
Частина 1 «Історія України ХХ-початку ХХІст.» 

Завдання 1-23 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, 

правильний 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 помилки! 

1.Визначте продукт, на який було запроваджено державну монополію в Російський імперії на початку 

ХХстоліття: 

А горілка 

Б цукор 

В вугілля 

Г зерно 

2.Позначте, які події Першої світової війни на території України дістали назву «Європейський скандал»: 

А репресивна антиукраїнська політика Росіїї на захоплених в 1914-1915рр.землях Галичини і Північної Буковини 

Б репресивна політика Австро-Угорщини на українських землях 

В розгром австро-угорської армії в Галичині 

Г поразка і відступ російської арміїї в 1915р. 

3.Війська якого воєнно-політичного блоку брали участь в окупації Півдня України наприкінці 1918-на початку 

1919 року? 

А Троїстого союзу 

Б Четвертного союзу 

В Антанти 

Г Малої Антанти 

4.Визначте, що означає абревіатура ЗО УНР: 

А Загальний округ Української Народної Республіки 

Б Земельний округ Української Народної Республіки 

В Зелена область Української Народної Республіки 

Г Західна область Української Народної Республіки 

5.Назвіть одне з положень Конституції УСРР 1919р.: 

А проголошення перемоги комунізму в окремо взятій країні 

Б скасування приватної власності 

В здійснення влади трудящих через систему виконавчих комітетів 

Г проголошення повної свободи слова, зібрань,спілок 

6.Що з названого є проявами кризи нової економічної політики? 

А повстання моряків у Кронштадті 

Б відмова селян здавати хліб державі 

В масовий голод 

Г дії загонів отаманів 

7.Зображення обкладинки дитячого журналу свідчила про… 



 

А політизацію всіх сторін жмття суспільства 

Б завершення процесу ліквідації неграмотності 

В розгортання пропаганди загальної середньої освіти 

Г створення дитячих політичних організацій 

8. «Публікації матеріалів про «шкідництво» у Донбасі викликало у країні емоційну бурю. Нарешті «знайшлися» 

конкретні винні, які творили безчинства: старі спеціалісти, інженерно-технічні працівники». В уривку 

джерела йде мова про… 

А справу «СВУ» 

Б «Шахтарську справу» 

В Стаханівський рух 

Г «розкуркулення» 

9. З якою політичною метою проводили суцільну колективізацію? 

А зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян 

Б встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для 
модернізації всього господарства 

В допомога держави процессу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки й агрокультури 

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним 

10. Визначте причину появи статті Й.Сталіна «Запаморочення від успіхів» 

А реальні досягнення перших двох п'ятирічок 

Б повне подолання проблеми безграмотності 

В масовий антиколгоспний опір селянства 

Г швидкий і безпроблемний процес створення колгоспів 

11.У 30-ті роки домінуючим напрямом у мистецтві і літературі радянської України був… 

А критичний реалізм 

Б соціалістичний реалізм 

В модернізм 



Г авангардизм 

12. «Інтегральний націоналізм» став основою ідеології та діяльності 

А КПЗУ 

Б УНДО 

В ОУН 

Г УСДП 

13.Коли відбулася описана нижче подія?«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати.…радянський 

уряд не може… байдуже ставитися до того, що… українці та білоруси, які проживають на території Польщі, 

кинуті напризволяще. …радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ 

перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії». 

А 23 серпня 1939 р. 

Б 1 вересня 1939 р. 

В 17 вересня 1939 р. 

Г 28 вересня 1939 р. 

14.Хто з зображених на фото історичних діячів був одним з командирів радянського партизанського руху? 

А  Б  В  Г  

15.Яка складова  політики радянської влади на західноукраїнських землях у 1940-1950роках найбільше 

підірвала соціальний опір боротьби ОУН і УПА? 

А колективізація 

Б індустріалізація 

В культурна революція 

Г масовий террор 

16. Як позначився на внутрішньому житті в СРСР та УРСР початок «холодної війни»? 

А широкий розвиток дисидентського руху 

Б масова реабілітація політичних в’язнів 

В депортація кримських татар та інших народів 

Г боротьба з космополітизмом 

17. Позначте мету вступу Української РСР до Ради Економічної Взаємодопомоги 1962 року: 

А надання економічної допомоги країнами, які щойно звільнилися від колоніалізму; 

Б сприяння перебудові економік соціалістичних країн на ринкових засадах; 



В надання допомоги капіталістичним країнам у перебудові економіки на соціалістичний лад; 

Г розвиток економічного співробітництва та інтеграції з соціалістичними країнами. 

18. Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1970-х рр. було передусім спричинено 

А подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна» 

Б інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розв'язки» 

В підписанням СРСР Гельсінського заключного акту 

Г введенням радянських військ до Афганістану і бойкот московської олімпіади 

19. Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки? 

А О. Кириченко  

Б М. Підгорний 

В П. Шелест  

Г В. Щербицький 

20. Що було однією з причин глибокої кризи радянської моделі розвитку на початку 1980-х рр.? 

А існування надцентралізованої системи управління 

Б висока продуктивність праці робітників 

В спроба запровадження елементів ринкової економіки 

Г відмова від фінансово-технологічної допомоги країн Заходу 

21. Конституція Української РСР, що була ухвалена 20 квітня 1978 р.,втратила свою чинність: 

А 1985 р. 

Б 1991 р. 

В 1996 р. 

Г 2004 р. 

22.З якою країною Україна мала напружені відносини, що були спричинені суперечками щодо лінії 

розмежування виняткових морських економічних зон і шельфу Чорного моря в районі о.Зміїний? 

А Румунією 

Б Болгарією 

В Росією 

Г Туреччиною 

23.Обрання Президентом України П.О.Порошенка відбулося 

А травень 2014р. 

Б лютий 2014р. 

В червень 2014р. 

Г червень 2013р. 

Завдання на встановлення відповідності (№24–26). До кожного завдання подано інформацію, позначену 

цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної 



цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування 

правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці 

бланка відповідей А. 

24. Установіть відповідність між періодами та подіями. 

1 1900—1903 рр. 

2 1905—1907 рр. 

3 1906—1916 рр. 

4 1911—1913 рр. 

А «Справа Бейліса» 

Б Діяльність Української думської громади 

В Економічна криза в Російській імперії 

Г Перша російська революція 

Д Столипінська аграрна реформа  

 

25. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої біографії. 

1 С. Тимошенко, М. Кирпонос 

2 О. Федоров, О. Сабуров 

3 С. Бендера, Р. Шухевич 

4 М. Хрущов, Д. Мануїльський 

А Керівники оунівського підпілля і повстанського руху 

Б Діячі науки і культури України в роки Великої Вітчизняної війни 

В Командувачі радянських партизанських з’єднань 

Г Командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни 

Д Керівники УРСР у роки Великої Вітчизняної війни 



 

26. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями. 

1 Гіперінфляція 

2 Грошова емісія 

3 Дефолт 

4 Девальвація 

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями 

Б Перевищення видатків бюджету над доходами 

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, 

порушення платіжного обігу й нормальних господарських зв’язків 

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків 

Д Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці стосовно валют інших країн або 

дорогоцінних металів 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності (№27–28). До кожного завдання подано перелік 

подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має 

відповідати цифрі 1, друга -цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків(цифри від 1 

до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 

27. Установіть послідовність створення плакатів періоду Другої світової війни. 



А  Б  В  Г  

 

28. Установіть послідовність подій 

А розстріл «Небесної сотні» 

Б підписання Мінських угод 

В початок антитерористичної операції на Сході України 

Г анексія Криму Росією 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з 

короткою відповіддю множинного вибору) (№29–30). До кожного завдання пропонується сім варіантів 

відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

тестування вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А. 

29.Які українські партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.? 

1.Ураїнська соціал-демократична робітнича партія 

2.Українська національно-демократична партія 

3. Українська соціал-демократична партія 

4.Русько-українська радикальна партія 

5. Українська радикальна-демократична партія 

6. Українська народна партія 

7.Революційна українська партія 

 



30.Укажіть складові економічних реформ другої половини 1960-х рр.(реформи О. Косигіна). 

1 запровадження на всіх великих промислових підприємствах держприйомки готової продукції 

2 ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків 

3 відновлення галузевої системи управління промисловістю через союзні та союзно-республіканські міністерства 

4 дозвіл на індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання 

5 розширення господарської самостійності підприємств шляхом скорочення кількості планових показників 

6 ухвалення семилітнього плану розвитку народного господарства 

7 визначення прибутку й рентабельності ключовими показниками ефективності роботи підприємств 

 

 

 

 

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

Завдання 31-53 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу 

думку, правильний 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 помилки! 

31.    Вкажіть археологічно-історичну добу розвитку людства, в яку виникають такі галузі господарювання як 

землеробство, ткацтво та гончарство, що знайшли своє відображення на малюнку: 

А мезоліт; 

Б неоліт; 

В енеоліт; 

Г бронзовий вік. 

 

32.Укажіть правильне твердження. 

А Кіммерійці були для свого часу неперевершеними майстрами військової справи. 

Б Сармати – перший народ на українських землях, чия назва нам відома завдяки писемним ассирійським і грецьким 

джерелам. 

В Мову скіфів, так само, як і кіммерійців, відносять до тюркської групи. 



Г Народи Великої Скіфії мали власну писемність, що дало можливість відтворити скіфську міфологію. 

33. Яку територію займав племінний східнослов’янський союз полян? 

 А Середнє Подніпров’я: «в лісах на горах понад річкою Дніпром». 

Б Між річками Случчю та Дніпром, Прип’яттю й Тетеревом. 

В Між Дніпром та Південним Бугом. 

Г Середня течія Десни, на берегах Сейму та у верхів’ях Сули. 

34.Яке поняття відповідає наведеному визначенню?Форма устрою Київської Русі в період роздробленості, за якої 

вона зі слабоцентралізованої держав перетворилася на об’єднання князівств , кожне з яких мало ознаки державності, 

найважливіші питання внутрішнього життя вирішувалися на князівських з’їдах. 

А племінний союз 

Б дружинна держава 

В централізована монархія 

Г федеративна монархія 

35. Вкажіть, про похід якого князя проти половців ідеться мова в уривкові з джерела   "…хочу чи списа зламати 

на полі Половецькому та й наложити головою чи шоломом пити воду з Дону…" 

А. Ігоря Святославовича 

Б. Святослава Ярославича 

 В. Ігоря Ольговича 

 Г. Ізяслава Мстиславовича   

36. Постійна увага князівських з’їздів к. ІХ-початку ХІІ століття  була зосереджена на питаннях… 

А організації спільної боротьби проти половців 

Б ухвалення нових збірників законів 

В визначенні порядку престолонаслідування 

Г організації походів на Константинополь 

37. Вкажіть місто, в якому 1253 року відбулася коронація галицько-волинського князя Данила Романовича: 

А Львів; 

Б Галич; 

В Холм; 

Г Дорогочин. 

38. Яка битва стала кульмінаційним моментом війни Польщі та Литви проти Тевтонського ордену? 

А битва на р.Калка 

Б битва поблизу Ярославля 



В битва поблизу Синіх Вод 

Г Грюнвальдська битва 

39. Вкажіть князя, який очолив повстання 1508 року проти польсько-литовського панування, яке, за висловом 

М. Грушевського, стало останнім спалахом “аристократичної фронди”: 

А Свидригайло; 

Б Дмитро Детько; 

В Михайло Глинський; 

Г Олелько Володимирович. 

40. Які українські воєводства мали центри в м. Луцьк і м. Кам’янець 

А. Руське і Волинське    

Б. Волинське і Подільське           

В. Подільське і Брацлавська 

Г. Руське і Белзьке 

41. Картина відомого польського художника Я.Матейка відображає 

 

А укладення Люблінської унії 

Б укладення Берестейської унії 

В складання козацького реєстру 

Г суд над козацьким ватажком С.Наливайком 

42. Укажіть, кого з історичних діячів зображено на фресці церкви Спаса на Берестові, яка побудована в 12 ст. 

А князя Володимира Мономаха. 

Б князя Василя-Костянтина Острозького 

В митрополита Іпатія Потія 

Г митрополита Петра Могилу 



 

43. Про Пилявецьку битву відомо, що… 

А вона відбулася після зняття облоги Львова й ухвали Б. Хмельницького рухатися на захід; 

Б козацьке військо захопило табір двох коронних гетьманів М. Потоцького та М. Калиновського; 

В перехід кримського хана на бік короля спонукав Б. Хмельницького до переговорів з поляками; 

Г сучасники-поляки оцінили її як найганебнішу за всю історію Польщі. 

44.Про кого з українських гетьманів останньої третини XVII – першої третини XVIII ст.його сучасник міг 

сказати: «Той великий славний муж,що залишився на старі літа без нащадків і з величезним майном, жертвував 

усім, щоб вибороти волю своїй батьківщині, Він не завагався зректися усього, що може бути найдорожче на цій 

землі, і віддав власне життя за визволення рідного краю…»? 

А П.Дорошенка 

Б І.Самойловича 

В І.Мазепу 

Г І.Скоропадського 

45. Про Коліївщину відомо, що повстання… 

А розпочалося в Умані навесні 1768 р.; 

Б від початку очолив Іван Гонта; 

В розгорнулося на Лівобережній Україні; 

Г придушено російськими військами. 

46. Визначте автора відомих опер другої половини XVIII ст. „Креонот”,  „Алкід”, „Син-соперник”: 

А М. Березовський; 

Б Д. Бортнянський; 

В А. Ведель; 

Г М. Ділецький. 



47.Яка подія примусила царську владу Росії тимчасово відновити козацькі формування на території 

колишньої Гетьманщини? 

А війна з Францією 1812р. 

Б поділ Речі Посполитої 1772р. 

В «Коліївщина» 1768р. 

Г виступ декабристів 1825р. 

48. Позначте категорію населення, яка виникла внаслідок реалізації земельної реформи 1861 р.: 

А тимчасовозобов’язані селяни; 

Б удільні селяни; 

В державні селяни; 

Г посесійні селяни. 

49. Яке видання мало назву «Основа»? 

А Перший український політичний журнал, що виходив у Женеві. 

Б Перший український літературно-науковий щомісячний журнал, що виходив у Петербурзі. 

В Друкований орган Київської громади в 1874 – 1875 рр. 

Г Перший український тижневик, від якого бере початок українська преса в Галичині. 

50. Якими цифрами позначено українські губернії, що належали до складу Новоросійсько-Бессарабського 

генерал-губернаторства в середині19 ст.? 

 

А 1, 3, 4 

Б 2, 3, 4 

В 2, 4, 5 

Г 3, 4, 5 

51. Які українські історико-географічні регіони належали до складу «Королівства Галичини та Лодомерії» 

Австро-Угорської імперії у другій половині 19 ст.? 



А Північна Буковина та Східна Галичина 

Б Східна Галичина та Закарпаття 

В Південна Буковина та Східна Галичина 

Г Східна Галичина 

52. Які міста поєднала перша залізниця на західноукраїнських землях? 

А Одесу та Балту 

Б Київ та Одесу 

В Львів та Броди 

Г Львів та Перемишль 

53. Хто з українських істориків присвятив все своє життя вивченню історії запорозького козацтва? 

А Д. Багалій 

Б М. Грушевський 

В Д. Яворницький 

Г А. Кримський 

Завдання на встановлення відповідності (№54–56). До кожного завдання подано інформацію, позначену 

цифрами і буквами. Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної 

цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування 

правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці 

бланка відповідей А. 

54. Установіть відповідність між іменами князів та твердженнями, що їх характеризують. 

1 Лев Данилович 

2 Юрiй I Львович 

3 Юрій ІІ Болеслав 

4 Любарт 

А Намагаючись протистояти зазіханням Польщі й Угорщини, підтримував союзні відносини з Тевтонським орде- 

ном і Литвою. Оточив себе іноземцями-католиками, беззастережно підтримував католицьке духівництво. 

Б Приєднав Люблінську землю, частину Закарпаття з м. Мукачевом, переніс свою столицю до Львова. 

В Після смерті батька об’єднав усі землі держави під своєю владою. За його правління Польща захопила 

Люблінську землю, а Угорщина – частину Закарпаття. Домігся утворення Галицької митрополії. 

Г Сподіваючись одержати від країн Західної Європи допомогу проти монголів, прийняв від папи Іннокентія IV 

королівську корону. 



Д Представник литовської династії Гедиміновичів, який свою владу зміг поширити лише на Волинь. Вів тривалу 

боротьбу з Польщею та Угорщиною за галицькі й волинські землі. 

 

55. Встановіть відповідність між зображеннями споруд та їхніми назвами. 

1  2  

3  4  

А Верхній замок у Луцьку. 

Б Кам’янець-Подільська фортеця 

В Хотинська фортеця 

Г Мукачівський замок 

Д Меджибізький замок. 

 

56. Встановіть відповідність між сферами діяльності та іменами вихованців Києво-Могилянської 

академії. 

1 Філософія 



2 Історія 

3 Медицина 

4 Образотворче мистецтво 

А Іван Мигура, Іван Щирський, Леонтій Тарасевич, Григорій Левицький 

Б Інокентій Гізель, Стефан Яворський,Феофан Прокопович 

В Самійло Величко, Роман Ракушка-Романовський (Самовидець), Микола Бантиш-Каменський 

Г Нестор Максимович-Амбодик, Данило Самойлович 

Д Іван Виговський, Петро Дорошенко,Іван Мазепа, Пилип Орлик 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності (№57–58). До кожного завдання подано перелік 

подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має 

відповідати цифрі 1, друга -цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків(цифри від 1 

до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 

57. Встановіть хронологічну послідовність подій. 

А Князювання останнього удільного київського князя Семена Олельковича. 

Б Остаточне приєднання Галичини до Польського королівства. 

В Громадянська війна у ВКЛ. Утворення Великого князівства Руського. 

Г Вихід друком книги Юрія Дрогобича «Прогностична оцінка поточного…» 

 

58. Встановіть хронологічну послідовність подій. 

А Утворення Національно-демократичної партії (УНДП) 

Б Заснування Головної Руської ради 

В Створення Русько-української радикальної партії (РУРП) 



Г Створення на західноукраїнських землях культурно-освітнього товариства «Просвіта» 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з 

короткою відповіддю множинного вибору) (№59–60). До кожного завдання пропонується сім варіантів 

відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

тестування вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А. 

59. Які явища та процеси характерні для соціокультурної ситуації в українських землях у першій 

половині 17 ст.? 

1 Активна участь у житті православної церкви нової суспільної верстви – козацтва. 

2 Припинення конфронтації між католицькою та православною церквами. 

3 Неоднакові темпи зростання панщини, як і інших повинностей, у різних регіонах. 

4 Активне будівництво фортифікаційних укріплень бастіонного типу. 

5 Занепад іконописного малярства у зв’язку з появою нових жанрів живопису. 

6 Зростання ролі друкарні Івана Федорова у Львові як основного осередку книговидання. 

7 Створення нової уніатської церкви 

 

60. Які з наведених територій відійшли до Російської імперії в результаті російсько-турецьких війн 

другої половини ХVІІІ ст.? 

1 узбережжя Чорного моря між Південним Бугом і Дністром 

2 узбережжя Чорного моря між Дніпром і Південним Бугом 

3 гирло Дунаю 

4 узбережжя Чорного моря між Дністром і Дунаєм 

5 фортеця Азов та навколишні землі 

6 Бессарабія 

7 Кримський півострів 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


