли.
Б Відокремлення Антського царства від Готського королівства.
В Утворення Дулібського племінного союзу.
Г Падіння Західної Римської імперії.

4. Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?
 «Рушив Аскольд і Дір на Греків. А цесар Михайло тоді був у поході.... Коли ж прийшла йому вість, 

що русь іде на Цесарград, вернувся цесар. А руси Цесарград двомастами кораблів оточили. Цесар 
же ледве в город увійшов, і з патріархом Фотієм усю ніч молитву творили. І знялася буря з вітром, 
і встали великі хвилі, і кораблі безбожної русі розметало, і побило їх так, що мало їх вибралося 
з такої біди і до себе повернулося».
А друга половина VІІІ ст.
Б перша половина ІХ ст.
В друга половина ІХ ст.
Г перша половина Х ст.

5. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало
А підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії.
Б розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами.
В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи.
Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії.
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6. На карті заштриховано давньоруські землі
А приєднані до Київської держави за князювання Володимира Великого (980 — 1015 рр.).
Б які отримав у володіння князь Ізяслав Ярославич за заповітом Ярослава Мудрого (1054 р.).
В що становили уділ Володимира Мономаха згідно з рішенням Любецького з’їзду князів (1097 р.).
Г втрачені внаслідок поразки походу князя Ігоря Святославича проти половців (1185 р.).

7. Зміна торгівельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру наприкінці 
ХІ—ХІІ ст. сприяли
А втраті державної незалежності Русі.
Б політичній роздробленості Київській Русі.
В занепаду ремесла та сільського господарства Русі.
Г посиленню залежності Русі від Візантійської імперії.

8. У якому уривку з історичного джерела йдеться про привід до польської агресії проти Галицько-
Волинської держави?
А «...З поданого до нас прохання короля Казимира ІІІ ми недавно довідались, що, коли народ ру-
синів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і родича короля, тоді король, вражений 
цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на 
Руську землю...»

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

В «Року 1471. Упокоївся Семен Олелькович. Після його смерті Казимир, король польський, бажа-
ючи припинити існування князівства, не посадив уже там Семенового сина, а посадив воєводу 
з Литви Мартина Гаштовта...»

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

9. Спираючись на знання про політичний устрій Київської Русі ІХ—ХІІІ ст., визначте владний орган, 
що є зайвим у логічному ланцюжку:
«князь — боярська рада — з’їзд князів — магістрат».
А князь
Б боярська рада
В з’їзд князів
Г магістрат
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10. Найдавнішими книжними пам’ятками Київської Русі, що збереглися до наших днів, є:
А Реймське Євангеліє та Остромирове Євангеліє.
Б Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава».
В «Ізборник Святослава» та Повість минулих літ.
Г Повість минулих літ та Києво-Печерський патерик.

11. Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?
 «...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, 

і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і по-
чав над ними володіти...»
А битви на р. Сині Води (1362 р.)
Б Кревської унії (1386 р.)
В Грюнвальдської битви (1410 р.)
Г Городельської унії (1413 р.)

12. Люблінська унія 1569 року — це угода про
А династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття Великим 

князівством Литовським католицизму.
Б припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу 

Польського королівства.
В спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти 

Тевтонського ордену.
Г об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну 

державу — Річ Посполиту.

13. Український історик О. Бойко вважає, що «Запорозька Січ була деформованим варіантом держав-
ності, своєрідною перехідною моделлю між справжньою повноцінною державою і професійною 
общиною».
Що з указаного нижче підтверджує думку історика?
1. Постійна зовнішня небезпека зумовила домінування військової сфери, а економіка перебувала 

в примітивному стані — відсутні власна фінансова система, гроші, міста.
2. Постійна зміна території Запоріжжя, рухливість кордонів, відсутність системи правових норм 

не забезпечували формування системи органів влади.
3. Січ повноцінно не виконувала господарської, демографічної та культурної державотворчих 

функцій, акумулюючи та запозичаючи все це ззовні.
А 1, 2 Б 1, 3  В 2, 3  Г 1, 2, 3

14. Мистецтво гравюри як вид графіки набуло поширення в ХVІ ст. у результаті
А винайдення графіті.
Б створення братських шкіл.
В появи полемічної літератури.
Г розвитку книгодрукування.

15. Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і в Білоцерківському (1651 р.) мирних догово-
рах?
А Гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами.
Б Влада гетьмана поширювалася лише на Київське воєводство.
В Шляхта одержувала дозвіл повернутися до своїх маєтків.
Г Козацький реєстр обмежувався 40 тис. осіб.

16. «Віленське перемир’я» — це угода про припинення воєнних дій між:
А Гетьманщиною та Річчю Посполитою за умови розриву гетьманом союзу з Московським цар-

ством.
Б Московським царством і Річчю Посполитою за умови не розпочинати переговорів про мир зі 

Швецією.
В Річчю Посполитою та Кримським ханством за умови ведення спільних воєнних дій проти Геть-

манщини.
Г Гетьманщиною та Османською імперією за умови переходу гетьмана під протекторат туре-

цького султана.



ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

17. Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок 
Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
А Ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи.
Б Запровадження заборон на купівлю-продаж і дарування земельних маєтків.
В Відновлення на поширення фільваркової системи господарювання.
Г Стрімке зростання обсягів земельних володінь магнатів і шляхти.

18. У якому уривку з історичних джерел йдеться про Петра Дорошенка?
А «Восени, першим з українських гетьманів, здійснив візит до Москви, де підписав нові статті, 
у яких, між іншим, зазначалося, що українські землі й міста є володіннями московського царя, 
а їх населення має платити податки в царську казну».

Б «Гетьман, підписавши Слободищенський трактат, спричинив розкол українського суспільства. 
Якщо на Правобережжі козацька рада схвалила його умови, то лівобережні полки відмовилися 
їх підтримати».

В «Для придушення козацьких заворушень, які очолили Яків Барабаш і Мартин Пушкар, уперше 
в історії України використав загони кримських татар, розплатившись за їхню допомогу до-
зволом брати ясир із Полтавщини».

Г «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на чолі 
війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховецького його 
проголошують гетьманом усієї України».

19. Діяльність Першої Малоросійської колегії (1722—1727 рр.) була спрямована на
А ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, підпорядкування управління українськи-

ми землями російським державним органам.
Б установлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшення стягнень 

податків до царської казни, провіанту для російської армії.
В відокремлення гетьманського скарбу від державного, розслідування законності володіння ко-

зацькою старшиною маєтками.
Г встановлення контролю за Лівобережною та Слобідською Україною, обмеження функцій гене-

ральної та полкових канцелярій.

20. У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела?
 «...по праву приналежного Нам піклування про блага та велич Вітчизни, бажаючи назавжди ви-

корінити причини, які підривають вічний мир між Імперіями Всеросійською та Оттоманською, 
який Ми бажаємо зберегти назавжди, та на відшкодування збитків Наших вирішили Ми взяти 
під державу Нашу півострів Кримський, Тамань та усю Кубанську сторону. Сповіщаючи мешкан-
ців тих місць цим Нашим Імператорським Маніфестом про таку переміну їхнього буття, обіця-
ємо ставитися до них нарівні з іншими Нашими підданими...»
А 1764 р.
Б 1775 р.
В 1783 р.
Г 1795 р.

21. Який діяч у 1791 р. вів переговори з прусським королем Фрідріхом-Вільгельмом ІІ про можливість 
підтримки останнім збройного повстання українських автономістів проти царського уряду?
А В. Капніст
Б В. Антонович
В М. Костомаров
Г М. Шашкевич

22. Наприкінці XVIII ст. Буковина ввійшла до складу володінь Австрійських Габсбургів у результаті
А дій прихильників Барської конфедерації (1768 — 1769 р.).
Б придушення опришківського руху (1738 — 1745 рр.).
В війни з Османською імперією (1768 — 1774 рр.).
Г першого поділу Речі Посполитої (1772 р.).
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23. Чи відображено в уривках з історичних джерел деякі аспекти суспільного життя Наддніпрянської 
України в другій половині ХІХ ст.?
1. «Права про піклування та розпорядження по міському господарству і благоустрою надають-
ся міському громадському управлінню... міським виборчим зібранням, міським думам і міським 
управам. Міські виборчі зібрання скликаються з метою обрання гласних думи через кожні чо-
тири роки...»

2. «Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної гу-
бернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи. Гласні повітових 
земських зібрань обираються з повітових землевласників, міських і сільських громад...»

А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.

24. Із діяльністю народників на Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст. пов’язана підго-
товка
А «Холерних бунтів».
Б «Чигиринської змови».
В «Київської козаччини».
Г походу «У Таврію за волею».

25. Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного 
товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стали наслідками:
А реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ.
Б революції 1848 — 1849 рр.
В політики «нова ера».
Г революції 1905 — 1907 рр.

26. Що було характерним для українського політичного руху в Галичині наприкінці ХІХ — на почат-
ку ХХ ст.?
А У русі фактично сформувалася двопартійна система та завершилася його еволюція від автоно-

мізму до самостійності.
Б Рух перебував під значним впливом соціалістичних ідей, у ньому домінували настрої перебу-

дови Австро-Угорщини на основах федералізму.
В Усвідомлення рухом існування окремого галицько-руського народу зумовило його перехід до 

активної культурно-просвітницької роботи.
Г Основні зусилля руху були спрямовані на досягнення українцями Галичини «правдивого авто-

номізму» в межах Австрійської монархії.

27. Характерна ознака розвитку сільського господарства Наддніпрянської України на початку
 ХХ ст. — це:
А високий рівень товарності селянських господарств.
Б домінування фермерських господарств.
В відсутність поміщицьких господарств.
Г хронічне селянське малоземелля.
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28. З іменем якого митця пов’язане спорудження зображеної на фото пам’ятки архітектури України?
А О. Вербицький
Б М. Микешин
В В. Городецький
Г О. Бекетов

29. Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Пер-
шої світової війни, що проголосила метою діяльності побудову самостійної соборної Української 
держави, називається:
А Головна українська рада.
Б Союз визволення України.
В Карпато-Руський визвольний комітет.
Г Товариство українських поступовців.

30. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана... ми [Центральна Рада] рішуче ставимось 
проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного 
Зібрання...»

2. «На час до вирішення справи про місцеве врядування [Україною] Установчими Зборами... вищим 
органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд 
по пропозиціям Центральної Ради...»

А березень — квітень 1917 р.
Б липень — серпень 1917 р.
В жовтень — листопад 1917 р.
Г листопад — грудень 1917 р.

31. Незалежність Української Народної Республіки було проголошено
А Першим Універсалом.
Б Другим Універсалом.
В Третім Універсалом.
Г Четвертим Універсалом.

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



ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

33. Яке явище періоду боротьби за збереження державної незалежності України (1918 — 1920 рр.) опи-
сано в уривку з історичного джерела?

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

34. Однією зі складових політики партійно-радянського керівництва УСРР у галузі сільського госпо-
дарства в роки НЕПу було
А об’єднання всіх бідняцько-середняцьких господарств у колгоспи.
Б сприяння розвиткові сільськогосподарської та споживчої кооперації.
В упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
Г створення МТС для технічного обслуговування селянських господарств.

35. У результаті входження Української СРР до складу Союзу РСР
А республіканська еліта посіла ключові посади в органах управління союзної держави.
Б скоротилися обсяги сільськогосподарського виробництва в республіці.
В республіка втратила право на самостійну зовнішню політику.
Г відбулося значне зростання території республіки.

36. Результатом здійснення якої політики є подані нижче дані?
 «Індекс фізичного обсягу промислової продукції в СРСР у 1937 р., порівняно з рівнем 1913 р., склав 

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

37. Зрощення правлячої більшовицької партії з державним апаратом, установлення жорсткого кон-
тролю партійно-державного апарату за суспільно-політичним життям і економічною сферою 
в Україні в 1920 — 1930-х рр. свідчило про
А зміцнення тоталітарного ладу.
Б зниження рівня життя населення.
В завершення будівництва основ соціалізму.
Г зростання ролі громадянського суспільства.

38. Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?
А Підписання «пакту Молотова — Ріббентропа».
Б Формування вісі «Берлін — Рим — Токіо».
В «Аншлюс» Австрії Німеччиною.
Г Укладення Мюнхенської угоди.

39.  Які українські землі ввійшли до складу СРСР відповідно до цитованого документа?
  «Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як 

своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: 
Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої 
Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту...»
А Західна Волинь та Східна Галичина
Б Східна Галичина та Закарпаття
В Закарпаття та Підляшшя
Г Підляшшя та Холмщина



ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

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

41. Як уряд нацистської Німеччини відреагував на проголошення 30 червня 1941 р. Акта про віднов-
лення Української держави?
А Схвально, адже українці вважалися союзниками рейху у війні проти СРСР.
Б Нейтрально, не бажаючи йти на конфлікт з українцями в ході війни проти СРСР.
В Негативно, заарештувавши й відправивши до концтаборів ініціаторів акції.
Г Байдуже, оскільки було переконання, що українці нездатні розбудувати державу.

42. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 — початку 1950-х рр. розгорнуто кампанії боротьби про-
ти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?
А Посилити роль української національної інтелігенції в суспільстві.
Б Відновити тотальний політико-ідеологічний контроль за суспільством.
В Мобілізувати суспільство на здійснення відбудови народного господарства.
Г Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом.

43. Операція «Вісла» — це
А переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу Польщі, 

до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.
Б спільна польсько-радянська військова операція на території Західної України проти загонів 

УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.
В примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її за-

хідних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
Г воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової ві-

йни.

44. Для характеристики якого періоду розвитку народного господарства УРСР слід використати зо-
бражений плакат?

А друга половина 1940-х — початок 1950-х рр.
Б кінець 1950-х — початок 1960-х рр.
В друга половина 1960-х — початок 1970-х рр.
Г кінець 1970-х — початок 1980-х рр.

45. Кого з митців стосується цитований нижче документ?
 «Нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до 

боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, 
що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі».
А М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський.
Б О. Теліга, О. Ольжич, У. Самчук.
В Л. Костенко, І. Драч, В. Симоненко.
Г П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан.



ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

46. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з:
А подіями «Празької весни».
Б інтервенцією радянських військ до Афганістану.
В ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.
Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

47. Про яку тенденцію розвитку промисловості Української РСР свідчать дані таблиці?
Динаміка продуктивності праці в промисловості

VIII п’ятирічка
(1966 — 1970 рр.)

IX п’ятирічка
(1971 —  1975 

рр.)

X п’ятирічка
(1976 — 1980 рр.)

XI п’ятирічка
(1981 — 1985 рр.)

Продуктивність 
праці,
% до показників 
VII п’ятирічки

6,1 4,1 3,0 3,8

А Наростання технічної та технологічної відсталості підприємств.
Б Упровадження у виробництво досягнень науково-технічної революції.
В Посилення командно-адміністративних методів управління економікою.
Г Поглиблення концентрації, спеціалізації та кооперування виробництва.

48. На Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесено питання
А «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?».
Б «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?».
В «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?».
Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».

У завданнях 49—52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть 
один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях 
відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі 
інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

49. Установіть відповідність між історичними періодами та описаними подіями.

1 Стародавня історія України
2 Виникнення Київської Русі
3 Розквіт Київської Русі
4 Київська Русь за часів роз-

дробленості

А «Сказала дружина Ігореві: «Отроки Свенельдові вирядили-
ся зброєю і одежею... Піди-но, княже, з нами по данину, хай 
і ти добудеш, і ми». І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по 
данину...»

Б «Урядниками призначаються лише католицької віри прихиль-
ники і підвладні святій Римській церкві. Також і всі постійні 
уряди земські, що є посадами… надаються лише сповідникам 
християнської католицької віри...»

В «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її 
іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням цер-
ковним. У ній же належні співи воздають Богові...»

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

Д «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і по-
слали послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, го-
ворячи: «Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський...»

А Б В Г Д
1
2
3
4
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50. Установіть відповідність між назвами угод і наслідками їхнього укладення.

1 «Березневі статті» (1654 р.)
2 Віленське перемир’я 

(1656 р.)
3 Гадяцький договір (1658 р.)
4 «Вічний мир» (1686 р.)

А Остаточне закріплення територіального поділу Гетьманщини, 
участь козацьких полків у військових походах проти Крим-
ського ханства.

Б Загострення російсько-українських відносин, початок 
російсько-української війни.

В Розрив Гетьманщиною союзу з Московським царством, її пе-
рехід під протекторат Османської імперії.

Г Ускладнення українсько-російських стосунків, остаточне 
оформлення військового союзу Гетьманщини й Трансільванії 
проти Речі Посполитої.

Д Підписання Річчю Посполитою й Кримським ханством дого-
вору про взаємодопомогу, вторгнення польського і татарського 
війська на Поділля.

51. Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої творчості та фактами біографії.

1 М. Шашкевич
2 В. Каразін
3 П. Чубинський
4 Б. Грінченко

А Етнограф, фольклорист. У 1861 — 1870-х рр. співпрацював у жур-
налі «Основа», один із засновників київської «Старої громади». 
У 1869—1870 рр. очолював етнографічні експедиції Україною.

Б Письменник, закінчив Львівську семінарію, організатор і лідер 
«Руської трійці», автор перших в українській літературі сонетів 
«До...», «Сумрак вечірній».

В Фольклорист, мовознавець. Один із засновників Братства тарасів-
ців, редактор «Словаря української мови». У 1906 — 1909 рр. очо-
лював київську «Просвіту».

Г Історик, публіцист. У 1846—1847 рр. — ад’юнкт-професор Київ-
ського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського 
братства, автор «Книги буття українського народу».

Д Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створен-
ня Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу 
ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).

52. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 «Консерватизм»
2 «Ідеологія»
3 «Лібералізм»
4 «Геополітика»

А Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної 
свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, ви-
являють національний характер.

Б Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, 
парламентський лад, демократичні права та свободи людини.

В Система політичних, економічних, правових, моральних, естетич-
них, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси пев-
них соціальних груп суспільства.

Г Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві 
зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цін-
ностей і форм життя суспільства.

Д Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідно-
шенням географічних чинників (розташування країни, наявність 
природних ресурсів, густота населення тощо).

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г Д
1
2
3
4
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У завданнях 53 — 56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в табли-
цях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). 
Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 
4 — четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як 
помилки!

53. Установіть послідовність подій другої половини XIV — першої половини XVI ст.
А Повстання литовсько-русько-білоруської знаті на чолі з князем Свидригай-

лом Ольгердовичем.
Б Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства.
В Повстання на чолі з князем Михайлом Глинським.
Г Приєднання Київської, Чернігово-Сіверської та Переяславської земель до 

Великого князівства Литовського.

54. Установіть послідовність діяльності державно-політичних інституцій.
А Малоросійська колегія на чолі з П. Рум’янцевим
Б Малоросійський приказ
В Правління гетьманського уря ду
Г Малоросійська колегія на чолі із С. Вельяміновим

55. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя ХІХ ст.
А Утворення просвітницького гуртка «Руська трійця».
Б Заснування І. Франком і М. Павликом Русько-української радикальної 

партії (РУРП).
В Створення Кирило-Мефодіївського братства.
Г Заснування Д. Антоновичем і М. Русовим Революційної української 

партії (РУП).

56. Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України.
А Проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР.
Б Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею.
В Схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР.
Г Початок першого «Зимового походу» Армії УНР.

Завдання 57 — 60 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Вибе-
ріть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді та запишіть їх у бланку А згідно 
з інструкцією. Не робіть інших записів у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме 
їх як помилки!

57. Які чинники сприяли виникненню та розвитку міст на Русі?
1 Безперервні війни з Хозарським каганатом і Візантійською імперією.
2 Виникнення племінних центрів — городищ — у давніх слов’ян.
3 Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства.
4 Демографічний вибух і стрімке зростання чисельності населення.
5 Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів.
6 Безперервність традицій та досвіду міського життя з античних часів.

А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4



ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

58. Укажіть основні умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.
1 Козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб.
2 Магнатам і шляхті заборонялося повертатися в свої маєтки.
3 У містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони.
4 Гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами.
5 Річ Посполита припиняла воєнні дії проти союзника гетьмана — Московського царства.
6 Територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київським воєводством.

59. Які поняття потрібно використати, характеризуючи культурне та духовне життя України в період 
Непу (1921 — 1928 рр.)?
1 Союз РСР
2 Договірна федерація
3 Українізація
4 Ліквідація неписьменності
5 ВАПЛІТЕ
6 «Розстріляне відродження»

60. Які заходи партійно-державного керівництва в 1950 — середині 1960-х рр. вплинули на життєвий 
рівень населення України?
1 Подолання дефіциту товарів унаслідок проведення грошової реформи.
2 Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.
3 Збільшення розмірів присадибного господарства колгоспників.
4 Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.
5 Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
6 Перегляд тарифної системи та підвищення рівня оплати праці.

Відповіді до тесту
№ завдання Правильна відповідь № завдання Правильна відповідь № завдання Правильна відповідь

1 Б 21 А 41 В
2 Г 22 В 42 Б
3 А 23 А 43 В
4 В 24 Б 44 Б
5 Б 25 В 45 В
6 В 26 А 46 Г
7 Б 27 Г 47 А
8 А 28 В 48 Г
9 Г 29 Б 49 1Г, 2А, 3В, 4Д

10 А 30 Б 50 1Д, 2Г, 3Б, 4А
11 А 31 Г 51 1Б, 2Д, 3А, 4В
12 Г 32 В 52 1Г, 2В, 3Б, 4Д
13 Б 33 В 53 ГБАВ
14 Г 34 Б 54 БГВА
15 В 35 В 55 АВБГ
16 Б 36 В 56 ВАГБ
17 А 37 А 57 2, 3, 5
18 Г 38 Г 58 1, 4, 6
19 Б 39 А 59 3, 4, 5
20 В 40 Г 60 2, 5, 6




