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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФІЗИКИ

9 клас

1. Відро ємкістю 10 л доверху заповнили снігом. Після того, як 
сніг розтанув, у відрі виявилося 1850 мл води. Знайдіть густину снігу. 
Густина води 1 г/см 3.

2. Поїзд із 18 вагонів і локомотива рухається по мосту рівномірно 
зі швидкістю 36 км/год. За який час він пройде міст довжиною 
750 метрів? Довжина вагона 20 м, локомотива — 10 м.

3. Сила тяги тепловоза 200 кН. Потужність двигунів 3 МВт. 
За який час поїзд при рівномірному русі прийде шлях 10 км?

4. Збиральна лінза дає уявне зображення предмета, збільшене 
у 4 рази. Визначити фокусну відстань лінзи, якщо відстань між 
предметом і зображенням 0,6 м. Зробити побудову.

5. У сполучені посудини, площі перерізу яких відрізняються 
у 3 рази налили воду, потім долили стовпчик гасу висотою 20 см 
у посудину з більшою площею перерізу. На скільки змінився рівень 
води в посудині меншого перерізу? Густина гасу і води відповідно 
0,7 та 1 г/см 3.

6. Зі сталевої дротини площею перерізу 1 мм 2 вирішили зробити 
нагрівник потужністю 400 Вт при включенні його в мережу з напругою 
200 В. Питомий опір сталі 12·10–8 Ом·м, густина сталі 7,8 г/см 3.

6.1. Скільки метрів дроту пішло на виготовлення нагрівника?
6.2. Яка маса металу пішла на його виготовлення?
6.3.  Скільки води можна нагріти від 20 до 100 оС таким нагрівником 

за 5 хвилин?
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6.4.  Скільки води випарується, якщо час нагрівання збільшити ще 
на 5 хвилин? Питома теплота пароутворення 2,3·10 6 Дж/кг.

6.5.  Якщо сталевий дріт замінити на мідний тих же геометричних 
розмірів, то якою буде потужність мідного нагрівника? 
Питомий опір міді 1,7·10–8 Ом·м, густина міді 8,9 г/см 3.

6.6.  Якою має бути довжина мідного дроту площею 0,1 мм 2, щоб 
потужності нагрівників були по 400 Вт?

7. У посудину площею перерізу 10 см 2 налили 50 мл води (густина 
води 1 г/см 3). Дерев‘яний куб (сторона куба 2 см, густина дерева 
0,8 г/см 3) кинули у воду.

7.1. Яка частина куба занурена у воду?
7.2.  На скільки змінився тиск на дно посудині після занурення 

куба у воду?
7.3. Яку мінімальну роботу необхідно виконати, щоб потопити куб?
7.4.  На скільки будуть відрізнятись тиски на верхню і нижню 

грань куба у потопленому стані?
7.5.  Якщо кубу дати можливість вільно плавати у воді, а поверх 

води у посудину долити 6 см 3 олії (густина олії 0,9 г/см 3), 
то яка частина куба буде занурена у воду?

7.6.  Яким буде відношення сил Архімеда, що діють на куб з боку 
води та олії?

10 клас

1. Відстань 90 км автомобіль проїхав із середньою швидкістю 
80 км/год, витративши 8 л бензину. Знайти середню потужність 
двигуна автомобіля, якщо його ККД 35%. Густина бензину 700 кг/м 3, 
питома теплота згоряння бензину 44 МДж/кг.

2. На якій відстані одна від одної потрібно розташувати лінзи 
з оптичною силою 2,5 та –4 дптр, щоб промені паралельні головній 
оптичній осі лінзи, пройшовши через них, залишились паралельни-
ми. Головні оптичні вісі лінз співпадають. Зробити побудову.



7

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

3. Дріт розрізали на 2 частини так, що довжина однієї частина 
на 40% більша за другу, а потім паралельно з‘єднали. Опір з‘єднання 
виявився рівним 14 Ом. Яким був опір цілої дротини?

4. Йдучи вздовж вулиці, учень помітив, що потрібний йому авто-
бус обганяє його через кожні 6 хв, а зустрічний автобус того ж марш-
руту зустрічається з ним через кожні 5 х в. Через який інтервал часу 
відходять автобуси з кінцевої зупинки, якщо протягом руху швидкість 
руху автобусів і учня не змінюється?

5. Яку швидкість мала куля, якщо після абсолютно не пружного 
зіткнення з математичним маятником, він зробив повний оберт? 
Маса кулі і маятника 10 г і 100 г відповідно, довжина математичного 
маятника 1 м. Яка частина початкової енергії кулі при зіткненні пере-
йшла в тепло? Прискорення вільного падіння 10 м/с 2.

6. В посудині знаходиться 1 моль водню (Н2) і 2 моля гелію (Не) 
при нормальних умовах (температура 273 К, тиск 10 5 Па). Відносна 
молярна маса водню 2 г/моль, гелію — 4 г/моль. Стала Больцмана  
1,38 ⋅ 10-23 Дж/К, універсальна газова стала 8,3 Дж/моль ⋅ К, число 
Авогадро 6 ⋅ 10 23 моль-1.

6.1. Який об›єм займає суміш газів?
6.2. Визначить молярну масу суміші газів.
6.3. Визначить масу молекули водню.
6.4. Яка середня квадратична швидкість молекул водню?
6.5. Яка густина суміші газів?
6.6.  При збільшенні температури суміші у 3 рази при незмінному 

об’ємі 40% молекул розпались на атоми. Яким став тиск 
суміші газів?

7. По похилій площині, що складає з горизонтом кут 30 о і кое-
фіцієнтом тертя 0,2, знизу вгору штовхнули тіло з початковою 
швидкістю 10 м/с. Прискорення вільного падіння 10 м/с 2.

7.1. Через який час тіло зупиниться?
7.2. Запишіть рівняння руху тіла вгору.
7.3. Скільки часу тіло буде рухатись вниз по похилій площині?
7.4. На яку максимальну висоту підніметься тіло?
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7.5.  Якою буде швидкість тіла на половині максимальної висоти 
при русі униз?

7.6. Побудуйте графік залежності швидкості тіла від часу.
7.7. Який шлях тіло пройде за перші 3 с руху?

11 клас

1. Визначити оптичну силу лупи, що дає двохкратне збільшення. 
Лупа максимально наближена до ока. Відстань найкращого зору 
людини 25 см. Зробить побудову.

2. Якою є лінійна швидкість руху штучного супутника Землі 
по коловій орбіті на висоті, що у 2 рази більша за радіус Землі? 
Прискорення вільного падіння на поверхні Землі 10 м/с 2. Радіус Зем-
лі 6400 км.

3. В посудину, яка містить 0,6 кг води при температурі 10 0 С, 
опустили 0,8 кг льоду при температурі –20 0 С. Визначити тем пе-
ратуру і масу води в посудині після встановлення теплової рів но-
ваги, нехтуючи теп ло обміном з навколишнім середовищем. Теп ло-
ємність льоду та води відповідно 2100 Дж/кг·оС та 4200 Дж/кг·оС, 
питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг.

4. Один моль ідеального газу перевели з стану 1 в стан 2 ізо-
хорно так, що його тиск зменшився в 1,5 раз, а потім ізобарно 
нагріли до початкової температури Т1. При цьому газ виконав ро-
боту 0,83 кДж. Знайти температуру Т1. Універсальна газова стала 
8,3 Дж/моль·К.

5. Пролетівши вертикально вниз без початкової швидкості 5 м, 
тіло абсолютно пружно відбивається від довгої похилої площини, 
що складає з горизонтом кут 30о. Через який час відбудеться друга 
зустріч тіла з похилою площиною? Прискорення вільного падіння 
10 м/с 2.



9

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

9

6. У вершинах квадрата зі стороною 10 см, знаходяться заряди 
1 нКл, 2 нКл, -3 нКл та 4 нКл.

6.1. Визначить напруженість електричного поля у центрі квадрата.
6.2. Який потенціал електричного поля у центрі квадрата?
6.3.  Яка сила буде діяти на заряд 5 нКл, якщо його помістити 

у центр квадрата?

7. Резистор 10 Ом, індуктивність 5·10–4 Гн, конденсатор 1 мкФ по-
слі довно включені в коло змінного струму з частотою 10 4 Гц і макси-
мальною напругою 1 В.

7.1. Визначить діюче значення напруги.
7.2. Обчисліть повний опір кола.
7.3. Який максимальний струм в колі?
7.4.  Визначить максимальну напругу на індуктивності, конденса-

торі і резисторі.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

9 клас

І рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 3 бали)

1. Розв’язати нерівність: ( ) 0341 22 ≥+−− xxx .

2. Позбутися ірраціональності в знаменнику 
1236

32
−+−

+ .

3. Знайти площу чотирикутника ABCD , де ( )1;1 −A , ( )2;3B , ( )2;4C , 
( )1;8 −D .
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ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 5 балів)

1. Розв’язати систему рівнянь: 
x xy y

x y xy

+ + =

+ =







11

302 2

,

.

2. Обчислити 2
3

2 2x y
xy
+ , якщо відомо, що 0>x , 0>y  та

 x y
xy

2 24 3−
= − .

ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 7 балів)

1. Сума квадратів цифр двозначного числа дорівнює 13. Якщо від 
цього числа відняти 9, то отримаємо число, яке записане тими ж са-
мими цифрами, але у зворотному порядку. Знайти це число. 

2. Скільки спільних точок мають графіки функцій 2−−= axy  
та 1−= xy  в залежності від значення параметра a . 

10 клас

І рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 3 бали)

1. Розв’язати систему рівнянь 






=−−+

=−−+

.8

,244

yxyx

yxyx

2. Розв’язати нерівність ( ) 0cossin ≥x . 
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3. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить квадрат зі 
стороною 1 см. Діагональ паралелепіпеда дорівнює 6  см. Знайти 
об’єм паралелепіпеда.

ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 5 балів)

1. Спростити вираз 
22

242
23

234

−+−
++++

aaa
aaaa .

2. Знайти площу фігури, обмежену лінією 2=−++ yxyx .

ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 7 балів)

1. При якому значенні параметра a  нерівність 

( ) ( ) ( ) 0121334 2 ≥+++−− axaxa   виконується для всіх дійсних 
значень х?

2. Розв’язати рівняння 10 24 5 7 13 2 2x x x x− + + = + .

11 клас

І рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 3 бали)

1. Розв’язати нерівність 0coscos2 2 ≤− xx π .

2. Побудувати графік функції 
x

xxxy
23 9 −= . 

3. Розв’язати рівняння ( ) 222 −+= xaxa  при всіх значеннях па-
ра метра  а.
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ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 5 балів)

1. Розв’язати систему рівнянь x y
x y

4 4 17
3

+ =
+ =






,

.
 

2. У прямокутну трапецію вписане коло. Точка дотику ділить 
більшу з бічних сторін трапеції на відрізки 4 см і 25 см. Знайти площу 
трапеції.

ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі  

оцінюється в 7 балів)

1. Нехай ( )
7
7sin

5
5sin

3
3sinsin xxxxxf +++= . Довести, що

2
1

9
' =





πf

.
2. Розв’язати рівняння ( ) xx 32 log1log =+ .
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13

ВІДДІЛЕННЯ  
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

9 клас

І рівень

1. Знайти сторону найбільшого квадрата, дві сусідні вершини яко-

го лежать на осі Ox , а дві інші – на параболі 23
2

y x x= − . 

2. Знайти числа , , ,a b c d , що утворюють зростаючу геометричну 
прогресію, якщо числа 12, , , 18a b c d− −  утворюють арифметичну 
прогресію. 

3. У трикутнику ABC проведено висоту BD з вершини прямого 
кута B. Радіуси вписаних кіл трикутників ADB та CDB, дорівнюють 
5 та 12 відповідно. Знайти радіус кола, вписаного в трикутник ABC . 

ІІ рівень

1. На координатній площині Oxy зобразити множину точок ( ; )x y  
для яких 22 | | | |x y x− =  

2. Нехай , ,a b c − сторони трикутника і справджується рівність   
5 3 6 2a b c bc+ + = . Довести, що a b<  і a c< . 

ІІІ рівень

1. Знайти усі натуральні числа , ,m n  де m n< , якщо 1 1 14
165m n

+ = .

2. Нехай периметр опуклого чотирикутника дорівнює 40 см, а його 
площа дорівнює 100 см2. Довести, що чотирикутник є квадратом.
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ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

10 клас

І рівень

1. Знайти усі такі натуральні значення n , щоб число 
4

1

2 13
2 2 1

n

n n

+

−

−
− +

 
було цілим ?

2. Скільки коренів рівняння cos5 0x =  належать проміжку 
13 24[ ; ]

7 7
π π−  ?

3. Знайти довжину висоти AH трикутника ABC , якщо (1;2)A ,
( 1; 3)B − − , (0;4)C .   

ІІ рівень

1. Довести, що 19 2 12 6 2 8 11 2 12 3 84+ + − − − =

2. Нехай O − точка перетину бісектрис , ,AM BN CK  внутріш-
ніх кутів трикутника ABC . Відомо, що площі трикутників 

, ,ANO BKO CMO   однакові. Довести, що трикутник ABC  рівносто-
ронній . 

ІІІ рівень

1. Відомо, що 24 , 81A B∠ = ∠ = −  внутрішні кути трикутника 
ABC . O − така точка всередині трикутника, що 

                                     15 , 69OAB OBA∠ = ∠ =  .
Довести, що 57OCA∠ = 

2. Знайти усі квадратні тричлени ( )f x , для яких справджуються 
нерівності

                   (1) 5, (2) 4, (3) 2, (4) 1.f f f f≥ ≤ ≥ ≤ −                                  
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

11 клас

І рівень

1.  Довести, що 19 2 12 6 2 8 11 2 12 3 84+ + − − − = .

2. Довести, що для довільної трикутної піраміди ABCD  існує 

єдина точка О, для якої OA OB OC OD
→ → → → →

+ + + = 0 . 

3. Скільки коренів рівняння cos11 0x =  належать проміжку 
17 19[ ; ]

5 3
π π−  ?

IІ рівень

1. Розв’язати рівняння  
22arcsin arc
3 2
xx tg π− = .   

2. Знайти усі такі значення параметра a , щоб система нерівностей          
( 2 )( 3) 0
( 3 )( 5) 0
x a x a
x a x a

+ − − ≤
 − + − ≤

 мала єдиний розв’язок x . 

ІІІ рівень

1. Відомо, що ,a b − цілі числа, а рівняння 3 0x ax b− + =  має корінь 
3 34 2x = + . Довести, що це рівняння не має інших дійсних коренів.

2. Знайти величину двогранного кута між протилежними бічними 
гранями чотирикутної піраміди, усі ребра якої дорівнюють 1 см.
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ВІДДІЛЕННЯ 
ЕКОНОМІКИ
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

9 клас

І рівень

1. Знайти площу фігури, обмеженої графіком | | | | 2x y+ = .

2. В трикутнику одна із медіан ділить одну із висот у відношенні 
1:2 , рахуючи від вершини. Довести, що трикутник рівнобічний.

3. Довести, що для довільного трикутника ABC  існує така точка  O, 
що для прямих  , , , , ,OA OB OC AB AC BC  справджуються умови 
OA BC⊥ , OB AC⊥ , OC AB⊥ .    

4. Знайти усі значення а, при кожному із яких множина розв’язків 
нерівності 2 (3 ) ( 1) 0x a x a− + + + ≤  містить рівно 4 цілих числа х.

5. Нехай ABCD − трапеція, ,BC AD − її основи, 9, 4, 6AD BC AB= = =
9, 4, 6AD BC AB= = = , і діагоналі трапеції перпендикулярні. Довести, що трапеція 

прямокутна. 

6. Для деяких дійсних чисел , , , , ,a b c d e f  справджується нерівність 

 2 2 2 2 2 22 0c f d e abcf abde cdef b ce a df+ − − − + + < . 

Довести, що  2 4 0a ce− > .

7. Знайти усі пари цілих чисел ( , )x y , для яких
2 2 2( 5) ( 6) 0x x y y y− + + − + =
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

10 клас

І рівень

1. На координатній площині Oxy знайти усі точки з цілими корди-

натами  ( ; )x y , для  яких 
2

2 3
y x x
x y

 ≥ +


≥ −
.

2. Чи обов’язково будуть рівними два трикутники, якщо медіани  
одного із них дорівнюють медіанам іншого ? Відповідь обгрунтувати.

3. Знайти кількість розв’язків рівняння 10sin 3cos2 7x x+ = , які 
належать проміжку [ ;3 ]π π− .

ІІ рівень

1. Знайти найменше і найбільше значення величини 3 2x yL
x y

+=
+

, 

якщо 
1 3
2 5

x
y

≤ ≤
 ≤ ≤

.

2. Нехай у кубі 1 1 1 1ABCDA B C D  точка M − така точка на 1AB , що 

13AM AB= , N − середина 1CC . Знайти косинус кута MBN .

ІІІ рівень

1. Довести, що  11 2 12 9 2 8 3 2 4 5 24− + + − − = . 

2. Розв’язати рівняння  2sin sin 2 2sin 2 cos2 0x x x x⋅ + ⋅ = .
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

11 клас

І рівень

1. На координатній площині Oxy знайти усі точки з цілими корди-

натами  ( ; )x y , для  яких 
2

2 3
y x x
x y

 ≥ +


≥ −
.

2. Нехай у кубі 1 1 1 1ABCDA B C D  точка M − така точка на 1AB , що 
13AM AB= , N − середина 1CC . Знайти косинус кута MBN .

3. Довести, що 28 10 3 4 2 3− + −  є цілим числом і знайти його.

ІІ рівень

1. Знайти найменше і найбільше значення величини 3 2x yL
x y

+=
+

, 

якщо 1 3
2 5

x
y

≤ ≤
 ≤ ≤

.

2. Знайти усі цілі числа n , 0 360n< < , для яких справджується 
рівність 2sin sin 2 2sin 2 cos2 0x x x x⋅ + ⋅ = , де x n=  .

ІІІ рівень

1. Розв’язати рівняння 2
2 4log | 12 12 | 6log | |x x x− + = .

2. Довести, що правильну трикутну піраміду можна перетнути 
площиною так, щоб в перерізі утворився квадрат.  
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

ВІДДІЛЕННЯ 
МАТЕМАТИКИ
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

9 клас

1. Знайти площу фігури, обмеженої графіком | | | | 2x y+ = .

2. В трикутнику одна із медіан ділить одну із висот у відношенні 
1:2 , рахуючи від вершини. Довести, що трикутник рівнобічний.

3. Довести, що для довільного трикутника ABC  існує така точка  O, 
що для прямих  , , , , ,OA OB OC AB AC BC  справджуються умови 
OA BC⊥ , OB AC⊥ , OC AB⊥ .    

4. Знайти усі значення а, при кожному із яких множина розв’язків 
нерівності 2 (3 ) ( 1) 0x a x a− + + + ≤  містить рівно 4 цілих числа х.

5. Нехай ABCD − трапеція, ,BC AD − її основи , 9, 4, 6AD BC AB= = =
9, 4, 6AD BC AB= = = , і діагоналі трапеції перпендикулярні. Довести, що трапеція 

прямокутна. 

6. Для деяких дійсних чисел , , , , ,a b c d e f  справджується нерівність 
 2 2 2 2 2 22 0c f d e abcf abde cdef b ce a df+ − − − + + < . 

Довести, що  2 4 0a ce− > .

7. Знайти усі пари цілих чисел ( , )x y , для яких
2 2 2( 5) ( 6) 0x x y y y− + + − + =

10 клас

1. Зобразити на площині Oxy множину точок, для  координат яких 
справджується нерівність  2 3x y xy+ ≤ .

2. Довести, що для довільної трикутної піраміди існує нескінчен-
на кількість площин, кожна із яких утворює паралелограм у перерізі 
з поверхнею цієї піраміди. 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

3. Довести, що при усіх натуральних n  дріб 3 7
5 12

n
n

+
+

 є нескорот-
ним дробом.

4. Довести, що для довільного додатнього дійсного числа a знай-
дуться два числа з проміжка (0;1), відношення яких дорівнює a.

5. Довести, що графік 3 26y x x x= − +  має центр симетрії і знай-
ти його координати.  

6. Розв’язати рівняння   1 1 1
sin 5 sin 9 sin 3x x x

+ = .  

7. Знайти усі пари цілих чисел ( , )x y , для яких
2 2 2( 5) ( 6) 0x x y y y− + + − + =

11 клас

1. Знайти усі значення а, при кожному із яких множина розв’язків 
нерівності 2 (3 ) ( 1) 0x a x a− + + + ≤  містить рівно 4 цілих числа х.

2. Довести, що для довільної трикутної піраміди існує нескінчен-
на кількість площин, кожна із яких утворює паралелограм у перерізі 
з поверхнею цієї піраміди. 

3. Довести, що після проведення усіх діагоналей опуклого деся-
тикутника при їхньому перетині всередині десятикутника утвориться 
не більше 210 різних точок.

4. Довести, що для довільного додатнього дійсного числа a зна-
йдеться нескінченна кількість дійсних чисел ,x y  з проміжків (0;2)
та (0;3)  відповідно, для яких y ax= .

5. Довести, що функція ( ) sin cos( 3)f x x x= +  не є періодичною.

6. Розв’язати рівняння 2
5 3 5 26log 4log 2log (6 ) log (0,25)x x x− = − + .

7. Розв’язати рівняння   1 1 1
sin 5 sin 9 sin 3x x x

+ = .  
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ВІДДІЛЕННЯ  
ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФІЗИКИ

9 клас

1. Двигун потужністю 90 кВт за 2 години неперервної роботи спо-
живає 62 кг палива. Яка питома теплота згоряння палива, якщо коефі-
цієнт корисної дії двигуна 24%?

2. Промінь світла, що йде горизонтально необхідно розвернути на 
180о за допомогою двох дзеркал. Перше дзеркало стоїть нерухомо під 
кутом 40о до променя. Як розташувати друге дзеркало? Зробіть по-
будову. 

3. Якою буде густина сплаву з міді і алюмінію, якщо маса міді 
втричі менша за масу алюмінію. Густини металів відповідно рівні 
8,9 г/см3, 2700 кг/м3? 

4. Шматочок льоду масою 100 г і температурою –20оC вкину-
ли у склянку з водою. Об’єм води 200 мл, її температура  +20оС.  
Якою буде температура води після встановлення теплової рівно-
ваги? Скільки льоду буду в посудині?  Питома теплоємність льоду  
2100 Дж/кг·оС,  теплоємність води 4200 Дж/кг·оС , питома теплота 
плавлення льоду 340 кДж/кг. Теплоємність склянки мала.

5. На кінцях залізного метрового важеля масою 1 кг підвішені за-
лізні тягарці кубічної форми, з ребром 4 та 8 см. У якій точці потрібно 
підвісити стержень, щоб він перебував у рівновазі в горизонтальному 
положенні? Густина заліза 7,8 г/см3.

6.  На дні водойми, глибина якої 2 м знаходиться кубічної форми 
алюмінієвий зливок массою 2,7 т. Знайдіть роботу, яку треба вико-
нати щоб підняти його з дна на висоту, щоб нижня грань знаходилась 
на відстані 3 метри від поверхні води. Густина алюмінію і води відпо-
відно 2,7 та 1 г/см3.  Побудуйте графік залежності сили натягу троса, 
за який його піднімають, протягом всього підйому.
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7. У електричному колі (рис.1) всі опори однакові і дорівнюють 
по 6 Ом кожний.  На клеми подається напруга 32 В. Визначити силу 
струму і напругу на кожному опорі.

Рис. 1    

10 клас

1. Візок маси M разом з людиною маси m рухається горизонтально 
зі швидкістю v. Людина починає йти зі сталою швидкістю по візку 
в тому ж напрямку. При якій швидкості людини відносно візка він 
зупиниться? Тертям коліс візка об землю знехтувати. 

2. Підводний човен знаходиться на глибині h = 100 м. У корпусі 
човна пробито отвір діаметром d = 2 см. З якою швидкістю через 
цей отвір всередину човна буде вриватися струмінь води? Який об’єм 
води потрапить всередину човна за одну годину? Тиск повітря в чов-
ні вважати незмінним і рівним атмосферному.

3. У кімнаті об’ємом V = 60 м3 випару валась краплинка парфумів, 
що містила m = 10-4 г ароматичної речовини. Скільки молекул 
ароматичної речо вини потрапляє до легенів людини при кожному 
вдиху? Об’єм повітря, що вдихається людиною, дорівнює Vв = 1 л. 
Молярна маса ароматичної речовини µ = 1 кг/моль.

4. Над ідеальним газом здійснюють ци-
клічний процес, що складається з двох ізо-
хор і двох ізобар (див. рис.). Темпе ратури 
газу в точках 1 і 3 дорівнюють T1 і T3 від-
повідно, а точки 2 і 4 лежать на одній і тій 
же ізотермі. Знайти роботу, яку виконує за 
цикл один моль газу.
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5. Горизонтальне плоске дзеркало рухається вертикально вго-
ру зі сталою швидкістю v1 = 2 см/с. По стелі кімнати зі швидкістю  
v2 = 3 см/с повзе муха. Знайти швидкість руху зображення мухи 
в дзеркалі.

6. Драбина спирається на вертикальну стіну і горизонтальну під-
логу. Центр мас драбини знаходиться на середині її довжини. Визна-
чити найменший кут нахилу драбини до горизонту a , при якому вона 
ще не буде ковзати. Коефіцієнти тертя драбини об стіну та підлогу 
дорівнюють відповідно µ1 та µ2.

7. Спіраль електроплитки з опором R = 40 Ом при підключенні до 
мережі має температуру на ∆t1 = 400 ºС вищу за температуру повітря. По-
дальше нагрівання припиняється внаслідок тепловіддачі у навколишнє 
середовище. Якою буде різниця температур спіралі плитки і повітря ∆t2, 
якщо послідовно з плиткою включити опір r = 10 Ом? Тепловіддача 
пропорційна різниці температур плитки і навколишнього повітря.

11 клас

1. До стелі ліфта підвішено на сталевому дроті діаметром d = 0,2 мм 
вантаж маси m = 1,5 кг. З яким максимальним прискоренням може 
підніматися ліфт, щоб сталевий дріт не обірвався, якщо межа міцнос-
ті на розрив для сталі σ = 6·108 Па ?

2. До чашки терезів знизу на тоненькій нитці підвішено кульку. 
Маса важків, що її урівноважують, дорівнює m1 = 50 г. Після того, як 
цю кульку занурили у воду, масу важків для забезпечення рівноваги 
було зменшено  до значення  m2 = 30 г. Визначити густину матеріалу 
кульки, якщо густина води ρ0 = 1 г/см3.

3. Людина в окулярах заходить з вулиці, де температура повітря 
t1 = 5 оС, до теплої кімнати, де температура повітря t2 = 25 оС. При якій 
максимальній вологості повітря в кімнаті окуляри не будуть запоті-
вати? Тиск насиченої водяної пари при 5 оС становить p1 = 866 Па, 
а при 25 оС p2 = 3192 Па.
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4. Який кут α повинен утворювати з горизонтом напрямок сили, 
щоб при переміщенні вантажу по горизонтальній площині сила F 
була найменшою? Силу прикладено до центру тяжіння вантажу, кое-
фіцієнт тертя дорівнює µ.

5. До мережі підключені паралельно електричні чайник і кастрю-
ля, які споживають потужності P1 = 600 Вт та P2 = 1200 Вт відповід-
но. Вода в них закипає одночасно через t = 20 хв. На скільки хвилин 
пізніше закипить вода в кастрюлі, ніж у чайнику, якщо їх підключити 
до тієї ж мережі послідовно?

6. Напівпорожню пляшку циліндричної форми кинули вертикаль-
но вниз у прісну воду. Визначити період коливань цієї пляшки, якщо 
її маса m = 600 г, а її зовнішній діаметр d = 7 см.

7. Зорова труба налаштована для спостереження Місяця. На яку 
відстань і у який бік потрібно перемістити її окуляр, щоб можна було 
розглядати предмети, віддалені від труби на відстань d = 100 м? Фо-
кусна відстань об’єктива F = 60 см.
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ВІДДІЛЕННЯ 
НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ГЕОГРАФІЇ

СЕКЦІЯ «ГЕОГРАФІЯ  
ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО»

 

9 клас

І рівень

1.  В якій області найвища народжуваність? 
а) Рівненській;     б) Чернігівській;     в) Львівській

2.  Яка з трьох областей має найбільшу площу? 
а) Житомирська;     б) Дніпропетровська;     в) Полтавська

3.  Найпівнічнішим обласним центром України є: 
а) Луцьк;     б) Чернігів;     в) Суми

ІІ рівень

1. Наступні три області, з названих, мають найбільшу густоту на-
селення:

а) Чернігівська;     б) Херсонська;     в) Чернівецька;    
г) Івано-Франківська;     д) Львівська;     е) Волинська

2. До Подільського економічного району належать наступні області:
а) Житомирська;     б) АРК;     в) Вінницька 
г) Черкаська;     д) Хмельницька;     е) Тернопільська

ІІІ рівень

1. Які економічні наслідки військової агресії Росії для господар-
ства України вам відомі?

2. Намалюйте схему міжгалузевих зв’язків чорної металургії України.
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10 клас

І рівень

1. Яка країна з трьох є найбільшою за площею?
а) Бразилія;     б) Китай;     в) Канада

2. В якій з ісламських країн значна християнська громада?
а) Саудівській Аравії;     б) Єгипті;     в) Ірані

3. Безпосереднього виходу до моря не має:
а) Парагвай;     б) Бельгія;     в) Науру

ІІ рівень

1. До республік належать такі країни:
а) Італія;     б) США;     в) Іспанія;     
г) Марокко;     д) Норвегія;     е) Фінляндія

2. Які країни безпосередньо межують з Німеччиною:
а) Словаччина;     б) Данія;     в) Угорщина;     
г) Польща;     д) Бельгія;     е) Норвегія

ІІІ рівень

1. Чи існують політико-географічні паралелі між Гітлерівською 
Німеччиною і Путінською Росією? Якщо існують, то в чому?

2. Що вам відомо про економічну інтеграцію в Північній Амери-
ці?

11 клас

І рівень

1. 22 грудня сонце перебуває в зеніті на паралелі:
а) 23,5 градусів пн. ш.;     б) 23,5 градусів пд. ш.;     
в) 66,5 градусів пн. ш
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

2. Загальна площа всіх островів Океанії досягає:
а) 500 тис. кв. км;     б) 3 млн кв. км;     в) 1,3 млн кв. км

3. Який обласний центр, з названих, має найбільше населення?
а) Вінниця;     б) Черкаси;     в) Чернігів

ІІ рівень

1. Підкресліть міста Полтавської області:
а) Гадяч;     б) Охтирка;     в) Овруч;     
г) Ковель;     д) Хорол;     е) Кременчук

2. До Південно-Західної Азії належать:
а) Афганістан;     б) Ліван;     в) Лесото;     
г) Пакистан;     д) Кувейт;     е) Азербайджан

ІІІ рівень

1. Чим визначається закономірність неминучого розпаду імперій?

2. Яку гіпотезу походження материків і океанів запропонував 
французький геолог де Бомон?

СЕКЦІЯ «ГЕОЛОГІЯ, 
ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ»

 

9 клас

І рівень

1. Яке місто розміщене найпівденніше:
а) Ялта;     б) Ізмаїл;     в) Маріуполь

2. Найбільші родовища кольорових металів в Україні знаходяться:
а) на Причорноморській низовині;     
б) в районі Українського кристалічного масиву;     
в) Чернігівській області
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3. До Центрального економічного району належить така область:
а) Черкаська;     б) Полтавська;     в) Вінницька

ІІ рівень

1. Які три області, серед виділених, є найбільшими за площею?
а) Тернопільська;     б) Донецька;     в) Чернігівська;     
г) Одеська;     д) Вінницька;     е) Дніпропетровська

е) Дніпропетровська

2. Залізничними вузлами є:
а) Ковель;     б) Ромодан;     в) Сарни;     
г) Миргород;     д) Тульчин;     е) Умань

ІІІ рівень

1. Принципи структурно-тектонічного районування України.

2. Мінерально-сировинні передумови розташування центрів чор ної 
металургії в Україні.

10 клас

І рівень

1. Найінтенсивніші вантажопотоки має такий океан:
а) Індійський;     б) Тихий;     в) Атлантичний

2. Найбільше іноземних туристів прибуває до:
а) Європи;     б) Азії;     в) Америки

3. До конституційних монархій належить:
а) Саудівська Аравія;     б) Португалія;     в) Данія

ІІ рівень

1. До африканських країн, які не мають виходу до моря, належать:
а) Чад;     б) Марокко;     в) Кенія;     
г) Зімбабве;     д) Гана;     е) Ефіопія
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2. Росія здійснювала допомогу терористам у таких країнах:
а) Китаї;     б) Україні;     в) Грузії;     
г) Іспанії;     д) Азербайджані;     е) Норвегії

ІІІ рівень

1. Перспективи освоєння мінерально-сировинних ресурсів Світо-
вого океану.

2. Найважливіші нафтогазоносні басейни світу та закономірності 
їх розміщення.

11 клас

І рівень

1. Площа Індійського океану становить:
а)180 млн. кв. км;     б) 76 млн. кв. км;     в) 93 млн. кв. км

2. Безстічні області в Австралії охоплюють:
а) 20%;     б) 60%;     в) 90% території

3. Республіканський державний устрій має:
а) Бразилія;     б) Іспанія;     в) Норвегія

ІІ рівень

1. Найбільшими продуцентами нафти є такі три країни:
а) США;     б) Саудівська Аравія;     в) Іран;     
г) Ірак;     д) Лівія;     е) Росія

2. Напишіть біля назви столиці назву країни:
а) Осло (       );     б) Асунсьйон (       );     в) Мале (       );
г) Кіто (       );     д) Тегусігальпа (       );     е) Порт-Морсбі (       )

ІІІ рівень

1. Основні положення концепції тектоніки плит.

2. З чим пов’язано нерівномірність розміщення сейсмоактивних 
зон Землі?
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СЕКЦІЯ «ГІДРОЛОГІЯ»

 

9 клас

І рівень

1. Найповноводнішою річкою Подільського економічного району є:
а) Південний Буг;     б) Дністер;     в) Прут

2. Яка ГЕС, з названих, є найпотужнішою?
а) Київська;     б) Кременчуцька;     в) Каховська

3. Центр вугільної промисловості Львівсько-Волинського кам’я-
новугільного басейну:

а) Червоноград;     б) Олександрія;     в) Ковель

ІІ рівень

1. Міста, які належать до Київської агломерації:
а) Мерефа;     б) Бровари;     в) Васильків;     
г) Винники;     д) Люботин;     е) Ірпінь

2. Міста Донбасу, які знаходяться на окупованій Росією території 
України:

а) Макіївка;     б) Слов’янськ;     в) Сватове;     
г) Маріуполь;     д) Єнакієве;     е) Луганськ

ІІІ рівень

1. Яку територіальну «нішу» займає в Україні вівчарство?

2. Які основні причини, на вашу думку, невідповідності між еко-
номічним потенціалом України і нинішнім станом її економіки?



36

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

10 клас

І рівень

1. До найбагатших на водні ресурси країн належить:
а) Судан;     б) Австралія;     в) Канада

2. У Бразилії державною є така мова:
а) іспанська;     б) португальська;     в) французька

3. Найбільшу площу земель, що обробляються має:
а) Канада;     б) США;     в) Росія

ІІ рівень

1. Відзначте три області України, населення обласних центрів 
яких менше за 300 тис. осіб:

а) Вінницька;     б) Тернопільська;     в) Одеська;     
г) Рівненська;     д) Кіровоградська;     е) Львівська

2. Біля назви міст Китаю і Росії напишіть назву річки, на якій вони 
розміщені:

а) Ухань (       );     б) Харбін (       );     в) Нанкін (       );
г) Хабаровськ (       );     д) Якутськ (       );     
е) Благовещенськ (       )

ІІІ рівень

1. Чи правильно зробила Україна, відмовившись від ядерної зброї? 
Чому так не зробили США, Росія, Франція?

2. Що таке ринок праці і які його моделі ви знаєте?
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11 клас

І рівень

1. Раптове і короткочасне підняття рівня води в річці називається:
а) повінню;     б) паводком;     в) меженню

2. До басейну Сіверського Дінця належить річка:
а) Горинь:     б) Сула;     в) Оскіл

3. Місто штату Техас:
а) Сан-Франциско;     б) Атланта;     в) Даллас

ІІ рівень

1. До басейну Тихого океану належать такі річки:
а) Амур;     б) Колорадо;     в) Ріо-Гранде;     
г) Юкон;     д) Хуанхе;     е) Нігер

2. Материковими країнами Центральної Америки є:
а) Гаїті;     б) Беліз;     в) Гватемала;     
г) Коста-Ріка;     д) Домініка;     е) Ямайка

ІІІ рівень

1. Яке значення водних ресурсів у розвитку економіки світу в ХХІ ст.?

2. Які екологічні проблеми виникають у світі у зв’язку з роботою 
водного транспорту
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СЕКЦІЯ «КЛІМАТОЛОГІЯ 
ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»

 

9 клас

І рівень

1. В якій з названих областей найменша площа?
а) Тернопільській;     б) Закарпатській;     в) Кіровоградській

2. Найбільший залізничний вузол Донбасу, повністю знищений 
важкою артилерією російських терористів?

а) Горлівка;     б) Дебальцеве;     в) Попасна

3. Область, з названих, з найсприятливішими природними умова-
ми для вирощування цукрових буряків:

а) Чернігівська;     б) Черкаська;     в) Херсонська

ІІ рівень

1. До Подільського економічного району належать такі області:
а) Вінницька;     б) Кіровоградська;     в) Черкаська;     
г) Хмельницька;     д) Харківська;     е) Тернопільська

2. Позначте міста, розміщені на річці Південний Буг:
а) Вознесенськ;     б) Вінниця;     в) Нова Каховка;     
г) Херсон;     д) Хмельницький;     е) Кременчук

ІІІ рівень

1. Які кліматичні особливості Карпат сприяють і які не сприяють 
розвитку туризму?

2. Чим визначається розмаїття корисних копалин України?



39

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

10 клас

І рівень

1. Підкресліть найменшу за площею країну, серед названих:
а) Люксембург;     б) Андорра;     в) Ліхтенштейн

2. «Смуга торнадо» в США знаходиться:
а) у східній частині країни;     
б) на її західному узбережжі;     
в) в середній частині

3. До складу інтеграційного об’єднання НАФТА входить:
а) Аргентина;     б) Мексика;     в) Уругвай

ІІ рівень

1. Острівними державами Центральної Америки є:
а) Ямайка;     
б) Домініканська Республіка;     
в) Беліз;     
г) Мальдіви;     
д) Панама;
е) Домініка

2. До конституційних монархій належать:
а) Нідерланди;     б) Іспанія;     в) Сінгапур;     
г) Ісландія;     д) Японія;     е) Пакистан

ІІІ рівень

1. Як вплине, на вашу думку, загарбання Росією українського Кри-
му на трансформацію світового політичного і економічного порядку?

2. Як вплине зміна клімату на господарське освоєння Півночі?
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11 клас

І рівень

1. В якому з названих міст температура повітря січня місяця скла-
дає мінус 7,9 градусів:

а) Вінниці;     б) Чернігові;     в) Сумах

2. На тихоокеанському узбережжі Південної Америки в тропічно-
му поясі клімат:

а) вологий і жаркий;     
б) сухий і жаркий;     
в) вологий і холодний

3. Найбільший за площею штат США:
а) Техас;     б) Каліфорнія;     г) Аляска

ІІ рівень

1. Відзначте три найбільших за людністю країни, з названих?
а) Бразилія;     б) Мексика;     в) Індонезія;    
г) Пакистан;     д) Росія;     е) США

2. Шотландія в адміністративному відношенні поділяється на:
а) 39 графств;     
б) 26 дистриктів;     
в) 6 метрополітенських графств;     
г) 9 районів і острівна територія;     
д) 8 заморських департаментів;     
е) 15 залежних територій

ІІІ рівень

1. Як впливатимуть, на вашу думку, кліматичні зміни у світі на змі-
ну територіальної і галузевої структури його господарства?

2. Які чинники лімітують розвиток рекреації і туризму в Океанії?
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

ВІДДІЛЕННЯ 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

СЕКЦІЇ  
«УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

«ФОЛЬКЛОРИСТИКИ» 
ТА «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ

9 клас

І рівень

1. Поясніть, що таке порівняний зворот. З’ясуйте його функції 
у реченні та наведіть приклади. 

2. Назвіть відомі вам народні думи. Визначте їх художні особливості.

3. Дайте визначення понять «монолог», «діалог», «полілог», «ре-
марка» та проілюструйте їх прикладами з відомих вам творів. 

4. Зробіть віршовий аналіз уривка з поезії Ірини Жиленко «Весна» 
(ритмічна схема, вид стопи, поетичний розмір, характеристика рим 
та римування).

Весна. Жене від себе віти в небо
Каштан, дихнувши вільгістю кори.
І дерево розходиться круг себе
(за колом — коло), повне сизих крил.
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ІІ рівень
1. Поясніть, що таке вставні слова. Назвіть їх групи за значенням. 

Складіть і запишіть п´ять речень із вставними словами. 

2. Назвіть головні риси сентименталізму. Визначте особливості 
його застосування у прозі Г. Квітки-Основ’яненки. 

3. З’ясуйте роль пісенних номерів у драмі І. Котляревського «На-
талка Полтавка».

ІІІ рівень
1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксич-

ний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подай-
те схему). Поясніть орфограми у виділених словах. 

В зернину в цей тугий злиточок матерії стільки вкладено 
життєвої мудрості добра і віри в безсмертя що його таїна й 
досі здається магічною (В. Яворівський)
2. Напишіть твір на тему «Повсталий народ як головний герой по-

еми Т. Шевченка «Гайдамаки». 

10 клас

І рівень
1. Дайте визначення дієприкметника як особливої форми дієсло-

ва і назвіть його морфологічні ознаки. 
2. З’ясуйте особливості жанру ліро-епічної поеми. Які твори цьо-

го жанру вам відомі? 
3. Назвіть відомі вам твори Володимира Винниченка, визначте їх 

жанрову природу.
4. Зробіть віршовий аналіз поезії Олександра Олеся «Ах, скільки 

струн в душі дзвенить!» (вид стопи, поетичний розмір, характеристи-
ка рим та римування, вид строфи). (2 б.)

Ах, скільки струн в душі дзвенить!
Ах, скільки срібних мрій літає!
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В які слова людські їх влить?!
Ні, слів людських для їх немає…
Вони ж так прагнуть в слові жить…
Так часом весь в огні горить,
Стражда закоханий до краю
І слів не зна, в які б він влить
Зумів любов свою безкраю…
«Вона» ж чекає… і мовчить…

ІІ рівень

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте 
тип речення. 

[…, (який), …]: […], (де), (де), […].

2. З’ясуйте культурні та політичні чинники, що спонукали 
Т. Шевченка до написання твору «Кавказ». 

3. Доведіть або спростуйте тезу Р. Міщука про І. Нечуя-Левицько-
го: письменник «показав великі моральні потенції народу і водночас 
змізерення натури людини… — відторгнення її від колективістських 
(родинних, общинних) начал і орієнтацію на задоволення переважно 
егоїстичних життєвих прагнень».

ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксич-
ний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подай-
те схему). (5 б.)

Я не турист у ріднім краї
Не мовчазний спостерігач
І якщо часом сил немає
Сказати все що в серці грає
Народе ти мені пробач.
                        (М. Рильський)

2. Напишіть твір на тему «Особиста драма Мартина Борулі (за одно-
йменною комедією І. Карпенка-Карого)».
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11 клас

І рівень

1. Дайте визначення безсполучникового речення. Проілюструй-
те прикладами вживання розділових знаків у безсполучниковому 
реченні. 

2. З’ясуйте особливості жанру роману в новелах. Які твори цього 
жанру вам відомі? 

3. Розкрийте зміст поняття «Празька поетична школа».

4. Проаналізуйте ритмомелодику вірша М. Вінграновського «У си-
ньому небі я висіяв ліс…».

У синьому небі я висіяв ліс,
У синьому небі, любов моя люба,
Я висіяв ліс із дубів та беріз,
У синьому небі з берези і дуба.

У синьому морі я висіяв сни,
У синьому морі на синьому глеї
Я висіяв сни із твоєї весни,
У синьому морі з весни із твоєї.

Той ліс зашумить, і ті сни ізійдуть,
І являть тебе вони в небі і в морі,
У синьому небі, у синьому морі…
Тебе вони являть і так і замруть.

Дубовий мій костур, вечірня хода,
І ти біля мене, і птиці, і стебла,
В дорозі і небо над нами із тебе,
І море із тебе… дорога тверда.
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ІІ рівень

1. Розкажіть про різні види обставин в українській мові та спо-
соби їх вираження. Наведіть приклади речень з різними видами 
обставин. 

2. Назвіть основні літературні організації та угрупування 20-х рр. 
ХХ ст. і коротко схарактеризуйте їх естетичні засади. 

3. Доведіть або спростуйте тезу М. Зубрицької про М. Куліша: 
«Всі драми Куліша протестують проти знелюдження, проти на-
сильства над індивідуальністю, проти посягання на її неповтор-
ність та унікальність.» 

ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксич-
ний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подай-
те схему). 

Ніколи я не знав що так люблю
До болю до смертельного жалю
Понад Дніпром сріблисті верболози
Березу що прозорі ронить сльози
На тиху присмирнілу мураву
Бур’ян в напівзасипанім рову
Де часом вальдшнеп поетична птиця
Між листям жовтим від стрільця таїться.
                                               (М. Рильський)

2. Напишіть твір на тему «Художнє моделювання образу України 
у кіноповістях О. Довженка «Україна в огні» та «Зачарована Десна». 
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СЕКЦІЯ  
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ

10 клас

І рівень

1. Позначте прості речення
А  Ось ти ідеш повільною ходою і слухаєш, як день шумить жит-

тям (В. Сосюра).
Б  У сухий настій лісових трав і квітів вплітається повів яблук 

і меду (М. Стельмах).
В  Шумує Черемош, і дорога біжить до нього, мов потік 

(М. Стельмах).
Г  Вечір опускається в гори, і грудочки першого снігу блищать 

на них (М. Стельмах).
Д  Налякані чужим голосом, птахи з тривожним писком крути-

лись над головою Соломії (М. Коцюбинський).
2. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні при-

слівників
А всього-на-всього, раз-у-раз, віч-на-віч
Б сам на сам, на щастя, до побачення
В улітку, увечері, униз
Г натщесерце, спідлоба, якнайкраще
Д надворі, угорі, надвоє
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3. Позначте рядок, у якому в коренях усіх слів може відбувається 
чергування голосних або приголосних звуків:

А вісімсот, ступінь, носити
Б співати, легкий, міст
В ліс, твір, чітко
Г гордий, сидіти, сонце
Д перемогти, край, шосе

4. Позначте рядок, у якому допущено граматичну помилку
А Р. в. — чотирьохсот вісімдесяти п’яти
Б Д. в. — чотирьомстам вісімдесяти п’яти
В З. в. — чотириста вісімдесят п’ять
Г О. в. — чотирмастами вісімдесятьма п’ятьма
Д М. в. — у чотирьохсот вісімдесяти п’яти

5. «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки — смутно, що не мо-
жеш ти своїм життям до себе дорівнятись», — так звертається 
до свого коханого героїня твору

А Івана Франка
Б Івана Котляревського
В Лесі Українки
Г Тараса Шевченка
Д Марка Вовчка

6. Повість Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» розпочинається
А описом мальовничої природи
Б історичним екскурсом
В філософськими роздумами, повчанням
Г змалюванням зовнішності Наума Дрота
Д зображенням весілля

7. До одного літературного роду належать усі твори рядка
А  «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка, «Гайдамаки» Тараса 

Шевченка
Б  «Бджола і Шершень» Григорія Сковороди, «Наталка Полтавка» 

Івана Котляревського
В  «Гімн» Івана Франка, «Мартин Боруля» Івана Карпенка- Карого



49

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Г  «Чорна рада» Пантелеймона Куліша, «Тигролови» Івана Багря-
ного

Д  «Лісова пісня» Лесі Українки, «Тіні забутих предків» Михай-
ла Коцюбинського

8. Рядки «Байдуже смерті, мужик то чи цар, —
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь…» взято з твору

А «І мертвим, і живим…»
Б «До Основ’яненка»
В «Сон»
Г «Contra spem spero!»
Д «Всякому місту — звичай і права»

ІІ рівень

1. Запишіть значеннєві групи іменників чоловічого роду ІІ відмі-
ни, які в родовому відмінку однини мають закінчення у (-ю).

2. Доберіть прикметники до поданих іменників і запишіть утворе-
ні словосполучення у формі орудного відмінка однини.

Біль, продаж, Сибір, абзац, комашня, каша, лікар, ступінь, ко-
лір, суміш, подорож, ступня, Галя, путь, петля, калюжа.

3. У якому творі використано вислів древнього Епікура: «Подяка 
блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке 
непотрібним»? Поясніть його зміст.

ІІІ рівень

1. Перепишіть речення та зробіть його повний синтаксичний роз-
бір (визначте і запишіть тип речення, підкресліть члени речення, по-
дайте схему). Визначте тип і спосіб вираження головних членів ре-
чення. Поясніть орфограми та розділові знаки.

Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерель-
но-прозорим і навіть якісь не помітні досі тоненькі дубчики, що 
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там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів і непо-
рушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибо-
чини (Григір Тютюнник).

2. Які проблеми, порушені у творах української літератури ХІХ ст., 
є актуальними для нас і сьогодні? Напишіть невеликий твір-роздум 
(близько 200 слів).

11 клас

І рівень

1. Неправильно наголошені слова подано в рядку
А слаби́й, спи́на, нови́й
Б легки́й, низьки́й, об’є́́ ́ ́

́
м

В дочка́, сантиме́тр, катало́г
Г оди́надцять, випа́док, донька́
Д вісімдеся́т, кропива́, нена́видіти

2. Оберіть рядок, у якому допущено помилку:
А усесвітньо відомий
Б широко вживаний
В столітній
Г гіперактивний
Д суспільно важливий

3. Неправильною є відмінкова форма числівника
А Р. в. двохсот шістдесяти семи
Б Д. в. двомстам шістдесяти семи
В Зн. в. двісті шістдесят сім
Г Ор. в. двомастами шістдесятьма сьома
Д М. в. (на) двохсот шістдесяти семи

4. Позначте складне речення
А  Гомоніла пуща лунко, стоголосо, зелено-пурпурні розчесали 

коси сосни вікові.
Б Останні вже дукати береза на пальцях лічить, літу віддає.
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В Яка прекрасна і невблаганна осінь переступає в шурхоті яснім!
Г У небуття пішло минуле, в прірву над обривом.
Д  Часом присниться синій барвінок, сивий полин, сум чебреце-

вий, озеро в лісі, тихий зарінок.
5. «Лови летючу мить життя!» — закликає у своєму творі

А Олесь Гончар
Б Максим Рильський
В Володимир Винниченко
Г Олександр Олесь
Д Леся Українка

6. «Як можна бути вільним, Евкріте, коли маєш тіло?» — це один 
із епіграфів до твору

А «Земля»
Б «Чорна рада»
В «Тигролови»
Г «Місто»
Д «Енеїда»

7. Верлібром написаний твір
А «Балада про соняшник»
Б «Арфами, арфами…»
В «Чари ночі»
Г «Чого являєшся мені у сні»
Д «Молюсь і вірю»

8. Рядки «Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають» взято з твору Т. Шевченка

А «І мертвим, і живим…»
Б «До Основ’яненка»
В «Сон»
Г «Кавказ»
Д «Гайдамаки»
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ІІ рівень

1. У поданих реченнях підкресліть усі однорідні члени речення 
(підмети однією рискою, присудки — двома, додатки пунктирною лі-
нією, означення — хвилястою, обставину — крапками). Зазначте, де 
трапляються різні ряди однорідних членів.

На жоржини, на троянди ранок чистий, золотистий сипле 
сльози-діаманти, сипле іскорки перлисті (Г. Чупринка). Він підвів 
голову і раптом зустрівся поглядом з дівчиною (О. Чорногуз). Бли-
щали од сонця стерні і ковила понад шляхом, сріблилася важка па-
вутина (Гр. Тютюнник). З грубки пахло жаром, пригорілою карто-
пляною скоринкою та гарячим відпаром дерези (Гр. Тютюнник). 
Його лице, постава, рухи — все змінилося (В. Шевчук). Насправ-
ді ж музика — це все: і спів, і чистота, й птахи ці, і хмаровиння, 
й твердість криці… (В. Коротич). Сучасні поети… дуже скромно 
і просто писали про власне життя (Л. Забашта).

2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте 
тип речення.

[     ], але [     ], (який), (як) і (що).

3. Поясніть, чому новела «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюн-
ника «любові всевишній присвячується».

IІІ рівень

1. Використовуючи просте речення Легенько повіває вітерець, 
утворіть вісім ускладнених речень, використовуючи різні засоби 
ускладнення (однорідні члени речення, відокремлені члени речення, 
вставні одиниці тощо).

2. Проаналізуйте твір І.Драча «Балада про соняшник». Визначте 
тему, розкрийте образи сонця і соняшника. Запишіть традиційні риси 
балади та поясність, у чому виявилося новаторство І.Драча.



53

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9 клас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Країна Письменники Твори
І. Англія 1. Вольтер А. «Мазепа »
ІІ. Франція 2. Байрон В. «Міщанин-шляхтич»
ІІІ. Німеччина 3. Мольер С. «Книга пісень»

4. Гейне D. «Простак»
Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Назвіть не менше 5 відомих вам майстрів художнього перекладу.
3. Продовжте речення: «Ліричний герой — це…».
4. Вкажіть, якого давньогрецького письменника називають «бать-

ком трагедії».

ІІ рівень
1. Розкрийте тему «Й. В. Гете і Україна».
2. Схарактеризуйте спільні мотиви лірики М. Лєрмонтова і Д. Байрона.
3. Розкрийте основні барокові символи драми Кальдерона «Жит-

тя — це сон».
ІІІ рівень

1. Назвіть не менше трьох лауреатів Нобелівської премії з літера-
тури ХХІ століття. Коротко схарактеризуйте одного з них.

2. Доведіть або спростуйте думку, що «люди, які читають, завжди 
будуть керувати тими, хто дивиться телебачення».
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10 клас

І рівень
1. Дайте відповіді на тестові завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Жанровийрізновид Письменники Твори
І. Філософський роман 1. О. Уайльд А. «Червоне і чорне»
ІІ.  Соціально-

психологічний 
роман

2. Ф. Стендаль В. «Пані Боварі»

ІІІ.  Інтелектуальний 
роман

3. Ф. Достоєвський С. «Портрет Доріана Грея»

4. Г. Флобер D. «Злочин і кара»
Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Вкажіть назву групи французьких поетів, що відповідала есте-
тиці «мистецтва для мистецтва».

3. Продовжте речення: «Художній переклад — це…»
4. Назвіть провідну тему поезії Ш. Бодлера «Альбатрос».

ІІ рівень

1. На прикладах вивчених творів розкрийте поняття «сугестія».
2. Прокоментуйте думку літературознавця Г. Померанца: «Роман-

тизм — казка, яку дідусь розказує онучці, реалізм — серйозна історія 
для серйозних людей».

3. Напишіть короткий твір на тему: «Образ скнари у світовій літературі».

ІІІ рівень

1. Назвіть відомі вам міжнародні премії з літератури. Коротко сха-
рактеризуйте одну з них.

2. Доведіть або спростуйте думку, що «дієслово «читати» не тер-
пить наказової форми» (Д. Пеннак).
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
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11 клас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестові завдання:
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Жанровийрізновид Письменники Твори
І. Психологічне есе 1. Ґ. Ґарсіа Маркес А. «Джакомо Джойс»
ІІ. Новела 2. Е. Хемінгуей В. «Стариган з крилами»
ІІІ. Повість-притча 3. Дж. Джойс С. «Старий і море»
ІV. Оповідання 4. Ф. Кафка D. «Перевтілення»
Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Із указаних нижче імен випишіть лище письменників-модерніс-
тів: Ф. Кафка, Е. Хемінгуей, Р. М. Рільке, М. Павич, Т. Еліот, Ф. Гар-
сіа Лорка, М. Пруст, Дж. Джойс, Г. Гарсіа Маркес, М. Булгаков.

3. Продовжте речення: «Потік свідомості — це…»
4. Назвіть засновника «епічного театру».

ІІ рівень

1. Розкрийте тему: «А. Ахматова й Україна».
2. На прикладів вивчених творів прокоментуйте думку О. Твар-

довського: «Художній переклад — це не механічна копія оригіналу, 
а його своєрідний портрет».

3. Поясніть, як ви розумієте твердження Хорхе Луїса Борхеса, що 
Дж. Джойс — це «не просто літератор, а ціла література».

ІІІ рівень

1. Назвіть відомі вам друковані або/і електронні літературні часо-
писи. Схарактеризуйте один із них.

2. Напишіть есе на тему: «Художня література як засіб у боротьбі 
із диктатурою».
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СЕКЦІЯ  
«ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ

10 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому сполучення слів потребує редагування
А думки співпадають
Б трапляється в тексті
В простежити вияв
Г відзначити особливість
Д зіставляти явища

2. Позначте рядок, у якому немає помилок у словах іншомовного 
походження

А лібрето, нетто, фортисімо
Б бароко, Таллінн, піца
В Кембрідж, Кріт, Сицилія,
Г сюрреалізм, хобі, компьютер
Д Геннадій, грациозно, казино

3. Укажіть неозначено-особове речення
А Одним колесом не поїдеш..
Б Ніяк не знайти цю пташку у високому небі.
В Нас учили бути добрими, мудрими, щирими.
Г Немовби весною пахне, гіркуватим її духом.
Д Шкода було втраченого часу.
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

4. Неправильно поставлено розділові знаки в рядку
А  Панування кожного султана знаменувалося не тільки заво-

йованими землями, яничарськими бунтами, спорудженням 
нових мечетей, а й диким вигуком, од якого здригалася вся 
столиця.

Б  Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло 
в білому цвіту садків, як у молочному озері.

В  Хмари густим димом нависли над селом, і незграбними вели-
чезними клубками низько повзуть кудись далеко-далеко.

Г  Дерево в садках старе, товсте.

5. У п’єсі «Наталка Полтавка» І. Котляревського немає пісні
А «Повій, вітре, на Вкраїну»
Б «Всякому місту — звичай і права»
В «Ой я дівчина Полтавка»
Г «Віють вітри, віють буйні»
Д «Засвіт встали козаченьки»

6. «О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я ли-
шитись», — пише автор у творі

А «Гімн»
Б «До Основ’яненка»
В «Сон»
Г «Contra spem spero!»
Д «De libertate»

7. Повістю «Земля» О. Кобилянська започаткувала в українській 
літературі

А романтизм
Б реалізм
В імпресіонізм
Г символізм
Д експресіонізм
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8. Рядки «Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра» взято з твору Т. Шевченка

А «І мертвим, і живим…»
Б «До Основ’яненка»
В «Сон»
Г «Кавказ»
Д «Гайдамаки»

ІІ рівень

1. Провідмінюйте словосполучення двісті вісімдесят чотири ме-
три та тисяча триста шістдесят сім осіб.

2. Змініть подані слова так, щоб проілюструвати всі можливі чер-
гування голосних і приголосних звуків. Поряд випишіть звуки, що 
чергуються.

Ступінь, корінь, кликати, півень, капелюх, платити, їхати, збира-
ти, лебідь, любити, водити, шість, ловити, летіти, носити, ламати.

3. Назвіть засоби створення комічного. Проілюструйте приклада-
ми з літератури.

ІІІ рівень

1. Перепишіть речення та зробіть його повний синтаксичний роз-
бір (визначте і запишіть тип речення, підкресліть члени речення, по-
дайте схему). Визначте тип і спосіб вираження головних членів ре-
чення. Поясніть орфограми та розділові знаки.

Коли б горе могло красити людину, коли б сльозам притаманні 
були властивості не отрути, а столітніх благородних вин, що зве-
селяють людині душу, коли б розмах смертей, руїни, фашистських 
провокацій, грабіжництва й обману яснів на людських обличчях 
сяйвом усмішки, не було б у цілому світі народу осяйнішого за той, 
що посходився на цей суд (О. Довженко).

2. Назвіть жанр твору І. Багряного «Тигролови» і доведіть це. 
 Поясніть, які проблеми порушено в романі.
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
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11 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі власні назви в родовому відмінку 
однини мають закінчення -а (-я)

А Тернопіль, Єгипет, Миргород
Б Ужгород, Луганськ, Ізраїль
В Буг, Лейпциг, Київ
Г Вашингтон, Амстердам, Краматорськ
Д Мукачів, Таїланд, Житомир

2. У переносному значенні слово море вжито в рядку
А море сліз
Б пустотливе море
В грається море
Г шумить море
Д вливаються в море

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно ставити апостроф
А диз… юнктивний, кав… ярня, пів… ями
Б п… єдестал, порт… є, різнобарв… я
В межигір… я, кон… юнктура, сомел… є
Г кар… єр, мавп… ячий, пан… європейський
Д моркв… яний, пір… їна, роз… їзд

4. Речення з відокремленим означенням є в рядку
А  У морях і океанах запас води поповнюється завдяки стокам 

річок, які в них впадають.
Б Уся долина заросла садками, неначе повилася густим хмелем.
В  Небо безперервно мережали блискавиці, освітлюючи дорогу 

і старезні верби.
Г  Од самого берега Росі, на південь, починається такий рай, 

якого важко знайти…
Д  Дві велетенські слов’янські ріки текли в нього під ногами, стели-

лися йому до ніг і не стелилися — норовисті, невпокорені, могутні.
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5. Зображення незвичайних подій, фантастичні елементи, напруже-
ний сюжет, переважно трагічне розв’язання конфлікту — це ознаки

А історичної пісні
Б думи
В балади
Г поеми
Д повісті

6. Рядками «У всякого своя доля, і свій шлях широкий» починаєть-
ся твір

А Івана Котляревського
Б Тараса Шевченка
В Григорія Сковороди
Г Івана Франка
Д Лесі Українки

7. У поданому уривку «Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити!..» використано

А метафору
Б метонімію
В оксиморон
Г епітети
Д анафору

8. До філософської лірики належить ліричний твір
А «Любіть Україну»
Б «Гімн»
В «Блакитна панна»
Г «Страшні слова, коли вони мовчать…»
Д «О, панно Інно…»
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ІІ рівень

1. У поданому реченні підкресліть усі члени речення. Додаючи 
до кожного члена речення однорідні члени, утворіть п’ять нових ре-
чень — з однорідними присудками, підметами, означеннями, додат-
ками та обставинами

Весняний дощ дзвінко співав мені свою пісню.

2. Виправте помилки, які були зафіксовані в мовленні українських 
ЗМІ.

Півтора місяці у місті не було чутно звуків війни.
На острові Нова Британія сталося виверження шестисотвос-

мидесятиметрового вулкана.
Галапагоську черепаху вагою близько чотирьохсот шестидесяти 

кілограмів транспортували з іспанського міста Толедо до Америки.
Ямайка — це чудовий острів з семи водоспадами.
Ціна впала до п’ятсот п’ятидесяти гривень за метр.
Проти болі в голові, спині, суглобах допоможе наш препарат.
У тексті постанови зустрічається багато помилок.
Це обумовлено різними причинами.
Відмітимо ще одну важливу ознаку цього явища.

3. Поясніть ідейно-тематичний зміст новели Ю. Яновського «Ша-
ланда в морі».

ІІІ рівень

1. Поясніть особливості символізму в українській літературі (на при-
кладі творчості О. Кобилянської, М. Вороного, П. Тичини та ін.)

2. Напишіть фрагмент художнього твору в стилі імпресіонізму.
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СЕКЦІЯ  
«РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9 клас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер
Країна Письменники Твори

І. Італія 1. Белль А.  «Подорожній, коли ти  
прийдеш у Спа…» 

ІІ. Франція 2. Байрон В. «Міщанин-шляхтич»
ІІІ. Англія 3. Мольер С. «Книга пісень»
IV. Німеччина 4. Петрарка D. «Мазепа »
Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Назвіть не менше 5 відомих вам майстрів художнього перекладу.
3. Продовжте речення: «Ліричний герой — це…».
4. Вкажіть, якого давньогрецького письменника називають «бать-

ком трагедії».

ІІ рівень

1. Розкрийте тему «О. Пушкін і Україна».
2. Схарактеризуйте спільні мотиви лірики М. Лєрмонтова і Д. Байрона.
3. За допомогою конкретних прикладів розкрийте образ «турге-

нєвської дівчини».
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ІІІ рівень

1. Назвіть не менше трьох лауреатів Нобелівської премії з літера-
тури ХХІ століття. Коротко схарактеризуйте одного з них.

2. Доведіть або спростуйте думку, що «люди, які читають, завжди 
будуть керувати тими, хто дивиться телебачення».

11 клас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестові завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Жанровийрізновид Письменники Твори
І. Роман-епопея 1. Ф. Кафка А. «Війна і мир»
ІІ. Новела 2. Е. Хемінгуей В. «Тихий Дон»
ІІІ. Повість-притча 3. Л. Толстой С. «Старий і море»

4. М. Шолохов D. «Перевтілення»
Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Із указаних нижче імен випишіть лише письменників-модер-
ністів: Ф. Кафка, Е. Хемінгуей, Р. М. Рільке, О. Солженіцин, Т. Елі-
от, Ф. Гарсіа Лорка, Максим Горький, Дж. Джойс, Г. Гарсіа Маркес, 
М. Булгаков.

3. Продовжте речення: «Пафос художнього твору — це…»
4. Назвіть засновників «театру абсурду».

ІІ рівень
1. Розкрийте тему: «А. Ахматова й Україна».
2. На прикладів вивчених творів прокоментуйте думку О. Твар-

довського: «Художній переклад — це не механічна копія оригіналу, 
а його своєрідний портрет».

3. Розкрийте роль В. Брюсова у формуванні російського символізму.
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ІІІ рівень

1. Назвіть відомі вам друковані або/і електронні літературні часо-
писи. Схарактеризуйте один із них.

2. Напишіть есе на тему: «Художня література як засіб у боротьбі 
із диктатурою».

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

10 клас

І рівень
1. Выберите в скобках нужную форму местоимения.

1. Вокруг (него, его) собрались дети. 2. Позади (него, его) шел 
пес. 3. Благодаря (нему, ему) мы справились с этим заданием. 
4. На этой встрече ветеран рассказал нам (о нем, о себе). 5. Он 
не назвал (его, своего) имени. 6. Вперед вышел (сам, самый) капи-
тан. 7. Автобус останавливался на (каждой, всякой, любой) оста-
новке. 8. (Их, ихние) места мы не занимали.
2. Укажите род приведённых несклоняемых существительных.

Какао, хинди, Тбилиси, мадам, кольраби, шимпанзе, Миссиси-
пи, родео, цеце, Хельсинки, резюме, Калахари, интервью, жалюзи, 
ателье, авеню, маэстро, Онтарио.
3. Составьте словосочетания с приведенными ниже словами. Как 

называются такие слова?
Эффективный — эффектный, дельный — деловой; песочный — 

песчаный; цветочный — цветистый; водный — водянистый — водя-
ной; земной — земляной — землистый; искусственный — искусный.

4. Расставьте ударение в словах.
Факсимиле, жалюзи, сабо, звонят, включат, включено, кол-

ледж, перчить, априори, торты, кровоточить, ломоть.
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ІІ рівень

1. Употребите данные прилагательные в значении относительных 
и качественных.

Заячий, серебряный, лебединый, стальной, вишневый, каменный, 
золотой, лисий.

2. Найдите и исправьте ошибки, допущенные в приведенных ниже 
предложениях.

1. Хочется сказать добрые слова по адресу директора завода. 
2. Недавно был принят закон по охране детства. 3. В этой переда-
че дают советы о воспитании ребёнка. 4. Давайте подведем итог 
о работе. 5. Его поведение желает лучшего. 6. После поездки мы 
поделились о впечатлениях. 7. Учитель провел с нами беседу бесе-
да по экономике. 8. Наш друг подключился в разговор.

3. Запишите словами и просклоняйте числительное 93 651.

ІІІ рівень

1. Продолжите ряды слов.
А чайник, кофейник…
Б учитель, водитель…
В смелость, злость…
Г якать, тыкать…
Д голубоглазый, сизокрылый…

2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, раскры-
вая скобки, расставляя знаки препинания.

Дни были (не)выносимо жаркие но в (не)большом дубовом ле-
сочке стояла ж..вительная свежесть. Упругие глянц..витые лис-
тья молодых дубков свежи как (будто) их только что обм..кну-
ли в зеленый воск. (Из)под пестрой трафаретной листвы пап..
ротников глядит (ярко)красная волчья ягода и опавшие ж..луди. 
(В)верху блещ..т сухая орешина вся золоче..ая светом на (темно)
коричневой торфянистой почве в изобилии произр..стают целые 
семьи грибов. Кругом сонное царство только стрекочут в тра-
ве (не)угомонные кузнечики до тащ..т солом..нки смышле..ые 
р..ботящие муравьи. Из чащ..бы на опушку выскочил полинялый 
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заяц но..делав прыжок тот/час/же решил пойти на попятную 
и бросился (на)утек. Высоко в небе плавает ворон. Вот долета-
ет (из)дали как броше..ая горстка гороха грустный вороний крик. 
Что он высматривает оттуда? Может быть он устал парить 
в поднебесь.. и хочет этой студе..ой воды из ручья? А вот (из)да-
лека послышалось словно пение жаворонка.

И вдруг слыш..тся тяжелый грохот. Опять удар нива за-
колебалась и по ней полоснуло холодом. К черной туче которой 
заслонены восток и юг (к)низу мало/по/малу пр..соединяются туч-
ки (по)меньше. (По)верхнему краю тучи которая кажется (не)
проглядной блес..нула огне..ая нить серебря..ой молнии. Вихрь 
свис..нул защелкал и по бурому полю зреющей ржи забл..стали пр..
чудливые светлые пятна.

И вдруг тихо. Н.. молний, н.. ветра. Вот и (не)давно ре..вший ворон 
брос..вшись вниз закопошился в посеребре..ой листве дуба. На траву 
упали первые тяжелые капли и барабанщик-дождь пустился (во)всю.

11 клас

І рівень
1. Расставьте ударение в словах.

Алфавит, апocтроф, арбуз, аcимметрия, бoмбардирoвать, бря-
цание, вручат, газированный, закупoрить, кашлянуть, крадучиcь, 
нoрмирoвать, ocведoмитьcя, подошва.

2. Какие из приведенных глаголов не образуют форму повелитель-
ного наклонения?

Говорить, весить, разбиться, объехать, видеть, значить, до-
пить, казаться, жечь, напасть, мочь, зайти, наказать, основать, 
случиться, родиться, звать, стоить, брать, слышать.

3. Найдите слова, использованные в переносном значении. Опре-
делите тип переноса значения (метафора, метонимия, синекдоха).

Гребень горы, деловая бумага, ранняя весна, визг пилы, паутина 
лжи, полотно Репина, синее платье, чайник закипает, красивая 
вышивка, точный перевод, злая собака, в семье пять ртов, елка 
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осыпается, выставка акварели, выйти на следующей остановке, 
сидеть на скамейке, идти по переходу.

4. Выпишите слова, образованные префиксальным способом.
Негромкий, безразмерный, бесплатный, небезуспешный, при уса-

дебный, предолгий, послеуборочный, сверхприбыльный, межрегио-
наль ный, подарочный, сверхъестественный.

ІІ рівень

1. Запишите словами и просклоняйте числительное 944 632.

2. В каждой строке найдите «лишнее» слово (учитывая наличие 
у них омонимов, синонимов, антонимов, паронимов и т. п.). Объяс-
ните свое решение.

Лук, язык, ложка, пол, коса.
Снегопад, тайфун, ураган, буря.
Котик, галочка, конек, воробышек.
Дождевой, кровный, синий, глинистый, высотный.

3. Определите, в каких лексических значениях употреблены в при-
водимых контекстах многозначные слова.

І 1. Не все то золото, что блестит.
2. Щедрый платит золотом
3. Не то на серебре — на золоте едал    (А. С. Грибоедов)
4. Сердце у нее — золото 

ІІ 1. По улицам Слона водили, Как видно напоказ    (И. А. Крылов)
2. Слон ходит по диагонали на любое количество клеток.
3. Ну ты и слон! Все здесь развалил! 

ІІІ 1. С мужиками он рассуждал об их житье-бытье, с бабами шутил
2. Вот баба, нюня, с ним шутить нельзя!
3. Во дворе дети лепили снежную бабу.

ІІІ рівень
1. Какими частями речи являются выделенные слова?

1. Он скрыл свою настоящую фамилию. 2. В настоящей кни-
ге автор рассказывает о своем детстве. 3. Моя ваза разбилась, 
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а твоя еще целая. 4. Он отсутствовал в школе целую неде-
лю. 5. Надо обязательно использовать данный судьбой шанс. 
6. В данный момент нам не подходит твое предложение. 7. Про-
ведите анализ полученных данных. 8. Соперники согласились 
на ничью. 9. Мои сегодня уехали на дачу. 10. Скрипач он никакой. 
11. Чувствую я себя ничего. 12. Этот торт очень даже ничего. 
13. Он говорил запинаясь. 14. Давайте поговорим насчет поездки. 
15. Отец рассердится. — Подумаешь!

2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, раскрывая 
скобки, расставляя знаки препинания.

Среди развалин древнего Херсонеса висит над морем колокол 
установле..ый на (не)высоких но прочных столбах пропита..ых 
смолою. Как н.. густы бывают студе..ые осе..ие туманы моряки 
найдут дорогу по размере..ым вовсе (не)торопливым ударам ко-
локола. Когда (то) этот колокол на котором высечены подли..ые 
греческие письмена был захвачен чужеземцами и едва ли не сто 
лет пробыл на чужбине пока не вернулся наконец на родину.

Когда погода была безветре..а смотритель (не)торопясь сво-
рачивал папиросу из (мелко)кроше..ого табака надевал форме..ую 
бе..козырку и почти (не)надева..ый бушлат и ш..л к морю. Затем 
старик возвращался домой и н.. с чем н.. сравнимый запах моря 
сменялся запахом свежей золы и пече..ой в жару картошкой.

Весной тоже случались штормы но ветер тогда дул (не)
холодный а теплый и ласковый. Пр..ходили к колоколу (не)занятые 
службой матросы пр..слушивались к его (не)умолкающему гулу 
(не)спеша думали о чем (то) своем. Тяжелый почти (не)двигаю-
щийся от ударов он гудел обиже..о и приглуше..о окаче..ый волной. 
А когда море (не)доставало до него звенел весело и задорно.

А в развалинах жили ящерицы. С дела..ым равнодушием гре-
ясь в лучах полуде..ого солнца они чутко оберегали жутковатую 
тишину умершего никому уже (не)нужного города. Море тогда 
бывало почти (не)подвижным и ровным как синеватое вороне..ое 
блюдо. И белые лепестки цветущих слив и вишен осыпали тогда 
развалины.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

9 клас

І рівень

І завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Присоски у паразитичних рослин:
а) гаусторії     б) ризоїди     в) гіфи      г) філодії

2. Бузок належить до родини:
а) Пасльонові     б) Маслинові     в) Розові     г) Айстрові 

3. Тип плоду в малини:
а) багатогорішок     б) багатокістянка   
в) багатоягода     г) багатосім’янка 

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Саговникові     б) Гнетові     в) Дводольні     г) Однодольні

5.  Ендосперм у представників Голонасінних має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний     б) диплоїдний  
в) триплоїдний     г) тетраплоїдний  

6. До динофітових водоростей належить:
а) ночесвітка   б) вольвокс   в) порфіра   г) навікула

7. Супліддя утворюється в: 
а) інжиру   б) малини   в) суниці    г) грейпфруту

8. Огірок належить до родини:
а) Пасльонові  б) Гарбузові  в) Огіркові  г)  Бобові

9. Для Злакових характерна меристема: 
а) маргінальна   б) інтеркалярна     в) базальна   г) латеральна  
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10.  До комахоїдних  рослин належить: 
    а) росичка     б) блекота     в) ротанг     г) скажений огірок    

11. Формула квітки   *P3+3A3+3G(3)   характерна для: 
   а) огірка     б) грициків     в) тюльпану     г) терену

12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон:
   а) Голонасінні     б) Папоротеподібні   
   в) Хвощеподібні     г) Плауноподібні

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Колючо-сисний ротовий апарат у:
а) таргана     б)  бджоли     в) мухи     г) клопа 

2. Розділ ентомології, що вивчає представників комарів:  
а) колеоптерологія     б) диптерологія    
в) гіменоптерологія     г) одонатологія

3. Назва личинкової стадії в комах з неповним перетворенням:  
а) наупліус     б) пупарій     в) гусениця     г) німфа  

4. Плавальний міхур відсутній в: 
а) коропа     б) морського коника     в) піраньї     г) молот-риби

5. Верхні щелепи у комах:
а) максили     б) мандибули     в) хеліцери     г) педипальпи

6. Асцидії належать до типу:
а) Членистоногі     б) Губки     в) Голкошкірі     г) Хордові

7. Амбулакральна система притаманна:
а) Губкам     б) Ракоподібним 
в) Павукоподібним     г) Голкошкірим

8. Порожнина тіла в Членистоногих: 
а) схізоцель     б) целом     в) міксоцель     г) протоцель
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9.  Першим проміжним хазяїном стьожака широкого є представник:
а) Ракоподібних     б) Комах     в) Кісткових риб     г) Ссавців

10. Нервова система розкидано-вузлового типу притаманна: 
  а) Хордовим     б) Круглим  червам     
  в) Молюскам     г) Комахам

11. До амніот належать:
  а) Хрящові риби     б) Амфібії 
  в) Рептилії     г) Кісткові риби

12. Органи виділення в комах:
  а) протонефридії     б) нефридії   
  в) метанефридії     г) мальпігієві судини

ІІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Частиною стовбуру головного мозку є: 
 а) середній мозок     б) мозолисте тіло 
в) кінцевий мозок     г) великі півкулі

2. Пінеальна залоза – це: 
а) гіпофіз     б) тимус     в) епіфіз     г) сім’яник   

3. Найдовшим  м’язом людського організму є:  
а) стегновий     б) кравецький     в) біцеп     г) трицепс

4. Відділом  товстої кишки є: 
 а) дванадцятипала     б) клубова     в)  ободова     г) порожня   

5. Десята пара черепних нервів: 
а) окоруховий     б) зоровий     в) блукаючий     г) трійчастий   

6. Структурно-функціональна одиниця екзокринної частини під-
шлункової залози:  

а) ацинус     б) острівець     в) панкреацит     г) глобула

7. Другий шийний хребець:
 а) епістрофей     б) вертеброїд      в) атлант     г) виступаючий
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8. Кількість кісток в кисті людини:
а) 30     б) 27     в) 29     г) 32            

9. Гуморальний імунітет забезпечується: 
а) В-лімфоцитами     б) Т-лімфоцитами      
в) еозинофілами     г) фібробластами       

10. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку:
  а) довгастого     б) проміжного     в) середнього     г) заднього

11. Рефлекторний центр кашлю знаходиться в:
  а) довгастому мозку     б) таламусі   
  в) середньому мозку     г) гіпоталамусі

12. Гальмівним медіатором є: 
  а) γ -аміномасляна кислота     б) норадреналін  
  в) глутамінова кислота     г) аспарагінова кислота

ІІ рівень

І завдання  
1 завдання в кожному питанні – дві вірних відповіді  

(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1. До лишайників належать:
а) оленячий мох     б) настінна золотянка
в) маршанція     г) сальвінія

2. Плід «сім’янка»  мають:
а) топінамбур     б) кукурудза     в) гречка     г) кульбаба

3. Формула квітки  К4С4А2+4 G(2) характерна для: 
а) грициків   б) томату   в) капусти     г) вишні

4. До ряду Непарнокопиті належать:
а) кінь   б) олень   в) носоріг   г)  бегемот

5. До паразитичних червив належать: 
а) планарія     б) гострик     в) ехінокок     г) нереїс
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6. До двостулкових молюсків належать: 
а) морське блюдечко     б) морський гребінець 
в) наутилус     г) скойка

7. До поясу верхніх кінцівок в людини належать:
а) груднина     б) епістрофей     в) лопатка     г) ключиця

8. До травних ферментів належать: 
а) пепсин     б) мускарин     в) трипсин     г) тироксин

9. До зорових пігментів належать: 
а)  хроматофор     б) родопсин     в) йодопсин     г) фотопсин

10. До черепних нервів належать: 
  а) трійчастий     б) потиличний     г) блукаючий     г) сідничний

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть  відповідний термін:
1. Запилення за допомогою комах. 
2. Розповсюдження насіння за допомогою птахів.
3. Група спорангіїв на листку папороті.
4. Статевий  процес в інфузорій.
5. Наука про паразитичних червив.
6. Розділ зоології, що вивчає плазунів.
7. Плазма крові, позбавлена фібриногену.
8. Аксон + мієлінова оболонка  = 
9. Захворювання, причиною якого є гіпофункція щитоподібної залози.

10. Сукупність допоміжних клітин нервової тканини.

ІІІ рівень
І завдання  

кількість вірних відповідей – від однієї до шести  
(кожне питання – 1  бал, загалом – 7  балів)

1. У зрілому стані ядер не мають: 
а) тромбоцити     б) нейтрофіли     в) еритроцити 
г) базофіли     д) еозинофіли     е) моноцити
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2. До видів хрящів належать: 
а) драглистий     б) гіаліновий     в) еластичний
г) губчастий     д) волокнистий     е) трубчастий

3. До типів  відростків нейронів належать: 
а) дендрит     б) лептон     в) перикаріон     
г) аксон     д) криптон     е) тергіт

4.  До основних  смаків належать: 
а) смачне     б) гірке     в) солоне   
г) гаряче     д) кисле     е) солодке

5.  До гормонів належать: 
а) глюкагон     б) тестостерон     в) тироксин  
г) стрихнін     д) меланін     е) гліцерин

6.  До мозкових оболон належать: 
а) тверда     б) сіра     в) м’яка  
г) павутинна     д) біла     е) еластична

7. До етапів сечоутворення належать: 
а) фільтрація     б) імпрегнація     в)  реабсорбція    
г) інкапсуляція     д) конденсація     е) ренатурація

ІІ завдання
1. 2 бали
Перелічіть типові ознаки класу Дводольні.

2. 2 бали 
Перелічіть типові ознаки класу Комахи.

3.  3 бали 
Опишіть етапи серцевого циклу в людини.
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10 клас

І рівень
І завдання  

(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Присоски у паразитичних рослин:
а) гаусторії     б) ризоїди     в) гіфи     г) філодії

2. Бузок належить до родини:
а) Пасльонові     б) Маслинові     в) Розові     г) Айстрові 

3. Тип плоду в малини:
а) багатогорішок     б) багатокістянка   
в) багатоягода     г) багатосім’янка 

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Саговникові     б) Гнетові       в) Дводольні    г) Однодольні

5. Ендосперм у представників Голонасінних має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний     б) диплоїдний  
в) триплоїдний     г) тетраплоїдний  

6. До динофітових водоростей належить:
а) ночесвітка     б) вольвокс     в) порфіра     г) навікула

7. Супліддя утворюється в: 
а) інжиру     б) малини     в) суниці     г) грейпфруту

8. Огірок належить до родини:
а) Пасльонові     б) Гарбузові     в) Огіркові     г)  Бобові

9. Для Злакових характерна меристема: 
а) маргінальна     б) інтеркалярна     в) базальна     г) латеральна  

10.  До комахоїдних  рослин належить: 
   а) росичка     б) блекота     в) ротанг     г) скажений огірок

11. Формула квітки  *P3+3A3+3G (3)   характерна для: 
а) огірка     б) грициків     в) тюльпану     г) терену
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12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон:
  а) Голонасінні     б) Папоротеподібні   
  в) Хвощеподібні     г) Плауноподібні

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Колючо-сисний ротовий апарат у:
а) таргана     б)  бджоли     в) мухи     г) клопа 

2. Розділ ентомології, що вивчає представників комарів:  
а) колеоптерологія      б) диптерологія    
в) гіменоптерологія     г) одонатологія

3. Назва личинкової стадії в комах з неповним перетворенням:  
а) наупліус     б) пупарій     в) гусениця     г) німфа  

4. Плавальний міхур відсутній в: 
а) коропа     б) морського коника     в) піраньї     г) молот-риби

5. Верхні щелепи в комах:
а) максили     б) мандибули     в) хеліцери     г) педипальпи

6. Асцидії належать до типу:
а) Членистоногі     б) Губки     в) Голкошкірі     г) Хордові

7. Амбулакральна система притаманна:
а) Губкам     б) Ракоподібним     
в) Павукоподібним     г) Голкошкірим

8. Порожнина тіла в Членистоногих: 
а) схізоцель      б) целом       в) міксоцель      г) протоцель

9. Першим проміжним хазяїном стьожака широкого є представник:
а) Ракоподібних     б) Комах     в) Кісткових риб     г) Ссавців

10. Нервова система розкидано-вузлового типу притаманна: 
  а) Хордовим     б) Круглим червам     
  в) Молюскам     г) Комахам

11. До амніот належать:
  а) Хрящові риби     б) Амфібії     в) Рептилій     г) Кісткові риби

12. Органи виділення в комах:
  а) протонефридії     б) нефридії   
  в) метанефридії     г) мальпігієві судини



78

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ІІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Частиною стовбуру головного мозку є: 
а) середній мозок     б) мозолисте тіло 
в) кінцевий мозок     г) великі півкулі

2. Пінеальна залоза – це: 
а) гіпофіз     б) тимус     в) епіфіз     г) сім’яник   

3. Найдовшим  м’язом людського організму є:  
а) стегновий     б) кравецький     в) біцепс     г) трицепс

4. Відділом  товстої кишки є: 
а) дванадцятипала     б) клубова     в)  ободова     г) порожня   

5. Десята пара черепних нервів: 
а) окоруховий     б) зоровий     в) блукаючий     г) трійчастий   

6. Структурно-функціональна одиниця екзокринної частини під-
шлункової залози:  

а) ацинус     б) острівець     в) панкреацит     г) глобула

7. Другий шийний хребець:
а) епістрофей     б) вертеброїд      в) атлант     г) виступаючий

8. Кількість кісток в кисті людини:
а) 30     б) 27     в) 29     г) 32     

9. Гуморальний імунітет забезпечується: 
а) В-лімфоцитами     б) Т-лімфоцитами      
в) еозинофілами     г) фібробластами       

10. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку:
  а) довгастого     б) проміжного     в) середнього     г) заднього

11. Рефлекторний центр кашлю знаходиться в:
  а) довгастому мозку     б) таламусі   
  в) середньому мозку     г) гіпоталамусі

12. Гальмівним медіатором є: 
  а) γ -аміномасляна кислота     б) норадреналін  
  в) глутамінова кислота     г)  аспарагінова кислота
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ІІ рівень

І завдання  
1 завдання в кожному питанні – дві вірних відповіді  

(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1. До лишайників належать:
а) оленячий мох     б) настінна золотянка  
в) маршанція     г) сальвінія

2. Плід «сім’янка» мають:
а) топінамбур     б) кукурудза
в) гречка     г) кульбаба

3. До ряду Непарнокопиті належать:
а) кінь     б) олень     в) носоріг     г)  бегемот

4. До паразитичних червив належать: 
а) планарія     б) гострик     в) ехінокок     г) нереїс

5. До білків, що мають четвертинну структуру, належать: 
а) каталаза     б) гемоглобін     в) кератин     г) міоглобін

6. Міжродовими гібридами є: 
а) бестер     б) аксолотль     в) тритикале     г) полба

7. В результаті мейозу утворюються:
а) сперматозоїди людини     б) яйцеклітини папороті  
в) спори хвощу     г) яйцеклітини голонасінних 

8. До бактерій зі джгутиками належать:
а) сарцини     б) перитрихи 
в) стафілококи     г) монотрихи

9. Мікротрубочки входять до складу:  
а) війок     б) лізосом     в) глікокаліксу     г) центріолей

10. До вірусних хвороб належать:
  а) сказ     б) правець     в) чума     г) герпес
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ІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть  відповідний термін:
1. Процес з’єднання гомологічних хромосом в мейозі.
2. Запилення рослин за допомогою комах.
3. Мікроскопічні цитоплазматичні містки, що з’єднують суміжні 

клітини рослини.
4. Хімічні речовини для боротьби з грибковими хворобами рослин.
5. Послідовна зміна одного біоценозу іншим.
6. Відокремлення протопласту від клітинної стінки при зануренні 

клітини в гіпертонічний розчин.
7. Синтез поліпептидного ланцюгу по матриці інформаційної РНК.
8. Широке розповсюдження інфекційної хвороби серед тварин на 

значній території.
9. Виведення речовин з клітини за допомогою спеціальних пухирців. 
10. Ділянка ферменту, що безпосередню взаємодіє із субстратом. 

ІІІ рівень
І завдання  

кількість вірних відповідей – від однієї до шести  
(кожне питання – 1  бал, загалом – 7  балів)

1. До фотоавтотрофів належать: 
а) носток     б) хламідомонада     в) трипаносома
г) дріжджі     д) омела     е) мукор

2. До ферментів належать:
а) птіалін     б) лізоцим     в) атропін  
г) глюкоза     д) пепсин     е) трипсин 

3 До алкалоїдів належать: 
a) колхіцин     б) гемоцианін     в) пеніцилін     
г) стрихнін     д) лізоцим     е) хінін
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4. До глобулярних білків належать: 
 а) кератин     б) альбумін     в) фіброїн
г) амілаза     д) колаген     е) трипсин

5. До піримідинових азотистих основ належать:
а) тимін     б) цитозин     в) метіонін
г) урацил     д) гуанін     е) аденін

6. Рибосоми  80S характерні для: 
а) кишкової палички     б) вірусу сказу     в) стафілококу
г) холерного вібріону     д) інфузорії     е) сальмонели

7. До реакцій матричного синтезу належать:
а) реплікація     б) денатурація     в) конденсація
г) транскрипція     д) трансляція     е) регенерація

ІІ завдання  
(обов’язково наведіть хід розв’язання!)

1. (2 бали)
Довжина фрагмента ДНК 340 нм. Визначте кількість азотистих 

основ у даному фрагменті.

2. (2 бали)
Білок складається із 300 амінокислот. У скільки разів маса кодуючого 

ланцюгу ДНК більша за масу білка, якщо середня маса амінокислоти – 
100 дальтон,  а нуклеотиду – 300 дальтон?

3. (3 бали)
У процесі дисиміляції розщепилися 7 молекул глюкози, з  яких тіль-

ки 2 молекули зазнали повного (кисневого) розщеплення. Визначте, 
скіль ки утворилося молекул піровиноградної кислоти  і АТФ.
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11 клас

І рівень

І завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Присоски у паразитичних рослин:
а) гаусторії     б) ризоїди     в) гіфи     г) філодії

2. Бузок належить до родини:
а) Пасльонові     б) Маслинові     в) Розові     г) Айстрові 

3. Тип плоду в малини:
а) багатогорішок     б) багатокістянка
в) багатоягода     г) багатосім’янка 

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Саговникові     б) Гнетові     
в) Дводольні     г) Однодольні

5.  Ендосперм у представників Голонасінних має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний     б) диплоїдний  
в) триплоїдний     г) тетраплоїдний  

6. До динофітових водоростей належить:
а) ночесвітка     б) вольвокс   в) порфіра     г) навікула

7. Супліддя утворюється в: 
а) інжиру     б) малини     в) суниці     г) грейпфруту

8. Огірок належить до родини:
а) Пасльонові     б) Гарбузові     в) Огіркові     г)  Бобові

9. Для Злакових характерна меристема: 
а) маргінальна     б) інтеркалярна     в) базальна     г) латеральна  

10. До комахоїдних  рослин належить: 
  а) росичка     б) блекота     в) ротанг     г) скажений огірок    
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11. Формула квітки *P3+3A3+3G(3) характерна для: 
  а) огірка     б) грициків     в) тюльпану     г) терену

12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон:
  а) Голонасінні     б) Папоротеподібні   
  в) Хвощеподібні     г) Плауноподібні

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Колючо-сисний ротовий апарат у:
а) таргана     б)  бджоли     в) мухи     г) клопа 

2. Розділ ентомології, що вивчає представників комарів:  
а) колеоптерологія     б) диптерологія    
в) гіменоптерологія     г) одонатологія

3. Назва личинкової стадії в комах з неповним перетворенням:  
а) наупліус    б) пупарій     в) гусениця     г) німфа  

4. Плавальний міхур відсутній в: 
а) коропа      б) морського коника     в) піраньї    г) молот-риби

5. Верхні щелепи в комах:
а) максили     б) мандибули     в) хеліцери     г) педипальпи

6. Асцидії належать до типу:
а) Членистоногі     б) Губки     в) Голкошкірі     г) Хордові

7. Амбулакральна система притаманна:
а) Губкам     б) Ракоподібним 
в) Павукоподібним     г) Голкошкірим

8. Порожнина тіла в Членистоногих: 
а) схізоцель     б) целом     в) міксоцель     г) протоцель

9. Першим проміжним хазяїном стьожака широкого є представник:
а) Ракоподібних     б) Комах     
в) Кісткових риб     г) Ссавців
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10. Нервова система розкидано-вузлового типу притаманна: 
  а) Хордовим     б) Круглим червам
  в) Молюскам     г) Комахам

11. До амніот належать:
  а) Хрящові риби     б) Амфібії     в) Рептилії     г) Кісткові риби

12. Органи виділення в комах:
  а) протонефридії     б) нефридії   
  в) метанефридії     г) мальпігієві судини

ІІІ завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

 1. Частиною стовбуру головного мозку є: 
а) середній мозок     б) мозолисте тіло 
в) кінцевий мозок     г) великі півкулі

2. Пінеальна залоза – це: 
а) гіпофіз     б) тимус     в) епіфіз     г) сім’яник 

3. Найдовшим  м’язом людського організму є:  
а) стегновий     б) кравецький     в) біцепс     г) трицепс

4. Відділом  товстої кишки є: 
 а) дванадцятипала     б) клубова     в)  ободова     г) порожня 

5. Десята пара черепних нервів: 
а) окоруховий     б) зоровий     в) блукаючий     г) трійчастий   

6. Структурно-функціональна одиниця екзокринної частини під-
шлун кової залози: 

 а) ацинус     б) острівець     в) панкреацит     г) глобула

7. Другий шийний хребець:
 а) епістрофей     б) вертеброїд     в) атлант     г) виступаючий

8. Кількість кісток в кисті людини:
а) 30     б) 27     в) 29     г) 32            
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9. Гуморальний імунітет забезпечується: 
а) В-лімфоцитами     б) Т-лімфоцитами
в) еозинофілами     г) фібробластами       

10. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку:
   а) довгастого     б) проміжного     в) середнього     г) заднього

11. Рефлекторний центр кашлю знаходиться в:
  а) довгастому мозку     б) таламусі   
  в) середньому мозку     г) гіпоталамусі

12. Гальмівним медіатором є: 
  а) γ -аміномасляна кислота     б) норадреналін  
  в) глутамінова кислота     г)  аспарагінова кислота

ІІ рівень

І завдання  
1 завдання в кожному питанні – дві вірних відповіді  

(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1. До лишайників належать:
а) оленячий мох     б) настінна золотянка
в) маршанція     г) сальвінія

2. Плід «сім’янка» мають:
а) топінамбур     б) кукурудза     в) гречка     г) кульбаба

3. До ряду Непарнокопиті  належать:
а) кінь     б) олень     в) носоріг     г)  бегемот

4. До паразитичних червив належать: 
а) планарія     б) гострик     в) ехінокок     г) нереїс

5. До білків, що мають четвертинну структуру, належать: 
а) каталаза     б) гемоглобін     в) кератин     г) міоглобін

6. Міжродовими гібридами є: 
а) бестер     б) аксолотль     в) тритикале     г) полба
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7. В результаті мейозу утворюються:
а) сперматозоїди людини     б) яйцеклітини папороті  
в) спори хвощу     г) яйцеклітини голонасінних 

8. До бактерій зі джгутиками належать:
а) сарцини     б) перитрихи  
в) стафілококи     г) монотрихи

9. Мікротрубочки входять до складу:  
а) війок     б) лізосом     в) глікокаліксу     г) центріолей

10. До вірусних хвороб належать:
  а) сказ     б) правець     в) чума     г) герпес

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Процес з’єднання гомологічних хромосом в мейозі.
2. Запилення рослин за допомогою комах.
3. Мікроскопічні цитоплазматичні містки, що з’єднують суміжні 

клітини рослини.
4. Хімічні речовини для боротьби з грибковими хворобами рослин.
5. Послідовна зміна одного біоценозу іншим.
6. Відокремлення протопласту від клітинної стінки при зануренні 

клітини в гіпертонічний розчин.
7. Синтез поліпептидного ланцюгу по матриці інформаційної РНК.
8. Широке розповсюдження інфекційної хвороби серед тварин на 

значній території.
9. Виведення речовин з клітини за допомогою спеціальних пухирців. 
10. Ділянка ферменту, що безпосередню взаємодіє із субстратом. 
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ІІІ рівень
І завдання  

кількість вірних відповідей – від однієї до шести  
(кожне питання – 1  бал, загалом – 7  балів)

1. До екологічних правил належать:
а) правило Алена     б) правило Броуна     в) правило Бергмана
г) правило Гука     д) правило  Старлінга     е) правило Моргана

2. До ферментів належать:
а) птіалін     б) лізоцим     в) атропін   
г) тироксин     д) пепсин     е) трипсин 

3. До алкалоїдів належать: 
a) колхіцин     б) гемоцианін     в) пеніцилін
г) стрихнін     д) аргінін     е) хінін

4. До глобулярних білків належать: 
а) кератин     б) альбумін     в) фіброїн
г) амілаз     д) колаген     е) трипсин

5. До типів взаємодії між різними генами належать: 
а) кодомінантність     б) домінантність     в) епістаз
г) полімерія     д) комплементарність     е) наддомінантність 

6. До форм природного добору належать:
а) стабілізуючий     б) деформуючий     в) розривний
г) синтезуючий     д) рушійний     е) центробіжний

7. Типи екологічних пірамід:
а) біомас     б) Маслоу     в) ентропії  
г) чисел     д) Джосера     е) енергії
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ІІ завдання 
(обов’язково наведіть хід розв’язання!)

1. (2 бали)
Визначте площу савани (м2), на якій може прогодуватися лев масою 

150 кг. Ланцюг живлення: трав’янисті рослини — парнокопитні — 
лев. Біологічна продуктивність савани становить 500 грам/м2.

2. (2 бали)
Довжина фрагмента ДНК – 340 нм. Визначте кількість азотистих 

основ у даному фрагменті.

3. (3 бали)
У морських свинок кудлата шерсть і чорне забарвлення – 

домінантні ознаки, гладенька шерсть і біле забарвлення – рецесивні. 
Внаслідок схрещування кудлатої чорної свинки з гладкошерстою 
чорною отримано 28 гладкошерстих чорних, 30 кудлатих чорних, 9 
гладкошерстих білих, 11 кудлатих білих. Визначте генотипи батьків.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ХІМІЇ

9 клас

І рівень
1. Наведіть рівняння послідовних хімічних реакцій, що відбу ваю-

ться в розчині калій гідроксиду при пропусканні в нього сірко водню.

2. Змішали однакові за масою порції СО та СО2. Визначте середню 
молярну масу суміші.

3. Назвіть за правилами IUPAC сполуки, зображені нижче.
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CH3

CH3 H3C
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CH3
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H3C
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CH

CH3
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CH3

ІІ рівень

1. Після прожарювання 2,42 г кристалогідрату купрум нітрату до 
сталої маси добуто 0,8 г залишку. Знайдіть формулу кристалогідрату.

2. Напишіть по одному рівнянню реакцій, в результаті яких утво-
рюється хром(ІІІ) сульфат за такими схемами (додатковим продуктом 
може бути тільки вода або газоподібний продукт):
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ІІІ рівень

1.  Хімічний аналіз амофосу (суміш кислих ортофосфатів амонію) 
показав, що масова частка фосфор(V) оксиду в добриві становить 
58,84%.

•   Обчисліть масову частку Нітрогену в цьому зразку амофосу і ма-
сові частки солей.

•   Наведіть хімічні рівняння термічного розкладу кожної солі, 
скла дової амофосу.

2. Зразок металу масою 1,6 г спалили в атмосфері сухого повітря 
і одер  жали суміш двох твердих сполук масою 3,0 г. Отриману суміш 
роз чинили у воді, при цьому виділився безбарвний газ об’ємом 960 мл. 

•  Про який метал йде мова?
•  Вкажіть кількісний склад суміші після окиснення металу.

10 клас

І рівень

1. Які з наведених сумішей газів вибухонебезпечні: а) фтор і во день; 
б) хлор і водень; в) хлор і кисень. Відповідь аргументуйте, наведіть  
рівняння реакцій.

2. Іменем цього елементу названо долину в південно–західній частині 
штату Каліфорнія. Однак отримати його в чистому вигляді вдалося лише 
в 1820-х роках шведським хіміком Берцеліусом. Користуючись даними 
таблиці визначте атомну масу елемента А і вкажіть його масу:

Сполука D(Н2) % А за масою
Гідрид 1 16 87,5
Гідрид 2 31 90,3
Гідрид 3 46 91,3
Фторид 52 26,9

3.  Кристалогідрат алюміній сульфату під час прожарювання при 
1000 °С втрачає 84,7% своєї маси. Визначте формулу кристалогідрату. 
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ІІ рівень

1. Через 1 л 6%-го розчину калій гідроксиду (густина розчину 
1,05 г/мл) пропускали постійний електричний струм. За деякий час 
концентрація розчину зросла на 1,9%. Які речовини виділилися 
з розчину? Обчисліть масу кожної з них.

2. При монохлоруванні н-бутану при 300 К (надлишок вуглеводню) 
утворюються два продукти — 1-хлорбутан і 2-хлорбутан, у мольному 
спів відношенні 3.8:10. Базуючись на цих даних, визначте відносну ре а-
кційну здатність первинних і вторинних зв’язків С-Н. Напишіть відповідні 
рівняння реакцій, що відображають радикальний механізм хлорування.

ІІІ рівень

1. Секрет паперових ліхтариків. В одному 
стародавньому японському трактаті розповідається 
про незвичайну речовину, розчин якої підвищує 
термічну стійкість паперу, що використовується 
для японських ліхтариків, що не горять. Сьогодні 
ця речовина відома як харчова добавка E 514, а до 
її складу входить Натрій, Сульфур, Гідроген й 
Оксиген. Масові частки Натрію і Сульфуру в ній 
становлять відповідно 16,67 і 23,19%, а кількість 
атомів Оксигену дорівнює кількості атомів решти елементів. Виведіть 
формулу сполуки й запишіть її назву. Складіть рівняння взаємодії цієї 
сполуки з харчовою содою, а також рівняння її термічного розкладу.

2. Похідна н-алкану входить до складу деяких миючих засобів 
у вигляді натрієвої солі. Спалювання 250.4 мг цієї сполуки в надлишку 
кисню привело до утворення 234.2 мг води, а також 291.2 мл (н.у.) 
газової суміші, що містила вуглекислий газ та діоксид сірки. Густина 
за воднем утвореної газової суміші – 22.78. Визначте брутто-формулу 
сполуки, про яку йдеться. Напишіть структурну формулу сполуки 
та її натрієвої солі, якщо відомо, що до складу її молекул входять 
тільки первинні та вторинні атоми вуглецю. Як можна отримати таку 
сполуку з відповідного н-алкану в одну стадію?
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11 клас

І рівень
1. У посудинах без етикеток містяться такі солі Натрію: хлорид, 

гідрогенсульфат, ортофосфат і карбонат. Запропонуйте експеримент 
із розпізнавання сполук без використання реактивів. У вашому 
розпорядженні є дистильована вода, універсальні індикаторні папір-
ці, пробірки та нагрівальний пристрій. Напишіть рівняння всіх реак-
цій, які відбуваються під час експерименту.

2. При прожарюванні суміші нітратів натрію і тривалентного ме-
талу, який розміщений в ряду напруг ліворуч від водню, утворилося 
27,3 г твердого залишку та виділилося 34,72 л (н. у.) газуватих про-
дуктів, об’єм яких після пропускання крізь розчин лугу зменшився 
до 7,84 л. Нітрат якого металу був у суміші?

3. Напишіть три схеми реакцій, які демонструють три різні спосо-
би отримання амідів карбонових кислот.

ІІ рівень
1. Метал масою 26 г розчинили в надлишку розбавленої нітратної 

кислоти. При кип’ ятінні добутого розчину з надлишком лугу 
виділився газ об’ємом 2,24 л (н. у.). Визначте метал.

2. а) дайте визначення поняттям «хіральна сполука», «стерео-
ізомери», «центральна хіральність», «атом вуглецю — стереоцентр», 
«стереоформула»;

б) наведіть приклад сполуки, яка є хіральною, причому має стерео-
центр, який не збігається з жодним атомом. Зобразіть стереоформулу 
такої сполуки.

ІІІ рівень

1. Отруйна скатертина–самобранка. На початку XV ст. в Європі 
набула популярності диво-скатертина, для очищення якої достатньо 
було закинути її у комин, а згодом дістати звідти чистою від будь-
яких слідів їжі. Однак, у 1887 році Європейська комісія заборонила 
виробництво цього матеріалу у зв’язку із високою смертністю 
працівників відповідних заводів. Це був один із перших матеріалів, що 
потратив до офіційного списку канцерогенів. Виявилося, що основою 
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цього волокнистого матеріалу є подвійний силікат, що містить лише 
катіони лужноземельних елементів у мольному відношенні 1:3 та 
Силіцій й Оксиген з масовою часткою 26,92 й 46,01% відповідно. 
Виведіть формулу сполуки й запишіть її назву.

2. Перепишіть зображену нижче схему, підставивши замість 
латин ських літер, виділених жирним шрифтом, відповідні форму ли 
органічних сполук. Сполука Н – терпеноїд, що широко використо-
вується у парфумерній промисловості. 

H3C
C

CH3

O HC CNa 1 моль H2

Pd / BaSO4

PBr3

H3C
C

O

C
H2

COOEt

H2O (HO-)

-EtOH
-CO2

ClCH2COOEt, Zn
1. H2O (OH-)

2. 2H

A B

CD

E

F H
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

10 клас

10-1. (3 бали)

Розв’язати рівняння 1 15 1
11 99 121 11 9
x x x  + − = − − −  

10-2. (3 бали)

Знайдіть значення виразу 3 320 14 2 20 14 2+ + −

10-3. (3 бали)

Порівняйте два числа 20152  та 505404303 543 ⋅⋅ .

10-4. (5 балів)

Розв’язати рівняння 2 23 5 3 7x x x x− + + = +
10-5. (5 балів)

Побудувати графік функції xtgxy cos⋅= .

10-6. (7 балів)

У таблиці 33×  розставили числа 9,...,2,1  таким чином, що сума 
чисел у кожному з чотирьох квадратів 22 ×  дорівнює S . Знайдіть 
найбільше можливе значення S .

p a q
b x c
r d t    Рис.1

10-7. (7 балів)
Сума відстаней від внутрішньої точки паралелограма до прямих, 

на яких розташовані сторони паралелограма дорівнює середньому 
арифметичному його сторін. Знайти кути паралелограма.
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11 клас

11-1. (3 бали)

Розв’язати рівняння 
2

sin21 x
x

x π=+ .

11-2. (3 бали)

Для дійсних чисел zyx ,,  відомо, що 13x y z+ + = , 72xyz = , 

4
3111 =++

zyx
. Чому дорівнює значення виразу 222 zyx ++ ?

11-3. (3 бали)

Розв’язати систему 

Контрольна робота 11 клас

11-1. (3 бали)

Розв’язати рівняння 
2

sin21 x
x

x π=+ . 

11-2. (3 бали)

Для дійсних чисел zyx ,, відомо, що 13=++ zyx , 72=xyz ,
4
3111 =++

zyx
. Чому 

дорівнює значення виразу 222 zyx ++ ? 

11-3. (3 бали)

Розв’язати систему 









=

=
+

+

243
3
9

64
2
8

4 у

ух

ух

х

 

11-4. (5 балів)
Розв’язати нерівність 8lg7100lg 2 ≥− xx , ОВ 0>х . 

11-5. (5 балів)
Довести, що число 



2005

1...111


2005

2...222 є добутком двох послідовних натуральних 

чисел. 

11-6. (7 балів)

Нехай на колі з діаметром 2=AB обрана точка С таким чином, що 
4
3=

CB
AC .

Бісектриса ABC∠ перетинає коло в точці D . Знайдіть довжину відрізку AD .

Відповідь:
5
10

11-7. (7 балів)

Розв’язати рівняння 68383 =


 −+


 +
xx

.

11-4. (5 балів)

Розв’язати нерівність 

Контрольна робота 11 клас

11-1. (3 бали)

Розв’язати рівняння 
2

sin21 x
x

x π=+ . 

11-2. (3 бали)

Для дійсних чисел zyx ,, відомо, що 13=++ zyx , 72=xyz ,
4
3111 =++

zyx
. Чому 

дорівнює значення виразу 222 zyx ++ ? 

11-3. (3 бали)

Розв’язати систему 









=

=
+

+

243
3
9

64
2
8

4 у

ух

ух

х

 

11-4. (5 балів)
Розв’язати нерівність 8lg7100lg 2 ≥− xx , ОВ 0>х . 

11-5. (5 балів)
Довести, що число 



2005

1...111


2005

2...222 є добутком двох послідовних натуральних 

чисел. 

11-6. (7 балів)

Нехай на колі з діаметром 2=AB обрана точка С таким чином, що 
4
3=

CB
AC .

Бісектриса ABC∠ перетинає коло в точці D . Знайдіть довжину відрізку AD .

Відповідь:
5
10

11-7. (7 балів)

Розв’язати рівняння 68383 =


 −+


 +
xx

.

11-5. (5 балів)
Довести, що число 



2005

1...111


2005

2...222  є добутком двох послідовних нату-
ральних чисел.

11-6. (7 балів)
Нехай на колі з діаметром  AB = 2 обрана точка C таким чином, що 

Контрольна робота 11 клас

11-1. (3 бали)

Розв’язати рівняння 
2

sin21 x
x

x π=+ . 

11-2. (3 бали)

Для дійсних чисел zyx ,, відомо, що 13=++ zyx , 72=xyz ,
4
3111 =++

zyx
. Чому 

дорівнює значення виразу 222 zyx ++ ? 

11-3. (3 бали)

Розв’язати систему 









=

=
+

+

243
3
9

64
2
8

4 у

ух

ух

х

 

11-4. (5 балів)
Розв’язати нерівність 8lg7100lg 2 ≥− xx , ОВ 0>х . 

11-5. (5 балів)
Довести, що число 



2005

1...111


2005

2...222 є добутком двох послідовних натуральних 

чисел. 

11-6. (7 балів)

Нехай на колі з діаметром 2=AB обрана точка С таким чином, що 
4
3=

CB
AC .

Бісектриса ABC∠ перетинає коло в точці D . Знайдіть довжину відрізку AD .

Відповідь:
5
10

11-7. (7 балів)

Розв’язати рівняння 68383 =


 −+


 +
xx

.

Бісектриса ABC∠  перетинає коло в точці D. Знайдіть довжину 

відрізку АD.
11-7. (7 балів)

Розв’язати рівняння 68383 =


 −+


 +
xx

.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ТА ЛІТЕРАТУРИ

10 клас

І рівень
(3 завдання по 3 бали)

1. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення:
1) у яких іменники мають закінчення -и, -і; 
2) у яких іменники мають закінчення -а, -я.

Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори  (зміна), 
півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (ост-
рів), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), 
два (апельсин), півтора (місяць).
Ключ. З перших букв іменників прочитаєте назву вірша М. Т. Риль-

ського. Поясніть вживання числівників півтора, півтори, півтораста. 
Наведіть приклади.

2. Установіть відповідність                 П р и к л а д 
1 означальне А  Дуже любила мати, коли травневими 

вечорами витьохкували солов’ї.
2 з’ясувальне Б  Які б то звуки розітнулись, коли б ви  

дивних струн торкнулись!
3 обставинне мети В  Справжня весна починається,  

коли вкриваються сади білим цвітом.
4 обставинне умови Г  Щоб мову свою рідну їх діти не забули, 

 їм літери виводять вірменки на піску.
 Д   І де в світі тая сила, щоб в бігу  

його спинила?
Назвіть види підрядних обставинних речень. Побудуйте з будь-

яким речення.
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3. Установіть відповідність між початком твердження і його про-
довженням.

              Тв е р д ж е н н я    П р од о вж е н н я
1 Український імпресіонізм пов’язаний А М. Коцюбинського
   з іменами всіх письменників кінця Б  В. Стефаника
   ХІХ – початку ХХ століття, крім В  О. Кобилянської
 Г  Лесі Українки
2  Серед запропонованих образів новели А ниви у червні
    «Intermezzo» прагнення ліричного Б зозуля
     героя до красивого, світлого В залізна рука города
     передають усі, крім Г жайворонки
3  Серед героїв повісті М. Коцюбинського А щезника
    «Тіні забутих предків» зустрічаються Б мольфара
     такі міфологічні істоти, крім В чугайстра
 Г нявки
 4  Повість «Тіні забутих предків» —  А коханню
     це гімн Б життю
 В Карпатам
 Г природі
Напишіть, коли і де М. Коцюбинський написав «Intermezzo». Ви-

знач те його жанр та з’ясуйте лексичне значення назви твору.

ІІ рівень
(2 завдання по 5 балів)

1. Установіть відповідність 
 Ч л е н  р еч е н н я               В и д і л е н е  с л о в о
1 означення А Поезія не може жити на смітнику.
2 додаток Б Мистецтво слухати дається не кожному.
3 частина присудка  В  Поплив місяць оглядати околицю села,  

ліси, рахманне поле.
4 обставина Г  Вибиватися у люди – справа зовсім  

не проста.
 Д Просять нас дороги в мандри вирушати.
Розкажіть про види додатків. Наведіть приклади.
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2. Запишіть словами всі можливі форми порядкових числівників:
10:00; 12:30; 11:15; 14:45.
Провідміняйте числівник 1987. Напишіть, які особливості відмі-

нювання кількісних та порядкових числівників.

ІІІ рівень
(2 завдання по 7 балів)

1. Неправильно утворено форму.
1. Родового відмінка однини

А носа   В коридору
Б Нептуна  Г гопаку

2. Родового відмінка множини
А губів   В легенів
Б молитв   Г бабів

3. Орудного відмінка однини та множини
А ніччю   В біллю
Б склярем  Г Ігорем

4. Місцевого відмінка однини чи множини
А по стежкам  В на ринзі
Б у Мозамбіку  Г по горах

Визначте рід іменників (3 б):
степ  Сибір
путь  полин
біль  ступінь

Розкажіть про різницю між іменниками ІІ та ІVвідміни . Наведіть 
приклади.

2. Напишіть відгук на літературний твір сучасного українського    
письменника, який є актуальним сьогодні.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

11 клас

І рівень

Завдання 1.   

For questions 1 - 1 0 ,  read the text below and think of the word 
which best fits each space. Use only one word in each space. There is 
an example at the begin ning (0). Write your answers in the answer 
boxes provided.

Example: (0) every

Europe’s Headaches
The European Union is losing over €25 billion (0).............. year on 

the treatment of headaches and the loss (1).............. working days caused 
by them. Timothy Steiner, a member of (2)..............European Headache 
Federation (EHF) and consultant clinical physiologist in London, based 
this figure (3).............. the three main types of headache that workers 
(4)..............  sick leave because of: migraine, tension headache and chronic 
daily headache. Steiner believes that this figure could (5).............. greatly 
reduced if people would not misuse the headache remedies available 
(6)).............. them. «There are a lot of people,» he comments, «with daily 
headaches (7)).............. take daily analgesics. And if they stop (8).............. 
them, their headaches will go away.» This is (9).............. to the fact that 
continual use of headache pills may reinforce a person’s belief that they 
are seriously ill, thus creating tension and therefore causing (10).............. 
headaches. There is also the (11).............. that overuse of analgesics could 
cause liver damage in many people. The EHF wants to launch a large 
study to monitor the link (12).............. the overuse of painkillers and the 
chronic daily headache. 
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Завдання 2. 
Correct the mistakes and write the correct words in the spaces 

provided.  If a sentence contains no mistakes, put a tick (V) next to it. 
1. There’s been a lot of resistance to the new no-smoking policy. ..............
2. Childrens’ worlds are inhabited by imaginary friends and foes. ..............
3. Most people can’t concieve of living in such poverty. ......................
4. I was born in England, but my parents are scottish. ..........................
5. There are many diffcultys involved in settting up your own  business. 

................
 6.  Most women say they aren’t happy with their look. ………………

Завдання 3.

Choose a, B, C or D to complete each sentence.
1. The boys have gone on a fishing .............. with their father.

a. trip b. journey c. trek d. hike
2. His voice was barely .............. above the loud music.

a. listened b. audible c. loud d. clear
3. I think you need a jacket, there’s a .............. breeze blowing outside.

a. chilly b. frosty c. frigid d. glacial
4. He stood on the .............. of the ship and watched the seagulls dive 

for fish.
a. floor b. ground c. platform d. deck

5. Guests are requested to state their .............. for smoking or non-
smoking accommodation upon booking.

a. likeness b. preference c. care d. inclination
6. It’s impossible to travel in the .............. heat of the desert.

a. bubbling b. smoldering c. blistering d. sizzling
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IІ рівень

Завдання 1.   

 Choose the correct form or phrase in italics.
1. You are bound to be promoted; the boss thinks very high/highly of you.
2. The elephant trek took us deep/deeply into the rainforest.
3. In our school fifty roughly/roughly fifty students have mobile phones.
4. As we descended the hill the car began to go more fast/faster.
5. I haven’t seen much of them late/lately.

Завдання 2. 
Read the text and fill in the missing word to complete each gap.
There is an example at the beginning: 
(0)  your/more 

Too Good to be True
Some say you can do it in seven days, others promise success in 

24 hours, or you may prefer to take (0) .............. time and do it in 5 weeks. 
What are we talking about? Believe it (1) .............. not, these periods 
(2) .............. time refer to language learning courses that promise excellent 
results in less time (3) .............. it takes to say ‘Bonjour’! However, the 
advertisements of these companies are not necessarily (4) .............. best 
guide and if you don’t know what to look for in a good course you could 
be left with little (5) .............. than a large bill. A complaint was recently 
made to a consumer rights group (6) .............. WhizzLearn Systems, a 
language school chain, and the company has been forced to remove its 
claim that its technique is ten times better than any (7) .............. method. 
The Managing Director of WhizzLearn Systems said (8) “.............. we 
still believe our claim is true, we are willing to change our advert. But the 
fact remains, if you spend 3 hours (9) .............. day for 5 weeks on our 
language course you will soon be speaking the language. What we should 
have done (10) .............. to make it clearer in the advert. 
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IIІ рівень

Завдання 1.   

Read the text and then write the correct form of the word in 
CAPITALS to complete the gaps. There is an example at the beginning. 
Example: (0)natural

Food Production

In the not-too-distant past farm animals were able to
live (0) ......... lives in what we would now term NATURE
‘free-range’ conditions. Such farming methods however,
(were not able to supply the rapidly growing (1) ......... POPULATE
of the world and the increasing demands on food
(2) ......... In order to cope with this rising demand, factory CONSUME
farming methods were introduced along with the (3) ......... DEVELOP
of genetically engineered (4) ......... hormones, which GROW
resulted in a massive increase in food (5) ......... PRODUCE
However, these developments in the use of factory
farming and drug (6) ......... have led to a widespread TREAT
feeling that animals are being caused a lot of distress
and that the quality of the food itself suffers as a
consequence. Certainly, many people disagree with the idea of 
keeping animals in one building for their entire

   

(7) ......... and argue that more emphasis should be given EXIST
to alternative farming methods.  
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Завдання 2. 
For questions 1–7, complete the second sentence so that it has a 

similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not 
change the word given. You must use between two and five words, 
including the word given.

1.  I want to go to university this year. 
INTERESTED 
I ......................... to university this year. 

2.  “Have you been on holiday recently, Jane?” asked Tony. 
BEEN 
Tony asked Jane ......................... on holiday recently.

3.  I was too tired to go to the party. 
THAT 
I was ......................... I couldn’t go to the party. 

4.  There’s no point asking Lynda to help as she’s really busy. 
WASTE 
It’s ......................... asking Lynda to help as she’s really busy. 

5.  The union claims its members will only return to work if the 
company agrees to a meeting. 
NOT 
The union claims its members will ......................... the company 
agrees to a meeting. 

6.  I’m sure it was Ana I saw in town as I recognized her coat. 
MUST 
It ......................... Ana I saw in town as I recognized her coat. 

7.  We demanded to see the hotel manager to make our complaint. 
SEEING 
We ......................... the hotel manager to make our complaint. 
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ВІДДІЛЕННЯ 
ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ХІМІЇ

9 клас

І рівень

1. Дано тверді речовини: літій, білий фосфор, йод, фосфор(V) хло-
рид, калій перманганат та цукор. Визначте, які частинки знахо дяться 
у вузлах кристалічних граток цих речовин. Чи можуть ці речовини 
існувати у молекулярній формі? Якщо так, то за яких умов?

2. Відношення об’ємів кисню й озону в їхній суміші становить 
15:1. Обчисліть відношення мас цих газів.

3. Назвіть за системою IUPAC сполуки, зображені нижче:

H3C

H2
C

CH

H2
C

C
H2

H2C
CH3

CH3

H3C

H
C

C
H

H2
C

C
H2

CH
CH3

CH3 CH
H3C CH2

CH3

Зобразіть стереоформули для кожної сполуки (усі можливі сте рео-
ізомери).

ІІ рівень

1. Для дослідження поверхні Венери необхідно відправити зонд 
для збирання проб. Високий вміст вуглекислого газу та азоту в 
атмо сфері, а також наявність великої кількості хмар з крапельками 
кон центрованого розчину сульфатної кислоти призводять до пар-
никового ефекту. Тому поверхня планети розігрівається до 470 °С. 
Враховуючи погодні умови на Венері, запропонуйте метали або 
складні сполуки, які можна використати для виготовлення зонду. 
Відповідь аргументуйте з хімічної та економічної точки зору. Для 
відповіді можете скористатися даними таблиці:



106

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Метал tпл, ºС
Al 660,4
Ge 937
Mg 650
Fe 1539
Au 1063
Ir 2447

Cu 1085
W 3420

С (графіт) 3845

2. У результаті нагрівання на повітрі порошку міді масою 1 г його 
маса збільшилася на 0,1 г. Які речовини містяться в порошку після 
нагрівання і яка маса кожної з них? Візьміть до уваги, що внаслідок 
реакції утворюється сполука Купруму(ІІ).

ІІІ рівень

1. Визначте речовини A, B, C, D, E та вкажіть колір B,C, D, E при 
такому їх перетворенні:

2. Якщо до 100 г розчину натрій сульфату з масовою часткою роз-
чиненої речовини 53% додати тверду сіль А, то масова частка 
розчиненої речовини не зміниться. А якщо до одержаного розчину 
добавляти сіль В масою, що дорівнює масі розчину, то масова частка 
зменшиться до 48,5%. Знайдіть формули та визначте маси солей 
А і В, якщо їх співвідношення 1 : 5.
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10 клас

І рівень

1. Які типи хімічного зв’язку і між якими частинками існують 
у таких сполуках: пероксоводень, амоній гідрогенкарбонат, фторо-
апатит Ca5(PO4)3F?

2. Вперше цей елемент був відкритий при довготривалому випа-
рюванні сечі в 1669 році. Довгий час його називали диявольським, 
оскільки він був тринадцятим відомим елементом і славився вибу-
ховим норовом. Визначте атомну масу елемента Х за такими даними 
про його сполуки:

Сполука Молекулярна маса % Х за масою
Оксид 1 142 43,66
Гідрид 34 91,18

Кислота 178 34,83
Оксид 2 220 56,36

3. Зобразіть по дві різні структурні формули вуглеводнів: а) моно-
циклічних насичених; б) біциклічних ненасичених; в) ароматичних. 
Назвіть зображені Вами ароматичні вуглеводні за номенклатурою 
IUPAC.

ІІ рівень

1. Українське місто Сєверодонецьк славиться своїми хіміками. 
Однак, на одній з емблем, що була розміщена при в’їзді до міста 
біля одної з доріг, деякий час красувалась формула ароматичного 
вуглеводню, молекула якого містить три анельовані бензенові кільця:
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Поясніть, чому така формула є неправильною? У який спосіб 
можна анелювати три бензенові кільця, щоб отримана сполука була 
ароматичною? Наведіть формулу небензоїдної ароматичної сполуки.

2. Еквімолярну суміш речовин з брутто-формулами NaH13PNO8 
та CaH8N2O10 прожарили при температурі, достатній для їх повної 
взаємодії. Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій. Які 
перетворення відбуваються при нагріванні кожної з цих речовин?

ІІІ рівень

1. Окиснення гліцерину водним розчином гіпоброміту нарію 
приводить до утворення мезоксалевої кислоти (див. схему нижче). 
Однак, на початкових стадіях реакції в реакційній суміші можна 
ідентифікувати сполуки A, B, C, D. Зобразіть структурні формули 
цих проміжних сполук, назвіть їх (ступінь окиснення деяких атомів 
вуглецю гліцерину і сполук A, D, а також сполук А і В відрізняються 
на одиницю, а сполук В і С, а також D і мезоксалевої кислоти – на 
дві одиниці. Які з сполук A-D є хіральними? Зобразіть відповідні 
структурні формули стереоізомерів.

HC

H2C

H2C

OH

OH

OH

C

COOH

COOH

O

A B C

D

             гліцерин                             мезоксалева кислота

2. Суміш двох оксидів елементів І групи періодичної системи ма-
сою 20,76 г розчинили в концентрованій нітратній кислоті, вна слідок 
чого виділився газ об’ємом 5,376 л. Розчин обробили надлишком натрій 
карбонату, а осад, що виділився, прожарили. Маса залишку дорівнювала 
22,68 г. Визначте масовий склад суміші оксидів та їх формули.
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11 клас

І рівень

1. Яка сполука вступає у взаємодію з водою і за яких умов, якщо 
продуктами реакції є: а) натрій гідроксид і водень; б) натрій гідроксид 
і кисень;  в) натрій гідроксид і аміак.

Якщо можливі кілька варіантів відповіді, вкажіть їх. Запишіть 
відповідні рівняння реакцій.

2. До 3 л суміші NO та NO2 з відносною густиною за воднем 18,2 
додали 2 л кисню. Обчисліть склад добутої суміші в об’ємних частках 
і зміну об’єму в результаті реакції.

3. Пропанол-1 входить до складу сивушних масел, що утворюються 
при спиртовому бродінні, і використовується в основному для дезін-
фекції. Як можна отримати пропанол-1 синтетичним шляхом? 
напишіть три можливі схеми реакції, вкажіть реагенти і умови їх 
проведення. Яку з реакцій Ви вибрали б для препаративного отри-
мання пропанолу-1 в лабораторії? Чому?

ІІ рівень

1. Мінерал з біосферного заповідника «Асканія-Нова»
Під час аналізу мінералу, що знайдений на дні 

озера найвідомішого біосферного заповідника Ук-
раї ни виявилося, що до його складу входять два 
метали, атомні маси яких відрізняються на оди-
ницю. Якщо порцію цього мінералу масою 12,45 
г обробити хлоридною кислотою, то відбувається 
повне розчинення з виділенням 5,02 л безбарвного 
газу. Якщо порцію цього мінералу такої ж маси 
спочатку спалити у надмірі кисню, а потім повністю 
розчинити при нагріванні в концентрованому роз-
чині хлоридної кислоти, то виділяється 2,24 л жовтуватого газу. 
Встановіть якісний і кількісний склад мінералу. Напишіть рівняння 
реакцій, що відбулися.



110

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

2. Треоза – альдотетроза, яка є синтетичним цукром. Діастереомер 
треози – еритроза – відіграє важливу роль в природі, була вперше 
виділена з ревеню в 1849 році. М’яке окиснення (+)-треози, що не за-
торкує вторинних гідроксильних груп, приводить до (2R,3R)-винної 
кислоти.

а) зобразіть стереоформули (наприклад, проекції Фішера) 
(+)-треози та відповідного діастереомеру, еритрози.

б) напишіть схему реакції окиснення (+)-треози до (2R,3R)-винної 
кислоти. Який реагент Ви б взяли для цього?

ІІІ рівень

1. До водного розчину солі калію добавили водний розчин солі 
амонію. Випав осад. Запропонуйте принципово різні варіанти таких 
перетворень та складіть рівняння відповідних реакцій.

2. Вільна енергія гідролізу аденозинтрифосфату (АТФ) з утво-
рен ням аденозиндифосфату (АДФ) становить за стандартних умов 
-30.5 кДж/моль.

а) зобразіть структурну формулу аденозинтрифосфату та напишіть 
рівняння реакції його гідролізу, про яку йдеться;

б) що означає термін «стандартні умови» в хімії? В біохімії?
в) чи є реакція гідролізу АТФ енергетично вигідною за стандартних 

умов? Чому Ви так вважаєте?
г) підрахуйте вільну енергію гідролізу АТФ у реальних умовах – 

в еритроцитах людини, де рН становить 7.0, температура 37 ºС, 
[АТФ] = 2.25 мМ, [АДФ] = 0.25 мМ, [РО4

-] = 1.65 мМ (газова константа 
R = 8.315 Дж/моль.K). Чи буде реакція гідролізу АТФ енергетично 
вигідною в еритроцитах? Буде вона більш чи менш енергетично 
вигідною, ніж за стандартних умов?

д) Чи може реакція синтезу АТФ з АДФ та фосфат-йону протікати 
спонтанно (самовільно) в людських еритроцитах?
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

9 клас

І рівень

І завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Вегетативне тіло гриба називається:
а) проталій      б) ризоїд      в) протонема      г) міцелій

2. Тютюн належить до родини:
а) Пасльонові      б) Тютюнові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в суниць:
а) багатогорішок      б) багатокістянка   
в) багатоягода      г) багатосім’янка 

4. Вороняче око належить до класу:
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

5.  Ендосперм у вельвічії має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний      б) диплоїдний  
в) триплоїдний      г) тетраплоїдний  

6. До Зелених водоростей належить:
а) навікула      б) вольвокс      в) порфіра      г) спіруліна

7. Тип плоду «гесперидій» характерний для: 
а) шипшини      б) фундуку      в) мандарину      г) фікусу

8. «Біла акація»  належить до родини:
а) Розові       б) Мімозові      в) Акацієві      г)  Бобові

9. Для листкової пластинки квіткових рослин характерна меристема: 
а) маргінальна      б) інтеркалярна     
в) апікальна      г) латеральна  
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10.  До напівпаразитичних   рослин належить: 
   а) непентес      б) омела      в) рафлезія      г) Петрів хрест

11. Формула квітки   *K4C4А2+4 G(2)  характерна для: 
   а) огірка      б) грициків      в) тюльпану      г) терену

12. Під час фотосинтезу  зелена сіркобактерія використала чотири 
молекули СО2. Скільки молекул кисню при цьому утворилося: 

а) дві       б) чотири      в) шість      г) жодної

1І завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Лижучий ротовий апарат у:
а) таргана      б)  бджоли      в) мухи      г) клопа 

2. Розділ зоології, що вивчає ссавців:  
  а) герпетологія      б) батрахологія      в) теріологія      г) орнітологія

3. Личинкова стадія стьожкових червив:  
а) зоеа      б) онкосфера      в) наяда      г) німфа  

4. Живородним організмом є: 
а) жаба ага      б) молот-риба      в) ланцетник      г) крокодил 

5. Перша пара головних кінцівок в пауків:
а) максили      б) мандибули      в) хеліцери      г) педипальпи

6. Голотурії належать до типу:
а) Хордові      б) Губки      в) Голкошкірі      г) Членистоногі 

7. Нереїда належить до класу:
а) Багатощетинкові      б) Малощетинкові 
в) Сисуни      г) Комахи

8. Порожнина тіла в Круглих червив: 
а) схізоцель      б) целом      в) міксоцель      г) бластоцель

9. Остаточним хазяїном ціп’яка свинячого є :
а) свиня      б) кріль      в) людина      г) собака

10. Гермафродитним організмом є : 
  а) дощовий черв      б) аскарида      в) наутилус      г) річковий рак
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11. До анамній  належать:
  а) Хрящові риби      б) Птахи      в) Рептилії      г) Ссавці

12. Гетеродонтизм є характерним для: 
  а) Ссавців      б) Рептилій      в) Амфібій      г) Птахів

ІІІ завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Частиною лімбічної системи головного мозку є: 
а) довгастий мозок      б) мозолисте тіло    
в) мозочок      г) гіпокамп

2. Пітуїтарна залоза – це: 
а) гіпофіз      б) тимус      в) епіфіз      г) яєчник

3. Найбільшим за масою  м’язом людського організму є:  
а) чотириголовий м’яз стегна    б) кравецький    в) великий 

сідничний     г) прямий черевний
4. До явищ порушення  кислотно-лужної  рівноваги в організмі 

на лежать: 
а) апоптоз      б) ацидоз      в) цианоз      г)   алкалоз

5. Четверта пара черепних нервів у людини: 
а) під’язиковий      б) блоковий      в) блукаючий      г) додатковий   

6. Структурно-функціональна одиниця легені людини:
 а) ацинус      б) альвеола      в) везикула      г) бронхіола

7. Вигин хребта, звернений опуклістю вперед: 
 а) кіфоз      б) сколіоз       в) лордоз      г) симфіз

8. Кількість кісток у мозковому відділі черепа людини:
а) сім      б) дев’ять      в) десять      г) дванадцять

9. Лімфоцити, які знищують пошкоджені клітини власного організму: 
а) Т-хелпери      б) Т-кілери      в) Т-рецептори      г) Т-волонтери

10. Кількість шлуночків у головному мозку людини:
  а) два      б) три      в) чотири      г) п’ять

 11. Центр моторної організації мовлення в мозку людини:
  а) центр Верніке      б) центр Брока   
  в) центр Пуркіньє      г) центр Беца
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12. Австралопітек вперше був знайдений в: 
  а) Південній Африці      б) Південній Америці 
  в) пустелі Гобі      г) Австралії

ІІ рівень

І завдання  
1 завдання в кожному питанні – дві вірних відповіді  

(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1.  До відділу Голонасінні належать:
а) араукарія      б) евкаліпт      в) гінкго      г) маршанція

2. Плід «коробочка»  мають:
а) бавовник      б) кульбаба      в) дурман      г) мальва

3. Формула квітки *К5С5А5 G(2) характерна для: 
а) тюльпану      б) томату      в) вишні      г) баклажану

4. До ряду Мозоленогі належать:
а) тапір      б) гуанако      в) жираф     г)  верблюд

5. До вільноживучих червив належать: 
а) планарія      б) гострик      в) трубочник      г) ришта

6. До головоногих  молюсків належать: 
а) наутілус      б) рапана      в) аргонавт      г) хітон

7. До трубчастих кісток належать:
а) стегнова      б) клубова      в) лопатка      г) ключиця

8. До гормонів білкової природи  належать: 
а) птіалін      б) тироксин      в) адреналін      г) інсулін

9. Фермент лізоцим міститься у: 
а) слині      б) шлунковому соку      
в) сльозах      г) панкреатичному соку

10. До змішаних нервів належать: 
  а) сідничний      б) під’язиковий      г) блукаючий      д) зоровий



115

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

ІІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Отрутохімікати, що застосовуються для знищення кліщів.
2. Перенесення плодів і насіння за допомогою вітру.
3. Назва мембрани вакуолі рослинної клітини.
4. Рідина, що виконує  функцію крові в незамкненій кровоносній 

системі.
5. Процес розвитку з повним перетворенням в комах.
6. Білки, що  виділяються клітинами організму у відповідь на по-

трапляння  вірусу. 
7. Відносна сталість складу та властивостей внутрішнього сере-

довища біологічних систем.
8. Розповсюдження інфекційної хвороби с/г рослин на значній тери-

торії. 
9. Склеювання і осідання еритроцитів під дією специфічних антитіл. 
10. Активне захоплення клітиною  твердих частинок. 

ІІІ рівень

І завдання  
кількість вірних відповідей – від однієї до шести  

(кожне питання – 1 бал, загалом – 7  балів)

1. До форм лейкоцитів належать: 
а) лімфоцити      б) нейтрофіли      в) каріоцити  
г) базофіли      д) еозинофіли      е) моноцити

2. До видів волокон сполучної тканини належать: 
а) колагенові      б) гіалінові      в) еластинові 
г) целюлозні      д) кевларові      е) актинові

3. До нейромедіаторів належать: 
а) дофамін      б) норадреналін      в) інсулін  
г) серотонін      д) тироксин      е) ацетилхолін
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4. До тактильних рецепторів належать: 
а) тільця Руфіні      б) тільця Мейснера      в) колби Краузе   
г) пластинки Біцоцеро      д) тільця Пачіні      е) реторти Коха

5. До гормонів, які виділяє гіпофіз, належать: 
а) глюкагон      б) тестостерон      в) окситоцин   
г) вазопресин      д) соматотропін      е) тимозин

6. До типів клітин нейроглії  належать: 
а) астроцити      б) олігодендроцити      в) панкреацити     
г) епендімоцити      д) епітеліоцити      е) мезоцити

7. Шари стінки серця людини: 
а) епікард      б) перикард      в)  міокард   
г) ендокард      д) мезокард      е) гіпокард

І завдання  
(кожне питання – 2-3 бали, загалом – 7  балів)

1. 2 бали  
Типові ознаки Грибів.
2. 2 бали 
Типові ознаки Хордових.
3. 3 бали 
Опишіть шлях крові по колах кровообігу в людини. 

10 клас

І рівень

І завдання  
в кожному питанні – одна вірна відповідь  

(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Вегетативне тіло гриба називається:
а) проталій      б) ризоїд      в) протонема      г) міцелій
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2. Тютюн належить до родини:
а) Пасльонові      б) Тютюнові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в суниць:
а) багатогорішок      б) багатокістянка   
в) багатоягода      г) багатосім’янка 

4. Вороняче око належить до класу:
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

5.  Ендосперм у вельвічії має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний      б) диплоїдний  
в) триплоїдний      г) тетраплоїдний  

6. До Зелених водоростей належить:
а) навікула      б) вольвокс      в) порфіра      г) спіруліна

7. Тип плоду «гесперидій» характерний для: 
а) шипшини      б) фундуку      в) мандарину      г) фікусу

8. «Біла акація»  належить до родини:
а) Розові      б) Мімозові      в) Акацієві      г)  Бобові

9. Для листкової пластинки квіткових рослин характерна меристема: 
а) маргінальна      б) інтеркалярна     
в) апікальна      г) латеральна  

10.  До напівпаразитичних   рослин належить: 
   а) непентес      б) омела      в) рафлезія      г) Петрів хрест

11. Формула квітки   *K4C4А2+4 G(2)  характерна для: 
  а) огірка      б) грициків      в) тюльпану      г) терену

12. Під час фотосинтезу  зелена сіркобактерія використала чотири 
молекули СО2. Скільки молекул кисню при цьому утворилося: 

а) дві      б) чотири      в) шість      г) жодної

ІІ завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Лижучий ротовий апарат у:  
а) таргана      б)  бджоли      в) мухи      г) клопа 
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2. Розділ зоології, що вивчає ссавців:    
а) герпетологія      б) батрахологія      в) теріологія      г) орнітологія

3. Личинкова стадія стьожкових червив:  
а) зоеа      б) онкосфера      в) наяда      г) німфа  

4. Живородним організмом є:     
а) жаба ага      б) молот-риба      в) ланцетник      г) крокодил     

5. Перша пара головних кінцівок в пауків:   
а) максили      б) мандибули      в) хеліцери      г) педипальпи

6. Голотурії належать до типу:  
а) Хордові      б) Губки      в) Голкошкірі      г) Членистоногі   

7. Нереїда належить до класу:   
а) Багатощетинкові      б) Малощетинкові   
в) Сисуни      г) Комахи

8. Порожнина тіла в Круглих червив:  
а) схізоцель      б) целом      в) міксоцель      г) бластоцель

9. Остаточним хазяїном ціп’яка свинячого є:   
а) свиня      б) кріль      в) людина      г) собака

10. Гермафродитним організмом є:    
а) дощовий черв      б) аскарида      в) наутилус      г) річковий рак

11. До анамній  належать: 
  а) Хрящові риби      б) Птахи      в) Рептилії      г) Ссавці

12. Гетеродонтизм є характерним для:    
  а) Ссавців      б) Рептилій      в) Амфібій      г) Птахів

ІІІ завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Частиною лімбічної системи головного мозку є: 
а) довгастий мозок      б) мозолисте тіло 
в) мозочок      г) гіпокамп
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2. Пітуїтарна залоза – це: 
а) гіпофіз      б) тимус      в) епіфіз      г) яєчник

3. Найбільшим за масою  м’язом людського організму є:  
а) чотириголовий м’яз стегна      б) кравецький    
в) великий сідничний      г) прямий черевний

4. До явищ порушення  кислотно-лужної  рівноваги в організмі належать: 
 а) апоптоз      б) ацидоз      в) цианоз      г)   алкалоз

5. Четверта пара черепних нервів у людини: 
а) під’язиковий      б) блоковий      в) блукаючий      г) додатковий   

6. Структурно-функціональна одиниця легені людини :
 а) ацинус      б) альвеола      в) везикула      г) бронхіола

7. Вигин хребта, звернений опуклістю вперед: 
 а) кіфоз      б) сколіоз      в) лордоз      г) симфіз

8. Кількість кісток у мозковому відділі черепа людини:
а) сім      б) дев’ять      в) десять      г) дванадцять

9. Лімфоцити, які знищують пошкоджені клітини власного організму: 
а) Т-хелпери      б) Т-кілери      в) Т-рецептори      г) Т-волонтери

10. Кількість шлуночків у головному мозку людини:
а) два      б) три      в) чотири      г) п’ять

11. Центр моторної організації мовлення в мозку людини:
а) центр Верніке      б) центр Брока   
в) центр Пуркіньє      г) центр Беца

12. Австралопітек вперше був знайдений в: 
а) Південній Африці      б) Південній Америці 
в) пустелі Гобі      г) Австралії

ІІ рівень

І завдання  
1 завдання в кожному питанні – дві вірних відповіді  

(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1. До фосфоліпідів належать:
а) сфінгомієлін      б) кардіоліпін      в) стеарин      г) скипидар
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2. Третинна структура притаманна: 
а) транспортній РНК      б) кератину      
в) міоглобіну      г)  целюлозі 

3. До так званих «моторних білків» належать:
а) нектин      б) кінезин      в) динеїн      г)  спектрин

4. До літотрофів належать: 
а) залізобактерії      б) евглена зелена     
в) кишкова паличка      г) бульбочкові бактерії

5. Ферментативні властивості мають білки: 
а) лізоцим      б) міозин      в) тироксин       г) міоглобін

6. До анаболічних реакцій належать:  
а) фотосинтез      б) транскрипція      в) дихання      г) бродіння

7. До ліпідів належать: 
а) тригліцерид      б) віск      в) озокерит      г) маніт

8. Для бактерій характерні: 
а) плазміди      б) глікокалікс      в) фімбрії      г) пелікула

9. Нуклеосоми є характерними структурами для:   
а) ешеріхії      б) спірохети      в) трипаносоми      г) лямблії

10. До пріонних хвороб належать:
а) куру      б) правець      в) скрейпі      г) таласемія

ІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Обмін ділянками між негомологічними хромосомами.
2. Білкова структура на центромері хромосоми, до якої прикріп-

люються мікротрубочки веретена поділу. 
3. Згортання поліпептидного ланцюгу в тривимірну структуру. 
4. Синтез ДНК по матриці РНК.
5. Утворення нервової трубки в процесі ембріогенезу хордових.
6. Молекули РНК, які проявляють ферментативну активність.
7. Зараження людини тваринами-паразитами.
8. Короткі фрагменти ДНК, що синтезуються на ланцюгу, що 
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відстає, під час реплікації.
9. Набуття сперматозоїдами ссавців здатності до проникнення 

крізь яйцеву оболонку до яйцеклітини.
10. Білкова частина складного ферменту.

ІІI рівень
І завдання  

кількість вірних відповідей – від однієї до шести   
(кожне питання – 1 бал, загалом – 7  балів)

1. Стадії профази першого поділу мейозу:
а) діакінез      б) лептотена       в) зиготена   
г) пахітена      д) диплотена      е) триплотена

2. До зародкових оболонок належать:
а) амніон      б) хоріон      в) кутикула    
г) тегумент      д) пелікула      е) алантоїс 

3. До типів гаструляції належать: 
a) епіболія      б) інвагінація      в) інтеграція
г) деламінація      д) анаболія      е) імміграція

4. До фібрилярних  білків належать: 
 а) ліпаза      б) альбумі      в) фіброїн
г) каталаза      д) пепсин      е) птіалін

5. До компонентів цитоскелету належать: 
а) мікротрубочки      б) джгутики      в) ендоплазматична сітка
г) центріолі      д) мікрофіламенти      е) проміжні філаменти 

6. До полісахаридів належать:
а) інулін      б) хітин      в) целюлоза
г) глікоген      д) амілоза      е) пектин

7. До макроергічних сполук належать: 
а) гемоглобін      б) ацетил-КоА      в) каталаза    
г) холестерол      д) креатинфосфат      е) ГТФ



122

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ІІ завдання  
(кожне питання – 1 бал, загалом – 7  балів)

1. Фрагмент молекули ДНК містить 300 тимідилових нуклеотидів, 
що становить 30 % загальної кількості. Кількість цитидилових нукле-
отидів у даному фрагменті становить:   

а) 200      б) 400      в) 600      г) 800
2. Антикодон транспортної РНК має послідовність УАЦ. Яку по-

слі довність має відповідний триплет ДНК? 
а) ТАЦ      б) АТГ      в) ЦАТ      г) ГТА

3. Молекула матричної РНК має 339 нуклеотидів, включаючи стар-
товий кодон і стоп-кодон. Яка кількість амінокислот буде у зрілому білку:   

а) 111      б) 112      в) 113      г) 339 
4. Скільки молекул кисню витрачається для перетворення одної 

молекули етанолу на оцтову кислоту під час оцтовокислого бродіння:    
а) одна      б) дві      в)  чотири      г) жодної

5. В процесі повного кисневого розщеплення глюкози утворилось 
76 молекул АТФ. Скільки молекул глюкози зазнали розщеплення:   

а) одна      б) дві      в) три      г) чотири
6. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті 

реакції конденсації десяти молекул глюкози: 
а) С60Н120О60      б) С60Н102О51      в) С51Н120О60      г) С60Н60О60

7. Диплоїдний набор хромосом в гороху – 14. Скільки молекул 
ДНК міститься  в ядрі  клітини ендосперму в профазі мітозу: 

а) 14      б) 28      в) 42       г) 8
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11 клас

І рівень 
в кожному питанні – одна вірна відповідь

І завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Вегетативне тіло гриба називається:
а) проталій      б) ризоїд      в) протонема      г) міцелій

2. Тютюн належить до родини:
а) Пасльонові      б) Тютюнові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в суниць:
а) багатогорішок      б) багатокістянка
в) багатоягода      г) багатосім’янка 

4. Вороняче око належить до класу:
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

5.  Ендосперм у вельвічії має хромосомний набір: 
а) гаплоїдний      б) диплоїдний
в) триплоїдний      г) тетраплоїдний  

6. До Зелених водоростей належить:
а) навікула      б) вольвокс      в) порфіра      г) спіруліна

7. Тип плоду «гесперидій» характерний для: 
а) шипшини      б) фундуку
в) мандарину      г) фікусу

8. «Біла акація»  належить до родини:
а) Розові      б) Мімозові      в) Акацієві      г)  Бобові

9. Для листкової пластинки квіткових рослин характерна меристема: 
а) маргінальна      б) інтеркалярна      в) апікальна      г) латеральна  

10.  До напівпаразитичних рослин належить: 
   а) непентес      б) омела      в) рафлезія      г) Петрів хрест

11. Формула квітки   *K4C4А2+4 G(2)  характерна для: 
  а) огірка      б) грициків      в) тюльпану      г) терену
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12. Під час фотосинтезу  зелена сіркобактерія використала чотири 
молекули СО2. Скільки молекул кисню при цьому утворилося: 

  а) дві      б) чотири      в) шість      г) жодної

ІІ завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Лижучий ротовий апарат у:
а) таргана         б)  бджоли        в) мухи       г) клопа 

2. Розділ зоології, що вивчає ссавців:  
а) герпетологія      б) батрахологія      в) теріологія      г) орнітологія

3. Личинкова стадія стьожкових червив:  
а) зоеа      б) онкосфера      в) наяда      г) німфа  

4. Живородним організмом є: 
а) жаба ага      б) молот-риба      в) ланцетник      г) крокодил 

5. Перша пара головних кінцівок в пауків:
а) максили         б) мандибули        в) хеліцери       г) педипальпи

6. Голотурії належать до типу:
а) Хордові      б) Губки      в) Голкошкірі      г) Членистоногі 

7. Нереїда належить до класу:
а) Багатощетинкові      б) Малощетинкові
в) Сисуни      г) Комахи

8. Порожнина тіла в Круглих червив: 
а) схізоцель      б) целом      в) міксоцель      г) бластоцель

9. Остаточним хазяїном ціп’яка свинячого є :
а) свиня      б) кріль      в) людина      г) собака

10. Гермафродитним організмом є : 
  а) дощовий черв      б) аскарида      в) наутилус      г) річковий рак

11. До анамній  належать:
  а) Хрящові риби      б) Птахи      в) Рептилії      г) Ссавці

12. Гетеродонтизм є характерним для: 
  а) Ссавців      б) Рептилій      в) Амфібій      г) Птахів
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ІІІ завдання  
(кожне запитання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Частиною лімбічної системи головного мозку є:  
а) довгастий мозок      б) мозолисте тіло 
в) мозочок      г) гіпокамп

2. Пітуїтарна залоза – це:     
а) гіпофіз       б) тимус      в) епіфіз       г) яєчник

3. Найбільшим за масою  м’язом людського організму є:  
а) чотириголовий м’яз стегна      б) кравецький
в) великий сідничний      г) прямий черевний

4. До явищ порушення  кислотно-лужної  рівноваги в організмі 
належать: 

 а) апоптоз      б) ацидоз      в) цианоз      г) алкалоз
5. Четверта пара черепних нервів у людини:  

а) під’язиковий      б) блоковий      в) блукаючий      г) додатковий   
6. Структурно-функціональна одиниця легені людини: 

а) ацинус      б) альвеола      в) везикула      г) бронхіола
7. Вигин хребта, звернений опуклістю вперед:  

а) кіфоз      б) сколіоз      в) лордоз      г) симфіз
8. Кількість кісток у мозковому відділі черепа людини:  

а) сім      б) дев’ять      в) десять      г) дванадцять
9. Лімфоцити, які знищують пошкоджені клітини власного організму: 

а) Т-хелпери      б) Т-кілери      в) Т-рецептори      г) Т-волонтери
10. Кількість шлуночків у головному мозку людини:

а) два      б) три      в) чотири      г) п’ять
11. Центр моторної організації мовлення в мозку людини:

  а) центр Верніке      б) центр Брока
  в) центр Пуркіньє      г) центр Беца

12. Австралопітек вперше був знайдений в: 
а) Південній Африці      б) Південній Америці 
в) пустелі Гобі      г) Австралії
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ІІ рівень 
в кожному питанні – дві вірних відповіді 

І завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

1. Форми  видоутворення:
а) концентричне      б) симпатричне 
в) алопатричне      г) радіальне

2. Типи трофічних ланцюгів:
а) гірський      б) пасовищний      в) морський      г)  детритний 

3. До так званих «моторних білків» належать:
а) нектин      б) кінезин      в) динеїн      г)  спектрин

4. До літотрофів належать: 
а) залізобактерії      б) евглени
в) кишкова паличка      г) бульбочкові бактерії

5. Ферментативні властивості мають білки: 
а) лізоцим      б) міозин      в) тироксин      г) міоглобін

6. Типи хромосомних мутацій:  
а) делеція       б) транслокація      в) транзиція      г) трансверсія

7. До ліпідів належать: 
а) тригліцерид      б) віск      в) озокерит      г) маніт

8. Структури, характерні для бактерій: 
а) плазміди      б) глікокалікс      в) фімбрії      г) пелікула

9. Нуклеосоми є характерними структурами для:   
а) ешеріхії      б) спірохети      в) трипаносоми      г) лямблії 

10. До пріонних хвороб належать:
  а) куру      б) правець      в) скрейпі      г) таласемія
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ІІ завдання  
(кожне питання – 0,5 балів, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Обмін ділянками між негомологічними хромосомами.
2. Зміна кариотипу, при якому кількість хромосом не парна 

гаплоїдному набору.
3. Згортання поліпептидного ланцюгу в тривимірну структуру. 
4. Синтез ДНК по матриці РНК.
5. Ділянка суші або водойми, зайнята певним біоценозом. 
6. Молекули РНК, які проявляють ферментативну активність.
7. Зараження людини тваринами-паразитами.
8. Короткі фрагменти ДНК, що синтезуються на ланцюгу, що 

відстає, під час реплікації.
9. Набуття сперматозоїдами ссавців здатності до проникнення 

крізь яйцеву оболонку до яйцеклітини.
10. Білкова частина складного ферменту.

ІІІ рівень

І завдання  
кількість вірних відповідей – від однієї до шести  

(кожне питання – 1 бал, загалом – 7  балів)

1. Стадії профази першого поділу мейозу: 
а) діакінез      б) лептотена      в) зиготена   
г) пахітена      д) диплотена      е) триплотена

2. Зародкові оболонки: 
а) амніон      б) хоріон      в) кутикула   
г) тегумент      д) пелікула      е) алантоїс 

3. Типи гаструляції: 
a) епіболія      б) інвагінація      в) інтеграція
г) деламінація      д) анаболія      е) імміграція
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4. Фібрилярні  білки:  
а) ліпаза      б) альбумін      в) фіброїн   
г) каталаза      д) пепсин      е) птіалін

5. Компоненти цитоскелету: 
а) мікротрубочки      б) джгутики      в) ендоплазматична сітка
г) центріолі      д) мікрофіламенти      е) проміжні філаменти  

6. До полісахаридів належать: 
а) інулін      б) хітин      в) целюлоза
г) глікоген      д) амілоза      е) пектин

7. До К-стратегів належать: 
а) слон      б) миша      в) орангутан
г) аскарида      д) жираф      е) дрозофіла

ІІ завдання  
(кожне питання – 1 бал, загалом – 7  балів)

1. Фрагмент молекули ДНК містить 300 тимідилових нуклеотидів, 
що становить 30 % загальної кількості. Кількість цитидилових 
нуклеотидів у даному фрагменті становить:

а) 200      б) 400      в) 600      г) 800
2. Антикодон транспортної РНК має послідовність УАЦ. Яку по-

слідовність має відповідний триплет ДНК? 
а) ТАЦ      б) АТГ      в) ЦАТ      г) ГТА

3. Молекула матричної РНК має 339 нуклеотидів, включаючи 
стартовий кодон і стоп-кодон. Яка кількість амінокислот буде у 
зрілому білку:

а) 111      б) 112      в) 113      г) 339 
4. Визначте площу акваторії моря, яка потрібна для того, щоб ви-

росла  чайка масою 1 кг (40% сухої речовини) у ланцюзі живлення: 
фітопланктон — риба — чайка. Біологічна продуктивність аквато-
рії – 500 г/м2 . 

а)  100 м2      б)  80 м2      в)  60 м2      г) 40 м2
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5. Диплоїдний набор хромосом в гороху – 14. Скільки молекул 
ДНК міститься  в ядрі  клітини ендосперму в профазі мітозу: 

а) 14      б) 28      в) 42      г) 8
6. За яких генотипів батьків у потомстві  буде спостерігатися роз-

щеплення за фенотипом    1:1
а) ААВВ х ааbb      в) ААBb x ааВВ  
б) АaВb x АaВb      г) AaBb x AAbb

7. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері – ІІ, 
у батька – ІІІ.    Яка ймовірність того, що у сестри буде така сама гру-
па крові, як і у брата

 а) 1/16      б) 1/8      в) 1/4      г) 1/2 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

9 клас

І рівень
Завдання 1. Встановіть відповідність:

А) Створення «Слова о полку Ігоревім» 1)1037 р.
Б) Створення Остромирового Євангелія 2) 1056–1057 рр.
В) Завершення будівництва Софіївського собору в Києві 3) 1113 р.
Г)  Укладення Нестором першої редакції  

«Повісті минулих літ»
4) 1187 р.

Завдання 2. Співставте події:
А) князь Данило Галицький 1) створення « погостів»
Б) князь Володимир Мономах 2) запровадження християнства
В) княгиня Ольга  3)  перша писана збірка  

руських законів
Д) Князь Володимир Великий 4)  організація з`їзду князів  

у Любечі.

Завдання 3. Встановіть послідовність:
А) польсько- московське Віленське перемир`я
Б) польсько- український Зборівський договір
В) українсько- московські « Березневі статті»
Г) польсько- український Білоцерківський договір.

II рівень
Завдання 4. Розташуйте в хронологічній послідовності:

1. Міська реформа
2. Військова реформа
3. Земська реформа
4. Освітня реформа
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5. Селянська реформа
6. Судова реформа
7. Діяльність русько-української радикальної партії
8. Створення наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Завдання 5. Виберіть правильну відповідь:
Який діяч увійшов в історію як автор праці, у якій обгрунтував 

не минучість самостійної України під девізом: «Вільна, велика, полі-
тично самостійна Україна, одна, нероздільна від Сяну до Кавказу»

А) Ю. Бачинський  В) І. Франко
Б) М. Грушевський  Г) М. Павлик.

III рівень
Завдання 6. Охарактеризуйте основні етапи розвитку первісного 

суспільства:
Етапи Основні заняття Знаряддя праці Стоянки

Палеоліт
Мезоліт
Неоліт
Енеоліт

Завдання 7. Проаналізуйте зміст аграрної реформи 1848 р. У чому 
її значення?

10 клас

І рівень
Завдання 1. Встановiть відповідність: 

1.Князь Олег А)  кодифікація права Київської Русi,  
розгром печенігів

2.Князь Святослав Б) розгром Хозарського каганату
3.Князь Ярослав Мудрий В)  об`єднання Пiвнiчної  Русi  з Пiвденною,  

утворення Київської Русi
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4. Князь  
Володимир Мономах

Г) остаточна ліквідація боярської опозицiї

Д)  організація з`їзду князів у Любечi,  
перемога над половцями.

Завдання 2. Встановiть послідовність подiй:
А) Батозька битва  В) Берестецька битва
Б) Зборiвська битва  Г) Пилявецька битва

Завдання 3. Якi події стали проявом поширення на українськi зем-
лі реформаційних та контрреформацiйних рухів?

1. Поява православних братств
2. Берестейська унія
3. Люблiнська унія
4. Створення Пересопницького Євангелiя
5. Заснування Запорозької Сiчi
6. Козацькi повстання кiнця ХVI ст.

II рівень
Завдання 4. Встановiть відповідність: 
Дата Царський указ

1) 1720  А)  Було закрито українськi школи при полкових козацьких 
канцеляріях;

2) 1729 Б)  За наказом Синоду вiдбуваϵться вилучення українських 
букварiв з усiх шкіл;

3) 1763 В) Петро I заборонив книгодрукування українською мовою;
4) 1769 Г)  Царський указ переписати з української мови  

на російську всi державнi постанови та розпорядження;
5) 1775 Д)  Катерина II видала указ про заборону викладання  

української мовою у Киϵво –Могилянськiй Академiї. 
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Завдання 5. Якi явища та процеси характернi для полiтики ком-
партiйно-радянського керівництва УРСР в другiй половинi 1930-х 
років ХХ ст.

1.  Започатковано українізацію державних установ, закладів куль-
тури та мистецтва.

2. Масовi репресії проти нацiональної інтелігенції.
3. Запровадження обов`язкового десятирiчного навчання.
4. Iдеологiзацiя освітніх та культурних процесів.
5.  Збiльшення кiлькостi українських шкіл,запровадження україн-

ської мови.

III рiвень

Завдання 6. Характеристика суспiльно- політичних течiй на за-
хідно українських землях у другiй половинi ХIХ ст.

Суспiльно-
полiтичнi течiї

Програма  
та iдеї Учасники Друкований  

орган
Москвофiли 1.

2.
3.
4.

Народовцi 1.
2.
3.

Радикали 1.
2.
3.
4.

Завдання 7. Визначте значення дiяльностi « Руської трiйцi»?
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11 клас

І рівень
Завдання 1. Встановіть відповідність:

1. Український національний 
союз;

А.  Проголошення Західноукраїнської 
Народної Республіки;

2.  Всеукраїнський  
хліборобський конгрес;

Б.  Прийняття першої  
конституції УPCР;

3. Українська Національна Рада; В. Створення Директорії;
4. III Всеукраїнський з`їзд рад. Г.  Ультиматум Раднаркому Українській 

Центральній Раді;
Д.  Обрання Павла Скоропадського 

гетьманом усієї України

Завдання 2. Встановіть послідовність подій:
А) початок земельної реформи П. Столипіна;
Б) відкриття Харківського університету;
В) земська реформа та впровадження місцевого самоврядуван-

ня в південних губерніях України;
Г) діяльність декабристських організацій в Україні.

Завдання 3. Які жанри розвивалися в українському театральному 
мистецтві першої половини ХVII ст.?

1) Вертеп;  4) Водевіль;
2) Декламації;  5) Фарс;
3) Мелодрама;  6) Містерії.

II рівень
Завдання 4. Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твер-

дженні:
«Перша політична партія в Наддніпрянській Україні, створена в 

Харкові групою студентської молоді».
А) Революційна українська партія (РУП)
Б) Українська національно- демократична партія (УНДП)
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В) Українська соціал- демократична партія (УСДП)
Г) Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

Завдання 5. Встановіть послідовність подій періоду боротьби за 
збереження державної незалежності (1918- 1920 рр.)

А) початок Першого «Зимового походу» Армії УНР;
Б) проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР;
В)  підписання Варшавської угоди між УНР та Польською Рес-

публікою;
Г) Брестський мир між УНР та країнами Четвертного союзу.

III рівень
Завдання 6. Назвіть заходи царського уряду проти української 

культури у другій половині ХIХ- початку ХХ ст.
1862 р.
1863 р.
1876 р.
1888 р.
1895 р.
1908 р.

Завдання 7. Проаналізуйте політику держави щодо селян у ході 
колективізації. Дайте їй оцінку.
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ВІДДІЛЕННЯ  
ІСТОРІЇ
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЇ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», 
«АРХЕОЛОГІЯ»

9 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уяв-
лен ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.3. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
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III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»

А Святослава Завойовника   В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко   Г Данила Галицького

1.1.4. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! Лучче 
нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте 
сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А с е 
вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога сповід-
ують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує удачу, 
то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, як безрозум-
ні елліни, в те, що все, що з людиною відбувається, випадковим 
є – в хворобу упадуть»

Г «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; Яфе-
тові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімдесяти і двох 
народів, од племені таки Яфетового, постав народ слов’янський − 
так звані норики, які є слов’янами»

Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зо бра-
жену мініатюру?

А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»
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1.2.2. 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 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

1.2.3. Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку? 
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина литов-

ських князів обрали його, без згоди польського короля, великим князем 
литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він втратив 
великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими і біло-
руськими землями. Тут було проголошено створення нової держави, 
яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд   В Семен Олелькович
Б Свидригайло   Г Михайло Глинський

1.2.4. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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...».

А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація  

Війська Запорозького»
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Завдання № 3

1.3.1. У 1586 році антіохійський патріарх Іоаким надав права став-
ропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.3.2. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 
року»

А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.3.3. Про який народний виступ йдеться у наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а геть-
ман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба 
нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Поляжемо головами, а Польщі не 
піддамось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собі панщину! Запряжуть нас 
в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стіл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.3.4. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
ко лишні монастирські селяни ставали

А державними селянами  В військовими поселенцями
Б поміщицькими селянами Г вільними хліборобами
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Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано най-
чисельніші народні ополчення для боротьби з агресією Наполеона.

А Київська та Чернігівська
Б Чернігівська та Полтавська
В Полтавська та Херсонська
Г Херсонська та Катеринославська

1.4.2. Кого з українських музикантів прийнято називати україн-
ським Моцартом ?

А Д. Бортнянського   В А. Веделя 
Б М. Березовського   Г М. Ділецького

1.4.3. Про яку організацію йдеться: 
«Вони ввели народну мову галицьких українців в літературну і до-

вели, що між їхньою мовою і мовою наддніпрянських українців немає 
суттєвих відмінностей – отже, вони становлять один і той самий 
народ. Тому їхня діяльність стала віхою у розвитку українського 
національного руху в Галичині, подібно до діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матися»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г  Головна Руська рада

1.4.4. Кому належить цитоване висловлювання: 
«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Аме-

риці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії 
з папіста став би чесним працьовитим слугою спільної народної 
справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслужу коли-небудь, що 
українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грушевському
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком
1  «Слово про  

закон і благодать» 
Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз  
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Бла го-
віщеня на Золотих воротах...».

2  «Повчання»  
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».

3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним по-
губити людину».

4  «Києво-
Печерський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «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”…».

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 



143

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

2.1.3. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 

та історичною подією, якої він стосується.

1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.

2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул
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4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали… 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.4. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяль-
но сті популярних українських періодичних видань та їхніми назвами.
1 1848–1857 рр. А «Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В  «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була пе-

редана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з ме-

тою збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-

лилася в Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині
Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибух-

нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»

Б  «Фінансовою основою для створення цього товариства послу-
жила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Ми-
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лорадович. За участю М. Драгоманова було вироблено ста-
тут 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 історич-
ної і національної свідомості українського народу»

Г  «Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»»

Завдання № 3
2.3.1. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-

Волин ської держави.
1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королів-

ської 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 зво-
дити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, – ікони, і начиння церковне, і хрести!» 

3  «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши 
гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю до-
рогу , зачинивши ворота на Дунаї»

4  «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи 
многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикраса-
ми, 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 хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»
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7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «Король Русі»

2.3.2. Визначте памʼятки архітектури, збудовані у стилі бароко.
1 Будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 Палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна камʼяниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці 
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові

2.3.3. Укажіть події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1 написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським 

шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої словʼяно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»
1 створено «Галицько-Руську матицю»
2 українському фонетичному правопису надано статус офіційного
3 скликано Собор руських учених у Львові
4 створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»
5 Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка перетворено на НТШ
6  українцям надана певна кількість місць у австрійському пар-

ламенті і Галицькому сеймі
7 відкрито кафедру руської історії у Львівському університеті
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ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте суспільно-політичні та військові обставини, 
особисті мотиви, які спонукали гетьмана П. Дорошенка до укладання 
військово-політичного союзу з Османською імперією. Які наслідки 
мав цей союз?

3.2. Визначте вплив колоніального становища України у складі 
Російської та Австрійської імперій на темпи економічного розвитку 
її регіонів.

10 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Яке явище збіглося з пануванням 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

1.1.2. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»

А Святослава Завойовника 
Б Володимира Красне Сонечко 
В Ярослава Мудрого 
Г Данила Галицького

1.1.3. Про яку подію пише Нестор-літописець: 
«Приходив Іларіон з Берестового на пагорб, де тепер стоїть 

монастир Печерський, і там молився Богові. Потім Бог підказав 
князю думку...».



149

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

А хрещення Русі
Б військовий похід на Візантію 
В призначення русича на митрополичу кафедру
Г будівництва храму Святої Софії

1.1.4. В якому документі було визначено персональний принцип 
во ло діння на основі старшинства у великокнязівському роді Рю ри -
ковичами уділами Русі і пряме (отчине) їхнє успадкування, «не пере-
ступати братнього уділу»?

А «Руська правда»
Б «Заповіт Я. Мудрого»
В «Устав Земляний»
Г «Статут» В. Мономаха

Завдання № 2
1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить 

зображену мініатюру?
А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»

1.2.2. Про кого із князів Галицько-Волин ської держави йдеться в 
уривку з літопису:

«Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі 
й по ньому не буде... Особливо ж старався він про милостиню, і про 
монастирі подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуменів з любов’ю 
приймаючи, і монастирі многі він спорудив.»? 

А Романа Мстиславовича
Б Данила Романовича
В Володимира Васильковича
Г Льва Даниловича
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1.2.3. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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 шля-
хетському 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...».

А «Березневі статті»  В «Зборівський договір»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація Війська  

Запорозького»

1.2.4. Яка держава таємно підтримувала полтавського полковника 
М. Пушкаря та кошового отамана Я. Барабаша в їхньому повстанні 
проти гетьмана І. Виговського?

А Московське царство  В Османська імперія
Б Річ Посполита   Г Шведське королівство

Завдання № 3
1.3.1. Фільваркове господарство відрізняється від феодального 

натурального господарства тим, що
А  виробництво товару вироблялось не на ринок, а для власної 

потреби
Б  господарство виробляло продукцію на ринок, де працювали 

вільні робітники
В  це було господарство селянина, який виробляв продукцію на 

ринок
Г  виробництво товару, який виробляли селяни-кріпаки, на ринок

1.3.2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
колишні монастирські селяни ставали

А державними селянами
Б поміщицькими селянами
В військовими поселенцями
Г вільними хліборобами
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1.3.3. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано най-
чисельніші народні ополчення для боротьби з агресією Наполеона

А Київська та Чернігівська
Б Чернігівська та Полтавська
В Полтавська та Херсонська
Г Херсонська та Катеринославська

1.3.4. Яку спільну вимогу висували представники українських 
парламентських громад у І та II Державних думах?

А  надання національно-персональної автономії національним 
меншинам в Україні

Б  встановлення соціалістичного розподілу прибитку підприємств
В запровадження української мови в школах, судах і церкві
Г проголошення свободи слова, друку, зборів, віросповідань

Завдання № 4

1.4.1. Яким висловом охарактеризовано політику російського 
уряду на західноукраїнських землях під час Першої світової війни, 
про яку йдеться в історичному документі?

«Повній простір для застосування своїх поглядів на українське 
питання націоналісти одержали в Галичині, яка перші місяці 
війни майже вся опинилася в межах російської окупації. ...Не 
залишалася не зруйнованою жодна сфера українського культурного 
і громадського життя: були закриті всі навчальні й просвітницькі 
заклади, заборонена преса, підлягала знищенню література... Вся 
інтелігенція, що залишилася на місцях, ...тисячами евакуювалися 
в Росію, де переносили тяжкі муки в поліцейських відділах, в’язницях, 
на станах, в засланні». 

А «братовбивча війна»  В «європейський скандал»
Б «великий зрив»  Г «програна перемога»

1.4.2. Назвіть політичний режим часів Української революції 
1917–1921 рр., при якому було запроваджено загальну трудову по-
винність та діяли трудові армії
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А Українська Центральна Рада
Б Гетьманат
В Директорія УНР
Г Радянська влада

1.4.3. Командувач яких військ видав наказ: 
«Військам обох армій, Єгорова і Берліна, наказую безпощадна зни-

щити в Києві всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх 
ворогів революції»

А Четверного союзу
Б більшовицької Росії
В Тимчасового уряду Росії
Г Української Народної Республіки

1.4.4. Кому з діячів українського національного руху міжвоєнного 
періоду належать слова: 

«[Наша організація] цінить вартість життя своїх членів, дуже 
цінить: але - наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли 
йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв 
треба посвятити, щоб її зреалізувати. Вам найкраще відомо, що я 
знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу своє 
життя рятувати. Живучи рік у певності, що втрачу життя, я 
знав, що переживає людина, яка має перед собою перспективу в 
найближчому часі втратити життя. Але впродовж цілого того 
часу я не переживавтого, що я переживав тоді, коли я висилав на 
певну смерть друга Лемика, і того, хто вбив міністра Пєрацького»

А Є. Коновальцю
Б А. Волошину
В С. Бандері
Г Р. Шухевичу
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвою народу та його описом 
сучасниками
1 скіфи А  «У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди 

і відрізняється від інших народів... Жінки їздять верхи, 
стріляють із луків і кидають дротики, сидячи на конях, 
і б’ються з ворогами, поки вони дівчата, а заміж вони не 
йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів... У них немає хат, 
а живуть вони в кибитках...».

2 словʼяни Б  «...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Бо-
рисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій 
гробниці разом із дружиною, найближчими слугами, кінь-
ми... Над гробницями насипали величезні кургани – що 
знатніший був цар, то вищий курган...»

3 готи В  «Тепер [вони] бушують повсюдно... Вони спустошили 
та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами 
на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без стра-
ху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... 
Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською»

4 сармати Г  «… траплялися й двоповерхові будинки, в яких перший по-
верх призначався для зберігання інвентарю, господарських 
занять, а 2-й – для житла; покрівля була двосхилою, вкрита 
соломою…»

Д  «він спрямував військо у землі антів, і, коли вступив ту-
ди, у першому бою був переможений, але надалі почав 
діяти рішуче і розіп’яв короля їхнього Божа із синами його 
і з сімдесятьма старійшинами для залякування»

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 

1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 
свою державу.

2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-
зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів про Київської держави.
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3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії та 
Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький тор-
говий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, ба-
сейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово на-
падали на її території. 

2.1.3. Установіть відповідність між документом та датою

1  «Ніякі... умовляння не діють на заколотників, і що всі во-
ни одноголосно з жінками і дітьми кричать таке: не хочемо 
військового поселення, яке є не що інше, як служба графу 
Аракчеєву, а не государю, і ми вжили рішучих заходів, щоб 
знищити графа, і напевне знаємо, що з його знищенням роз-
падеться і військове поселення...»

А  перша  
полови-
на  
XVII ст.

2  «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим людям... право-
славного 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 ви-
дають ніби вони є частиною Війська Запорізького...» 

Б  друга  
половина 
XVII ст.

3  «...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї 
сторони Дніпра... містам і землям,... село і поселенням... за-
лишатися мають на стороні їхньої царської величності на 
вічні часи;... Київ має залишатися також на стороні їхньої 
царської величності... Запороги, козаки, що живуть на січі 
і в Кодаку... мають бути... у володінні і в державі... їхньої 
царської величності... Ржищів, Канів... Черкаси... Чигирин... 
ці міста залишатися мають пустими так, як вони тепер є».

В  перша  
половина 
XVIII ст.

4  «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч 
війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє 
гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє 
роздавати тут обивателям віри православної грецької»

Г  друга  
половина 
XVIII ст.

Д  перша  
половина 
ХІХ ст.
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2.1.4. Встановіть відповідність між органом влади та його повно-
важеннями:
1  Рада Народних 

Комісарів (РНК)
А  Найвищий законодавчий, розпорядчий, виконав-

чий та контролюючий орган державної влади 
УСРР, що діяв з 1917 по 1938 рр. у період між Все-
українськими з’їздами робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів

2  Всеукраїнський 
Центральний Ви-
конавчий комітет 
(ВУЦВК)

Б  Перший радянський уряд України створений 
у 1917 р. як альтернатива Українській Центральній 
Раді та Генеральному Секретаріату УНР

3  Народний 
Секретаріат

В  Найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, 
діяв з 1919 р 

4  Всеукраїнський 
Центральний 
військово-рево-
люційний комітет

Г  Керівний орган з підготовки і проведення повстан-
ня робітників і селянства проти австро-німецьких 
військ та Гетьманату, діяв у 1918 р.

Д  Підпільний військово-політичний центр з керівни-
цтва українським антибільшовицьким рухом на 
території України 

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського 

з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного 
управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в 
якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
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польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій 
А  «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змуси-

ти до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу 
королівську милість аби ви відступили з військом до поль-
ського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави 
наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників 
для спустошення...»

В  «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: по-
мирившись з поляками, ...государ послав з Вільно проти нас, 
шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

Г  «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зва-
жаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір 
та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалах-
нув через нього...»

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність уривків документів 
А  «...о 9-й годині ранку Добровольча армія під командуванням 

генерала Бредова зайняла Київ. Війська УНР, не маючи на-
міру воювати з Добровольчою армією на вулицях Києва, віді-
йшла з міста…»

Б  З телеграми В. Леніна В. Антонову-Овсієнку і Г. Орджонікідзе 
від 15 січня: «... До Харкова Антонову та Серго Заради бога 
приймайте найенергійніші революційні заходи для посилки хліба, 
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хліба і хліба! Інакше Пітер може здохнути. Особливі поїзди і за-
гони. Збір і посилання. Проводжати поїзди. Сповіщати щодня»

В  «Підтримуючи постанову 1-го Всеукраїнського Військового 
з’їзду про організацію війська, з’їзд доручає Українському 
Генеральному Комісаріату якнайскоріше розробити де-
тальний план війська її ужити всіх засобів для негайного про-
ведення його в життя»

Г  «відступаючи з Києва, польські частини, ці культурні варвари, пі-
дірвали Золоті ворота, міську електростанцію, облили пам’ятник 
Б. Хмельницькому роз’їдаючою хімічною речовиною, зруйнува-
ли погруддя Т. Шевченка на Михайлівській площі»

Завдання № 3

2.3.1. Які риси притаманні неолітичній революції?
1 поява першого штучного металу − бронзи
2 виникнення землеробства та скотарства
3 створення колісного транспорту
4 винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю
5 відокремлення ремесла від землеробства
6 виробництво керамічного посуду
7 поява прядіння та ткацтва

2.3.2. Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини 
XIII ст.?

1 зайняття волинським князем Романом Мстиславовичем Галича
2 битва на річці Калка 
3 утворення Галицької митрополії за князя Юрія І
4 руйнування монголами Переяславщини та Чернігівщини
5  здобуття Данилом Галицьким перемоги в битві з угорським вій-

ськом біля міста Ярославля
6 закладення міста Холма
7 закладення міста Львова 

2.3.3. Визначте уривки джерел, у яких йдеться про події періоду 
1648−1657 рр.
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1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса 
свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переко-
нався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на 
весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Остря-
нин. Розгромив я Острянина − зразу ж було обрано керівни-
ком Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів 
до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..»

2  «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 
40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати геть-
манові того ж війська... щоб він був складений відповідно до 
договору...»

3  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України»

4  «Дозволяємо організовувати реєстрове військо.., яке мусить 
перебувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київ-
ському...»

5  «...[деякі] полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися 
присягати московському цареві... Хмельницький присягнув 
московському цареві у Переяславі...»

6  «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа тур-
ками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що 
немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі 
побачив усю хиткість свого становища...»

7  «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні 
козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у 
полон побрали.... »

2.3.4. Серед поданого переліку гасел та власних назв, виберіть ті, 
що були актуальні на час індустріалізації в УСРР

1 «Побудова соціалізму в окремо взятій країні» 
2  «Робітники і селяни голодного Поволжя чекають допомоги 

від українських землеробів»
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3 «Рік великого перелому» 
4 «Укррадтрударм» 
5 «Кооперативний соціалізм» 
6 «Ізотовський рух» 
7 «Позика третього вирішального року» 

ІІІ рівень
3.1. Порівняйте аграрні перетворення за реформами 1861 р. та 

1906-1910 рр.: передумови, причини, заходи, результати, наслідки. 
Виділіть спільне та відмінне.

3.2. «Цей рух, що позначився у всіх ділянках культури, у всіх ділянках 
адміністративного, економічно-господарського життя України…Цей 
рух, породжений «золотим гоміном» Києва 1917-1920 рр….». 

Про яке явище в УСРР першої третини ХХ ст. говорить у своїй книзі 
«Тисяча років української культури» М. Семчишин? Охарактеризуйте 
його передумови, наслідки.

11 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Назвіть галузь історичної науки, що досліджує історію 
виникнення та розвиток гербової традиції

А фалеристика  В сфрагістика
Б геральдика  Г нумізматика

1.1.2. Яке явище збіглося з пануванням 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
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1.1.3. Про яку подію пише Нестор-літописець: 
«Приходив Іларіон з Берестового на пагорб, де тепер стоїть 

монастир Печерський, і там молився Богові. Потім Бог підказав 
князю думку...».

А хрещення Русі
Б військовий похід на Візантію 
В призначення русича на митрополичу кафедру
Г карбування руських монет

1.1.4. Літописна мініатюра розповідає про 
А хрещення князя Аскольда
Б хрещення Русі кн. Володимиром
В  дипломатичну місію до Візантії  

кн. Володимира
Г коронацію князя Данила Галицького

Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зображену мініатюру?
А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»

1.2.2. Назва якого давньогрецького поселення означає «півострів»?
А Керкінітида  В Тіра
Б Херсонес  Г Ольвія

1.2.3. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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 шля-
хетському стані, в лицарській справі досвідчена, підтримувала б у 
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війську лад, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на 
призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...».

А Гадяцький трактат  В Зборівський договір
Б Білоцерківський договір Г  Ординація Війська Запороз-

ького

1.2.4. Яка держава таємно підтримувала полтавського полковника 
М. Пушкаря та кошового отамана Я. Барабаша у повстанні проти 
гетьмана І. Виговського?

А Московське царство  В Османська імперія
Б Річ Посполита   Г Шведське королівство

Завдання № 3

1.3.1. 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».

А 1653–1655 рр.   В 1660–1661 рр.
Б 1658–1659 рр.   Г 1663–1664 рр.

1.3.2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
колишні монастирські селяни ставали

А державними селянами
Б поміщицькими селянами
В військовими поселенцями
Г вільними хліборобами

1.3.3. 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
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1.3.4. Діяльність якої з названих організацій мала винятково 
культурницький характер?

А Малоросійське товариство
Б Руська трійця
В Товариство святих Кирила і Мефодія
Г Головна Руська рада

Завдання № 4

1.4.1. Хто з учених ХІХ ст. досліджував походження та лікування 
інфекційних захворювань?

А М. Остроградський  В М. Гамалія
Б О. Ляпунов   Г Д. Багалій

1.4.2. Назвіть політичний режим часів Української революції 
1917–1921 рр., при якому було запроваджено загальну трудову 
повинність та діяли трудові армії

А Українська Центральна Рада
Б Гетьманат
В Директорія УНР
Г Радянська влада

1.4.3. Політична криза на початку 1921 р. в УСРР була спричинена
А діяльністю опозиційних до КП(б)У політичних партій
Б зовнішньополітичними обставинами
В нерозв’язаністю національного питання
Г догматичною політикою соціального експериментаторства

1.4.4. Визначте авторство цитованого: 
«[Наша організація] цінить вартість життя своїх членів, дуже 

цінить: але - наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли 
йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв 
треба посвятити, щоб її зреалізувати. Вам найкраще відомо, що 
я знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу 
своє життя рятувати. Живучи рік у певності, що втрачу життя, 
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я знав, що переживає людина, яка має перед собою перспективу 
в найближчому часі втратити життя. Але впродовж цілого того 
часу я не переживав того, що я переживав тоді, коли я висилав на 
певну смерть друга Лемика, і того, хто вбив міністра Пєрацького»

А Є. Коновалець   В С. Бандера
Б А. Волошин   Г Р. Шухевич

ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвою народу та його описом 
сучасниками
1 скіфи А  «У Європі є... народ, що живе навколо озера Меотіди 

і відрізняється від інших народів... Жінки їздять верхи, 
стріляють із луків і кидають дротики, сидячи на конях, 
і б’ються з ворогами, поки вони дівчата, а заміж вони не 
йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів... У них немає хат, 
а живуть вони в кибитках...»

2 слов’яни Б  «...Гробниці їхніх царів розташовані в Геррах, до яких Бо-
рисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали в просторій 
гробниці разом із дружиною, найближчими слугами, 
кіньми... Над гробницями насипали величезні кургани — 
що знатніший був цар, то вищий курган...»

3 готи В  «Тепер [вони]  бушують повсюдно... Вони спустошили та 
спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами 
на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... 
І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв...»

4 сармати Г  «… траплялися й двоповерхові будинки, в яких перший по-
верх призначався для зберігання інвентарю, господарських 
занять, а 2-й – для житла; покрівля булла двосхилою, вкрита 
соломою…»

Д  «він спрямував військо у землі антів, і, коли вступив ту-
ди, у першому бою був переможений, але надалі почав 
діяти рішуче і розіп‘яв короля їхнього Божа із синами його 
і з сімдесятьма старійшинами для залякування»
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2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії та 
Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький тор-
говий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
 нападали на її території. 

2.1.3. Установіть відповідність між добою та особливостями по-
всяк денного життя радянських людей 
1  «повоєнна 

відбудова»
А  поява у побуті пересічних людей телевізорів, 

«малогабаритні ізольовані квартири», відкриття 
закладів громадського харчування, поява «стиляг»

2  «Хрущовська 
відлига»

Б  розгул організованої злочинності, рекету, 
«прихватизація»

3  «Брежнєвський 
застій»

В  надзвичайна побутова бідність, комуналка, 
«ущільнення», «торгсин»

4  «Горбачовська 
перебудова»

Г  поява поняття «золота молодь», існування явища 
«несунів»

Д  право приватизації власної житлової квартири,  поява 
кооператорів, широка популярність періодичних 
журналів «Огонек», «Новый мир»

2.1.4. Установіть відповідність між датою і характерними рисами 
розвитку України
1 1991−1996 рр. А  запровадження гривні як нової національної валюти, 

заснування ГУАМ, укладення «Великого договору» 
з Росією
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2 1996−1999 рр. Б  «Революція гідності», дострокові вибори Президента 
України, «гібридна війна»

3 2000−2005 рр. В  вихід з рубльової зони, прийняття законів про націо-
нальні символи, конституційний договір між Прези-
дентом та ВРУ

4  2005−2010 рр. Г  з ініціативи Президента проведено Всеукраїнський 
референдум, 80% проголосувало за двопалатний 
парламент, Рада ЄС надала Україні статус країни 
із ринковою економікою, спроба уряду В. Ющенка 
реалізувати програму «Реформи заради добробуту»

Д  подання офіційної заяви щодо можливості приєднання 
України до Плану дій з членства (ПДЧ) в НАТО, укла-
дення «Універсалу національної єдності», Українська 
миротворча місія в Іраку

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність подій
А   «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б   «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В   «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міс-
та... не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без 
бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій 
А  «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змуси-

ти до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу 
королівську милість аби ви відступили з військом до поль-
ського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави 
наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників 
для спустошення...»

В  «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: по-
мирившись з поляками, ...государ послав з Вільно проти нас, 
шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

Г  «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зва-
жаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір 
та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалах-
нув через нього...»

2.2.3. 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 поря-
док 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 посеред-
ництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточ-
нім обгрунтовані нижче долучених до цього законів про тим-
часовий державний устрій України…».

В   «Українська республіка є соціалістичною державою робіт-
ників і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні 
від кого незалежною, вільною, суверенною державою україн-
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ського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки збе руться Установчі Збори, будемо 
правити ми, Українська Центральна Рада, представництво робо-
чого народу, селян, робітників і солдатів, та наш виконавчий ор-
ган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...».

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність подій
А ратифікація ВРУ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Б втуп України до СОТ
В вступ України до Ради Європи
Г Україна стала спів засновницею ГУАМ

Завдання № 3

2.3.1. Назвіть риси неолітичної революції
1 поява першого штучного металу − бронзи
2 виникнення землеробства та скотарства
3 створення колісного транспорту
4 винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю
5 відокремлення ремесла від землеробства
6 виробництво керамічного посуду
7 поява прядіння та ткацтва

2.3.2. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі 
Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

1 зрада з боку татар
2 стихійність руху
3 фінансова допомога Московського царя
4 укладання союзу з кримським ханом
5 недооцінка козаків поляками
6 стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького
7 незламний народний дух українців

2.3.3. Зазначте джерела, які оповідають про події періоду 1648− 1657 рр.
1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса 

свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався  
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я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, 
незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Роз-
громив я Острянина − зразу ж було обрано керівником Гуню, і 
я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів до послуху 
зброєю і немалим пролиттям крові!..»

2  «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 
40-ти сячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати гетьманові 
того ж війська... щоб він був складений відповідно до договору...»

3  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України»

4  «Дозволяємо організовувати реєстрове військо.., яке мусить пере-
бувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київському...»

5  «...[деякі] полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися 
присягати московському цареві... Хмельницький присягнув 
московському цареві у Переяславі... »

6  «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа тур-
ками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що 
немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі 
побачив усю хиткість свого становища...»

7  «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні 
козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у 
полон побрали.... »

2.3.4. Виберіть гасла та власні назви періоду індустріалізації в УСРР
1 «Побудова соціалізму в окремо взятій країні» 
2  «Робітники і селяни голодного Поволжя чекають допомоги 

від українських землеробів»
3 «Рік великого перелому» 
4 «Укррадтрударм» 
5 «Кооперативний соціалізм» 
6 «Ізотовський рух» 
7 «Позика третього вирішального року» 
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ІІІ рівень
3.1. Секція «Історія Укарїни»:
Розкрийте роль, значення та наслідки діяльності товариства, яке 

діяло у Києві у 1870-ті рр. й удостоїлось ярлика «українофільського 
кагалу, що під прапором науки проводить політичний сепаратизм».

Секція «Археологія»:
«Провідну роль в економічному житті Східної Європи IX–X ст. 

грала работоргівля, навколо якої оформилось ряд угруповань, які ми 
називаємо «торгові компанії». Саме вони стали головними персона-
жами епохи. Одна із груп скандинавських работорговців, що осіла 
у Середньому Подніпров’ї, дала початок державі». 

Який етнос і які процеси має на увазі сучасний історик О. Толочко 
у своїй праці «Очерки начальной Руси» (К. – СПб., 2015)? Визначте та 
охарактеризуйте зміни у житті східних слов’ян на рубежі VIII – IX ст.

3.2. Визначте причини та наслідки подій 17 днів, які змінили Україну 
і пройшли під слова пісні: «Разом нас багато, Нас не подолати!»

СЕКЦІЯ  
«ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»

9 клас

І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 

процес виробництва знарядь праці?
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А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уяв-
лен ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.3. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»

А Святослава Завойовника   В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко   Г Данила Галицького

1.1.4. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте си-
роті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А с 
е вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»
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Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зо бра-
жену мініатюру?

А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»

1.2.2. 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 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

1.2.3. Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку? 
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина 

литовських князів обрали його, без згоди польського короля, великим 
князем литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він 
втратив великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими 
і білоруськими землями. Тут було проголошено створення нової 
держави, яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд   В Семен Олелькович
Б Свидригайло   Г Михайло Глинський

1.2.4. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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 
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у війську лад, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на 
призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...».

А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація  

Війська Запорозького»

Завдання № 3

1.3.1. У 1586 році антіохійський патріарх Іоаким надав права став-
ропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.3.2. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 
року»

А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.3.3. Про який народний виступ йдеться у наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а геть-
ман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба 
нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Поляжемо головами, а Польщі не 
піддамось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собі панщину! Запряжуть нас 
в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стіл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.3.4. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
ко лишні монастирські селяни ставали

А державними селянами  В військовими поселенцями
Б поміщицькими селянами Г вільними хліборобами



173

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано най-
чисельніші народні ополчення для боротьби з агресією Наполеона.

А Київська та Чернігівська
Б Чернігівська та Полтавська
В Полтавська та Херсонська
Г Херсонська та Катеринославська

1.4.2. Кого з українських музикантів прийнято називати україн-
ським Моцартом ?

А Д. Бортнянського   В А. Веделя 
Б М. Березовського   Г М. Ділецького

1.4.3. Про яку організацію йдеться: 
«Вони ввели народну мову галицьких українців в літературну і до-

вели, що між їхньою мовою і мовою наддніпрянських українців немає 
суттєвих відмінностей – отже, вони становлять один і той самий 
народ. Тому їхня діяльність стала віхою у розвитку українського 
національного руху в Галичині, подібно до діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матися»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г  Головна Руська рада

1.4.4. Кому належить цитоване висловлювання: 
«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Аме-

риці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії 
з папіста став би чесним працьовитим слугою спільної народної 
справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслужу коли-небудь, що 
українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грушевському
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком
1  «Слово про  

закон і благодать» 
Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз  
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Бла го-
віщеня на Золотих воротах...».

2  «Повчання»  
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».

3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним по-
губити людину».

4  «Києво-
Печерський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «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”…».

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 
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2.1.3. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 
та історичною подією, якої він стосується.

1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.

2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул
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4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали… 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.4. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяль-
но сті популярних українських періодичних видань та їхніми назвами.
1 1848–1857 рр. А «Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В  «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була пе-

редана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з ме-

тою збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-

лилася в Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині
Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибух-

нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»

Б  «Фінансовою основою для створення цього товариства послу-
жила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Ми-
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лорадович. За участю М. Драгоманова було вироблено ста-
тут 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 історич-
ної і національної свідомості українського народу»

Г  «Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»»

Завдання № 3
2.3.1. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-

Волинської держави.
1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королів-

ської 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 зво-
дити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, – ікони, і начиння церковне, і хрести!» 

3  «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши 
гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю до-
рогу , зачинивши ворота на Дунаї»

4  «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи 
многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикраса-
ми, 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 хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»
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7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «Король Русі»

2.3.2. Визначте памʼятки архітектури, збудовані у стилі бароко.
1 Будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 Палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна камʼяниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці 
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові

2.3.3. Укажіть події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1 написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським 

шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої словʼяно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»
1 створено «Галицько-Руську матицю»
2 українському фонетичному правопису надано статус офіційного
3 скликано Собор руських учених у Львові
4 створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»
5 Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка перетворено на НТШ
6  українцям надана певна кількість місць у австрійському пар-

ламенті і Галицькому сеймі
7 відкрито кафедру руської історії у Львівському університеті
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ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте суспільно-політичні та військові обставини, 
особисті мотиви, які спонукали гетьмана П. Дорошенка до укладання 
військово-політичного союзу з Османською імперією. Які наслідки 
мав цей союз?

3.2. Визначте вплив колоніального становища України у складі 
Російської та Австрійської імперій на темпи економічного розвитку 
її регіонів.

10 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Який народ описав римський поет Овідій: 
«Ворог, сильний конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусід-

ню землю».
А сармати   В готи
Б венеди    Г кіммерійці

1.1.2. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона III 
та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»

А Святослава Завойовника  В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко  Г Данила Галицького

1.1.3. Про яку подію пише Нестор-літописець: «Приходив Іларіон 
з Берестового на пагорб, де тепер стоїть монастир Печерський, і 
там молився Богові. Потім Бог підказав князю думку...».
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А християнізація Русі
Б військовий похід на Візантію 
В призначення русича на митрополичу кафедру
Г заснування монастиря

1.1.4. Яка з наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма 
покрила,І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі ві-
рні! Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте си-
роті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А с 
е вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»

Завдання № 2

1.2.1. Про кого з князів Галицько-Волинської держави йдеться 
в уривку з літопису:

«Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі 
й по ньому не буде... Особливо ж старався він про милостиню, і про 
монастирі подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуменів з любов’ю 
приймаючи, і монастирі многі він спорудив.»? 
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А Романа Мстиславовича  В Володимира Васильковича
Б Данила Романовича   Г Льва Даниловича

1.2.2. Про який народний виступ йдеться в наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тiльки минуло, як ми вирвались з ляської неволi, 
а гетьман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! 
Не треба нам Польщi! Не хочемо до Польщi! Поляжемо головами, 
а Польщi не пiддамось! Пани нас дурять своїми обiцянками. Вони 
знов наїдуть на Україну, загадають нам робити собi панщину! 
Запряжуть нас в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! 
Не попустимо цього! Гетьмане! Клади на стiл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.2.3. З якою подією пов’язано явище, описане українським істо-
риком О. Реєнтом: 

«Система рекрутського набору в російську армію не дозволяла 
швидкими темпами наростити кількість особового складу. У зв’язку 
з цим імперська влада дозволила створення добровільних ополченських 
підрозділів … З жителів українських губерній Російської імперії було 
сформовано 22 кінних козачих полки, 20 піших і кінних ополченських 
полків із селян…»

А війна 1812-1814 рр.   В війна 1853-1856 рр. 
Б війна 1828-1829 рр.  Г війна 1877-1878 рр.

1.2.4. Позицію якого діяча українського національного 
відродження відображено в цитаті: «Повинність і обов’язок 
вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу 
воювати проти французів і бути співучасником Полтавського 
козацького полку...»!

А Т. Шевченка   В І. Котляревського
Б П. Куліша   Г В. Лукашевича
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Завдання № 3

1.3.1. «У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство 
австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків 
українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними». 

В уривку з праці М. Грушевського йдеться про: 
А реформи Марії-Терезії та Йосифа II 1770-1780-х рр.
Б Польське повстання 1830-1831 рр.
В революцію 1848-1849 рр. в Австрійській імперії
Г Польське повстання 1863−1864 рр.

1.3.2. Кому належить цитата: 
«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в 

Америці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи 
в Італії з папіста став би чесним працьовитим слугою спільної 
народної справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслужу коли-
небудь, що українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському В Михайлу Грушевському
Б Павлу Чубинському Г Володимиру Антоновичу

1.3.3. Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче 
спомини?

«Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова Корс-
акова, просив паспорт за кордон... Через три дні дозвіл було одержано 
і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися 
до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати 
брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести 
видання «Громади» до Женеви...»

А П. Кулішу  В М. Подолинському
Б М. Драгоманову Г М. Лисенку

1.3.4. Назвіть цитований документ: 
«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів... 

мир з Україною мусить бути підписаний якнайскоріше... На випадок, 
якби Україна попросила військової допомоги проти російських 
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максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це 
Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба...»

А  Варшавський договір між Директорією УНР і Польською 
Республікою

Б Ризький договір між Польщею та РФСРР
В  Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союз-

никами
Г  Договір між Українською Державою та Всевеликим Військом 

Донським

Завдання № 4

1.4.1. Який вислів характеризує політику російського уряду на 
західноукраїнських землях під час Першої світової війни, про яку 
йдеться в історичному документі?

«Повній простір для застосування своїх поглядів на українське 
питання націоналісти одержали в Галичині, яка перші місяці війни 
майже вся опинилася в межах російської окупації. ...Не залишалася 
не зруйнованою жодна сфера українського культурного і громадського 
життя: були закриті всі навчальні й просвітницькі заклади, 
заборонена преса, підлягала знищенню література... Вся інтелігенція, 
що залишилася на місцях, ...тисячами евакуювалися в Росію, де 
переносили тяжкі муки в поліцейських відділах, в’язницях, на станах, 
в засланні».

А «братовбивча війна»  В «європейський скандал»
Б «великий зрив»  Г «програна перемога»

1.4.2. Яке історичне поняття слід використати для пояснення 
наведеного уривку: 

 «Тисячі звуків перемішувалися тут у довгий переривчастий 
гуркіт: тонкі, часті й тверді звуки каменярських зубил, дзвінкі удари 
клепальників, які чеканили заклепи на котлах, тяжке гуркотіння 
і зрідка глухі підземні вибухи, що здригали землю. Це була страшна 
і захоплююча картина. Людська праця кипіла, наче велетенський, 
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складний і точний механізм. Тисячі людей − інженерів, каменярів, 
ме ханіків, теслярів, слюсарів, землекопів, столярів та ковалів − зібра-
лися сюди звідусіль, щоб, скоряючись залізному законові боротьби за 
існування, віддати свої сили, здоров’я, розум і енергію за один лише 
крок уперед промислового прогресу» [Купрін А. И. Молох. − М., 
1954. − С. 144–145].

А пролетаризація   В монетаризація 
Б асиміляція   Г коренізація

1.4.3. Командувач яких військ видав наказ: 
«Військам обох армій, Єгорова і Берліна, наказую безпощадна 

знищити в Києві всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і 
всіх ворогів революції»

А Четверного союзу
Б Червоної армії
В Добровольчої армії
Г Української Галицької армії

1.4.4. Кому з діячів українського національного руху міжвоєнного 
періоду належать слова: 

«[Наша організація] цінить вартість життя своїх членів, дуже 
цінить: але - наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли 
йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв 
треба посвятити, щоб її зреалізувати. Вам найкраще відомо, що я 
знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу своє 
життя рятувати. Але впродовж цілого того часу я не переживав 
того, що я переживав тоді, коли я висилав на певну смерть друга 
Лемика, і того, хто вбив міністра Пєрацького»

А Є. Коновальцю
Б А. Волошину
В С. Бандері
Г Р. Шухевичу
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між описаними в уривках доку-
ментів подіями та їхніми датами 

1  «Ніякі... умовляння не діють на заколотників, і що всі 
вони одноголосно з жінками і дітьми кричать таке: не хо-
чемо військового поселення, яке є не що інше, як служ-
ба графу Аракчеєву, а не государю, і ми вжили рішучих 
заходів, щоб знищити графа, і напевне знаємо, що з його 
знищенням розпадеться і військове поселення...»

А  перша  
половина 
XVII ст.

2  «... 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...» 

Б  друга  
половина 
XVII ст.

3  «...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії 
цієї сторони Дніпра... містам і землям,... село і посе-
ленням... залишатися мають на стороні їхньої царської 
величності на вічні часи;... Київ має залишатися також 
на стороні їхньої царської величності... Запороги, козаки, 
що живуть на січі і в Кодаку... мають бути... у володінні і в 
державі... їхньої царської величності... Ржищів, Канів... 
Черкаси... Чигирин... ці міста залишатися мають пустими 
так, як вони тепер є».

В  перша 
половина 
XVIII ст.

4  «...де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч 
Війська Запорозького, укладення реєстру козаків довіряє 
гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє 
роздавати тут обивателям віри православної грецької»

Г  друга  
половина 
XVIII ст.

Д  перша  
половина 
ХІХ ст.
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2.1.2. Установіть відповідність між реформаторськими заходами, 
проведеними імперськими урядами у ХІХ ст., та пов’язаними з ними 
поняттями
1.   Столипінська аграрна  

реформа
А  невирішеність питання сервітутів,  

скасування пропінації
2.  Селянська реформа в 

Галичині 1848 р.
Б  хутір, «відруб», «Зелений клин»

3.  Інвентарна реформа 1848 р. В  фільварок, займанщина, наїзд
4.  Селянська реформа 1861 р. Г  «тимчасово зобов’язані селяни»,  

викупна операція, відрізок
Д  інвентарні правила, обмеження норм пан-

щини, «Правила для управління маєтками»

2.1.3. Установіть відповідність між промисловим регіоном та його 
визначальною галуззю на середину 90-х рр. ХІХ ст.
1.  Правобережна Україна А машинобудування, суднобудування
2.  Криворізько-

Придніпровський
Б харчова та цукрова промисловість

3.  Донбас В  невеликі мануфактури, легка промисловість
4.  Одесько-Миколаївський Г вугільна та хімічна промисловість

Д залізорудна і марганцева промисловість 

2.1.4. Установіть відповідність між органом державної влади та 
його повноваженнями:
1  Рада  

Народних 
Комісарів 
(РНК)

А  найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий  
та контролюючий орган державної влади УСРР,  
що діяв з 1917 по 1937 рр. у період між Всеукраїн-
ськими з’їздами робітничих, селянських  
та червоноармійських депутатів

2  Всеукраїнський 
Центральний 
Виконавчий  
комітет 
(ВУЦВК)

Б  перший радянський уряд України створений у 
1917 р. як альтернатива Українській Центральній 
Раді та Генеральному Секретаріату УНР
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3  Народний 
Секретаріат

В  найвищий орган виконавчої влади (уряд) УСРР, що 
діяв з 1919 р 

4  Всеукраїнський 
Центральний 
військово-
революційний 
комітет

Г  керівний орган з підготовки і проведення повстан-
ня робітників і селянства проти австро-німецьких 
військ та Гетьманату, діяв у 1918 р.

Д  підпільний військово-політичний центр 
з керівництва український антибільшовицьким  
рухом на території України 

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте в хронологічній послідовності події, відображені 

на картинах

А    Б 

В    Г 

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського 

з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного 
управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, 
в якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
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польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій 
А  «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змуси-

ти до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу 
королівську милість аби ви відступили з військом до поль-
ського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави 
наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників 
для спустошення...»

В  «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: 
помирившись з поляками, ...государ послав з Вільно проти 
нас, шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних лю-
дей...»

Г  «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зва-
жаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір 
та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалах-
нув через нього...»

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність уривків документів 
А  «...о 9-й годині ранку Добровольча армія під командуванням 

генерала Бредова зайняла Київ. Війська УНР, не маючи на-
міру воювати з Добровольчою армією на вулицях Києва, віді-
йшла з міста…»

Б  З телеграми В. Леніна В. Антонову Овсієнку і Г. Орджонікідзе 
від 15 січня: «...До Харкова Антонову та Серго Заради бога при-
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ймайте найенергійніші революційні заходи для посилки хліба, хлі-
ба і хліба! Інакше Пітер може здохнути. Особливі поїзди і заго-
ни. Збір і посилання. Проводжати поїзди. Сповіщати щодня».

В  «Підтримуючи постанову 1-го Всеукраїнського Військового 
з’їзду про організацію війська, з’їзд доручає Українському 
Генеральному Комісаріату якнайскоріше розробити де-
тальний план війська її ужити всіх засобів для негайного про-
ведення його в життя»

Г  «відступаючи з Києва, польські частини, ці культурні варвари, пі-
дірвали Золоті ворота, міську електростанцію, облили пам’ятник 
Б. Хмельницькому роз’їдаючою хімічною речовиною, зруйнува-
ли погруддя Т. Шевченка на Михайлівській площі»

Завдання № 3

2.3.1.Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини 
XIII ст.?

1 зайняття волинським князем Романом Мстиславовичем Галича
2 битва на річці Калка 
3 утворення Галицької митрополії за князя Юрія І
4 руйнування монголами Переяславщини та Чернігівщини
5  здобуття Данилом Галицьким перемоги в битві з угорським вій-

ськом біля міста Ярославля
6 битва під Дорогочином із хрестоносцями
7 засновано Данилом Галицьким м. Львів 

2.3.2. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-Во-
лин ської держави

1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королів-
ської 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 зво-
дити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
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приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, - ікони, і начиння церковне, і хрести!» 

3  «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши 
гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю до-
рогу , зачинивши ворота на Дунаї»

4  «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи 
многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикраса-
ми, 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 хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»? 

7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «король Русі»

2.3.3. Визначте уривки джерел, у яких йдеться про події 1648−1657 рр.
1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса 

свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переко-
нався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на 
весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Остря-
нин. Розгромив я Острянина − зразу ж було обрано керівни-
ком Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів 
до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..»

2  «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 
40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати геть-
манові того ж війська... щоб він був складений відповідно до 
договору...»

3  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України».
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4  «Дозволяємо організовувати реєстрове військо.., яке мусить пере-
бувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київському...»

5  «...[деякі] полки відірвалися від [гетьмана] і відмовилися при-
сягати московському цареві... [гетьман] присягнув москов-
ському цареві у Переяславі... »

6  «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа тур-
ками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що 
немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі 
побачив усю хиткість свого становища...»

7  «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні 
козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших 
у полон побрали.... »

2.3.4. Серед поданого переліку гасел та власних назв виберіть ті, 
що були актуальні на час індустріалізації в УСРР

1 «Побудова соціалізму в окремо взятій країні» 
2 «Робітники і селяни голодного Поволжя чекають допомоги 

від українських землеробів»
3 «Рік великого перелому» 
4 «Укррадтрударм» 
5 «Кооперативний соціалізм» 
6 «Ізотовський рух» 
7 «Позика третього вирішального року» 

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте зміни у судоустрої України у період геть-
манування П. Полуботка, Данила Апостола, Кирила Розумовського, 
за судовою реформою 1864 року

3.2. Проаналізуйте основні етапи боротьби більшовиків в Україні 
за встановлення радянської влади, визначивши причини поразки 
Української революції 1917-1921 рр.

.
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11 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Визначте правильне твердження. В епоху неоліту …
А  загострюється криза мисливського господарства, на зміну ба-

гатолюдним мисливським колективам приходить парна сім’я
Б  людина перейшла від пасивного привласнювання дарів при-

роди до активного перетворення навколишньої дійсності
В  відбулося відокремлення ремесла від землеробства, виробле-

ні товари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу
Г  різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило мі-

граційні процеси первісних людських спільнот

1.1.2. Хто з історичних персоналій періоду давньої історії України 
отримав від своїх супротивників у якості подарунку мишу, жабу і 
п’ять стріл? 

А перський цар Дарій І  В антський князь Бож
Б готський цар Германаріх Г гунський вождь Атілла

1.1.3. Про яку подію пише Нестор-літописець: 
«Приходив Іларіон з Берестового на пагорб, де тепер стоїть мо-

настир Печерський, і там молився Богові. Потім Бог підказав князю 
думку...».

А християнізація Русі  В  призначення русича  
на митрополитом

Б військовий похід на Візантію  Г карбування руських монет

1.1.4. Яка з наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»
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Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте 
сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не 
майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як 
братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа по-
гибає і тіло. А се вам основа всього: страх Божий майте вище 
над усе...»!»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»

Завдання № 2

1.2.1. Про якого історичного діяча йдеться в наведеному уривку?
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина 

литовських князів обрали його, без згоди польського короля, великим 
князем литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він 
втратив великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими 
і білоруськими землями. Тут було проголошено створення нової 
держави, яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд  В Семен Олелькович
Б Свидригайло  Г Михайло Глинський

1.2.2. У якому році відбулися описані у поемі Т. Шевченка події:
Вже не три дні, не три ночі 
Б’ється пан […]. 
Од Лимана до Трубайла 
Трупом поле крилось. 



195

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Ізнемігся козаченько, 
Тяжко зажурився, 
А поганий Конецпольський 
Дуже звеселився; 
Зібрав шляхту всю докупи 
Та й ну частовати. 
Зібрав[він]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».

А 1591−1593 рр.   В 1630 р.
Б 1625 р.    Г 1637−1638 рр.

1.2.3. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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...».

А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація Війська  

Запорозького»
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1.2.4. Про який народний виступ йдеться в наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тiльки минуло, як ми вирвались з ляської неволi, 
а гетьман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! 
Не треба нам Польщi! Не хочемо до Польщi! Поляжемо головами, 
а Польщi не пiддамось! Пани нас дурять своїми обiцянками. Вони 
знов наїдуть на Україну, загадають нам робити собi панщину! 
Запряжуть нас в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не 
попустимо цього! Гетьмане! Клади на стiл булаву!»

А «Паліївщина»  В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»  Г «Хмельниччина»

Завдання № 3

1.3.1. За легендою, 1720 року в англійському порту з’явилася шху на, 
яка привезла таємничий вантаж з далекої України – золоті карбованці 
зі скарбниці Війська Запорізького, які, згідно із заповітом їхнього 
власника, поклали в банк на збереження. Гроші мали бути повернені 
Україні тоді, коли вона стане самостійною державою. За підрахунками 
фінансистів, до сьогодні та сума, обростаючи щороку відсотками, 
зросла більш, ніж у тисячу разів.

Укажіть на портрет українського гетьмана, якому, за легендою, 
належав переправлений до англійського порту скарб.

А     Б     В    Г 
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1.3.2. Який історико-географічний регіон формувався впродовж 
XVI−XVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних 
земель Речі Посполитої, Московської держави, Кримського ханства?

А Правобережна Україна  В Лівобережна Україна
Б Слобідська Україна   Г Південна Україна

1.3.3. Назвіть українського гетьмана, якому М. Старицький 
присвятив такі строфи:

Бо не пішов за ним народ  
Шляхом і радості й надії.  
Не зрозумів його він мрії…  
Та й як він зрозуміти міг  
На перехресті злих доріг,  
Під ураганами негод!..  
Бо помиляється й народ,  
І гнеться, як від бур лозина,  
Та не ламається з негод.  
Прости мене, моя Вкраїно!  
Тобі молюсь… Мене прости!  
Мене ж бо породила ти,  
Мені дала ти карі очі,  
Й я бути виродком не хочу

А П. Орлик   В І. Мазепа
Б І. Скоропадський  Г П. Скоропадський

1.3.4. Про яку організацію йдеться: 
«Вони ввели народну мову галицьких українців в літературну і до-

вели, що між їхньою мовою і мовою наддніпрянських україн ців немає 
суттєвих відмінностей – отже, вони становлять один і той самий 
народ. Тому їхня діяльність стала віхою у розвитку українського 
національного руху в Галичині, подібно до діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матиця»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г «Руська бесіда»
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Завдання № 4

1.4.1. Яке історичне поняття розкриває цитований уривок: 
«Тисячі звуків перемішувалися тут у довгий переривчастий гур-

кіт: тонкі, часті й тверді звуки каменярських зубил, дзвінкі удари 
клепальників, які чеканили заклепи на котлах, тяжке гуркотіння 
і зрідка глухі підземні вибухи, що здригали землю. Це була страшна 
і захоплююча картина. Людська праця кипіла, наче велетенський, 
складний і точний механізм. Тисячі людей − інженерів, каменярів, 
механіків, теслярів, слюсарів, землекопів, столярів та ковалів − зіб ра-
лися сюди звідусіль, щоб, скоряючись залізному законові боротьби за 
існування, віддати свої сили, здоров’я, розум і енергію за один лише 
крок уперед промислового прогресу» [Купрін А. И. Молох. − М., 
1954. − С. 144–145].

А пролетаризація   В монетаризація
Б асиміляція   Г коренізація     

1.4.2. Який політичний режим періоду Української революції 
описує сучасник: 

«Однак влада виявилася й справді новою. Вона здивувала 
навіть звичні до будь-якої мішанини Олешки строкатістю своїх 
військ − кого там тільки не було! Енергійно акали люди з Росії і 
трохи окали з Уралу − такої російської мови Куліш і не чув. Високі 
сіроокі латиші з майже правильною вимовою і невловимо приємною 
кострубатістю фрази. Маленькі жовтолиці китайці-ході, що балакали 
тонкими дитячими голосами. Мобілізованих по ходу війська селян 
Полтавщини й Київщини він виділяв відразу за неквапливою м’яко-
круглістю мови. Цікаво було знову почути вільготне, з могутніх 
легень і на всю вулицю: «Гей, Остапе! Вертай, дідько б тебе взяв!..» 
Ніби оживали гоголівські герої і давні часи»

А Денікінський режим   В Директорію УНР
Б Гетьманат П. Скоропадського  Г Радянську владу
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1.4.3. Кому з діячів українського національного руху міжвоєнного 
періоду належать слова: 

«[Наша організація] цінить вартість життя своїх членів, дуже 
цінить: але - наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли 
йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв 
треба посвятити, щоб її зреалізувати. Вам найкраще відомо, що я 
знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу своє 
життя рятувати. Але впродовж цілого того часу я не переживав 
того, що я переживав тоді, коли я висилав на певну смерть друга 
Лемика, і того, хто вбив міністра Пєрацького»

А Є. Коновальцю   В С. Бандері
Б А. Волошину   Г Р. Шухевичу

1.4.4. Яке явище радянського суспільства періоду 1970-х рр. ви-
світлено в сатиричному малюнку?

Напис на малюнку: «− Щось я ледь ноги волочу…
− І у мене голова надто важка»

А відсутність естетичного смаку у радянських людей
Б тотальний дефіцит товарів народного вжитку
В мода на закордонні фірмові речі
Г хронічна перевтома людей фізичної і розумової праці
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвою народу та його описом 
сучасниками
1 скіфи А  «У Європі є... народ, що відрізняється від інших народів... 

Жінки їздять верхи, стріляють із луків і кидають дротики, 
сидячи на конях, і б’ються з ворогами, поки вони дівчата, 
а заміж вони не йдуть, поки не заб’ють трьох ворогів... 
У них немає хат, а живуть вони в кибитках...».

2 слов’яни Б  «...їхніх царів ховали в просторій гробниці разом із дружи-
ною, найближчими слугами, кіньми... Над гробницями на-
сипали величезні кургани — що знатніший був цар, то ви-
щий курган...»

3 готи В  «Тепер [вони] бушують повсюдно... Вони спустошили та 
спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами 
на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... 
І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв...»

4 сармати Г  «… траплялися й двоповерхові будинки, в яких перший по-
верх призначався для зберігання інвентарю, господарських 
занять, а 2-й – для житла; покрівля була двосхилою, вкрита 
соломою…»

Д  «він спрямував військо у землі антів, і, коли вступив ту-
ди, у першому бою був переможений, але надалі почав 
діяти рішуче і розіп’яв короля їхнього Божа із синами його 
і з сімдесятьма старійшинами для залякування»

2.1.2. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 
та історичною подією, якої він стосується.
1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.
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2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул

4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали…

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила
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І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.3. Установіть відповідність між добою та особливостями 
повсякденного життя радянських людей 
1  «повоєнна 

відбудова»
А  поява у побуті пересічних людей перших 

телевізорів, підвищення комфорту життя, відкриття 
закладів громадського харчування

2  «хрущовська 
відлига»

Б  розгул організованої злочинності, рекету, стрімке 
збідніння населення

3  «брежнєвський 
застій»

В  надзвичайна побутова бідність, гостра житлова  
проблема, панування атмосфери страху та доносів

4  «горбачовська 
перебудова»

Г  поява поняття «золота молодь», існування явища 
«несунів»

Д  кампанія по боротьбі з п’янством та алкоголізмом, 
поява кооперативів, нового політичного мислення

2.1.4. Установіть відповідність між датою і характерними рисами 
розвитку України
1 1991−1996 рр. А  запровадження гривні як нової національної валюти, 

заснування ГУАМ, укладення «Великого договору» 
з Росією 

2 1996−1999 рр. Б  «Революція гідності», дострокові вибори Президента 
України, «гібридна війна»

3 2000−2005 рр. В  вихід з рубльової зони, прийняття законів  
про національні символи, Конституційний договір 
між Президентом та ВРУ

4 2005−2010 рр. Г  з ініціативи Президента проведено Всеукраїнський 
референдум, 80% проголосувало за двопалатний 
парламент, Рада ЄС надала Україні статус країни 
із ринковою економікою та виробила, спроба уряду 
реалізувати програму «Реформи заради добробуту»
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Д  подання офіційної заяви щодо можливості 
приєднання України до Плану дій з членства (ПДЧ) 
в НАТО, укладення «Універсалу національної 
єдності», Українська миротворча місія в Іраку

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещени-

ми братами, ближніми,...що проживають на його землях, жагуче 
бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської 
церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські 
землі навік приєднати до королівства Польського»

Б  «...Василій Іванович, великий князь московський, взяв град 
Смоленський. Король Сигізмунд... послав проти нього свого 
воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, старосту 
луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими 
і руськими. І стали князь з воїнами литовськими проти ве-
ликої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, 
а інших у полон взяли»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «....І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ 
світлий − ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, − 
сказав Ігор, − списа переломити кінець поля половецького; 
з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шо-
ломом з Дону!..»

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій 
А  «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб змуси-

ти до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю вашу 
королівську милість аби ви відступили з військом до поль-
ського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави 
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наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших начальників 
для спустошення...»

В  «Царська величність наді мною... учинив немилосердя своє: по-
мирившись з поляками, ...государ послав з Вільно проти нас, 
шведів і угорців полякам на допомогу 20 тис. ратних людей...»

Г  «Уся перша війна почалася через Чаплинського, який, не зва-
жаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір 
та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалах-
нув через нього...»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність уривків документів 
А  «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Ро-

сії, не розриваючи з державою Російською, хай народ укра-
їнський на своїй землі має право сам порядкувати своїм жит-
тям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, 
рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Україн-
ські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут 
у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Україн-
ські збори».

Б  «…«Управління Україною буде провадитися через посеред-
ництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточ-
нім обгрунтованні нижче долучених до цього законів про 
тимчасовий державний устрій України…».

В  «Українська республіка є соціалістичною державою робітни-
ків і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою укра-
їнського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки збе руться Установчі Збори, буде-
мо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 
робочого народу, селян, робітників і солдатів, та наш вико-
навчий орган, який однині матиме назву Ради народних міні-
стрів...»
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2.2.4. Установіть хронологічну послідовність подій
А ратифікація ВРУ Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Б вступ України до СОТ
В вступ України до Ради Європи
Г Україна стала співзасновницею ГУАМ

Завдання № 3

2.3.1. Визначте уривки з документів, які були створені в роки 
Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса 
свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переко-
нався я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на 
весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Остря-
нин. Розгромив я Острянина − зразу ж було обрано керівни-
ком Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів 
до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..»!

2  «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 
40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати геть-
манові того ж війська... щоб він був складений відповідно до 
договору...»

3  «Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи під-
тримку могутньої держави, на чолі війська переходить на лі-
вий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана Брюховець-
кого його проголошують гетьманом усієї України».

4  «Дозволяємо організовувати реєстрове військо.., яке мусить 
перебувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київ-
ському...»

5  «...[деякі] полки відірвалися від [гетьмана] і відмовилися при-
сягати московському цареві... [Гетьман] присягнув москов-
ському цареві у Переяславі... »

6  «Після раптового вторгнення запорожців у табір Османа тур-
ками оволоділа паніка: сам Осман, який ще недавно думав, що 
немає нікого у світі могутнішого за нього, тепер на власні очі 
побачив усю хиткість свого становища...»
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7  «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні 
козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у 
полон побрали.... »

2.3.2. Визначте вищі навчальні заклади, що були засновані на 
території України у другій половині ХІХ ст. 

1 Чернівецький університет
2 Київський університет Св. Володимира
3 Новоросійський університет в Одесі
4 Академія ветеринарної медицини у Львові
5 Кам’янець-Подільський університет
6 Київський політехнічний інститут
7 Гімназія вищих наук у Ніжині

2.3.3. Визначте риси політичного життя в УРСР у період пере-
бування на посаді першого секретаря КПУ В. Щербицького 

1 посилення ідеологічного диктату партапарату
2  чітке слідування визначеному Л. Брежнєвим і М. Сусловим 

політичному курсу
3 виношування планів республіканського госпрозрахунку
4  намагання протистояти русифікації та відновити у правах 

українську мову
5  реалізація політичного курсу злиття націй і утворення нової 

історичної спільноти – радянського народу
6 продовження активної підтримки хрущовських реформ
7 посилення репресій проти інакомислячих

2.3.4. Визначте основні заходи в економіці, що були втілені в УРСР 
у рамках «Косигінських реформ»

1  заміна головного показника оцінки діяльності підприємств: 
замість обрахування валового випуску продукції було запро-
ваджено новий показник – прибуток

2  запровадження принципу трьох «С» – самостійність, само-
окупність, самофінансування
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3  створення фондів для онов лення технологій, стимулювання 
працівників

4  ліквідація галузевих міністерств і створення територіальних 
органів управління промисловістю

5  намагання здійснити перехід економіки країни до ринкових 
засад господарювання

6 підвищення наукового рівня планування економіки
7 встановлення економічно обґрунтованих цін

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте аграрні перетворення в Україні упродовж 
XVIII ст., за Селянською 1861 р. та Столипінською 1907 р., періоду 
Української революції 1917-1921 рр. Визначте наслідки.

3.2. Проаналізуйте події 1919 р. в Україні. Визначте чинники та 
наслідки основних подій.
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СЕКЦІЯ «ЕТНОЛОГІЯ»

8 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уяв-
лен ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.3. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»
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А Святослава Завойовника   В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко   Г Данила Галицького

1.1.4. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А  «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б  «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте 
сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не 
майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як 
братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа по-
гибає і тіло. А с е вам основа всього: страх божий майте вище 
над усе...»!»

В  «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога спо-
відують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує 
удачу, то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, 
як безрозумні елліни, в те, що все, що з людиною відбуваєть-
ся, випадковим є – в хворобу упадуть»

Г  «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; 
Яфетові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімде-
сяти і двох народів, од племені таки Яфетового, постав народ 
слов’янський − так звані норики, які є слов’янами»

Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зо бра жену мініатюру?
А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»
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1.2.2. 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 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

1.2.3. Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку? 
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина 

литовських князів обрали його, без згоди польського короля, великим 
князем литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він 
втратив великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими 
і білоруськими землями. Тут було проголошено створення нової 
держави, яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд   В Семен Олелькович
Б Свидригайло   Г Михайло Глинський

1.2.4. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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...».

А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація  

Війська Запорозького»
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Завдання № 3

1.3.1. У 1586 році антіохійський патріарх Іоаким надав права став-
ропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.3.2. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 
року»

А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.3.3. Про який народний виступ йдеться у наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а геть-
ман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба 
нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Поляжемо головами, а Польщі не 
піддамось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собі панщину! Запряжуть нас 
в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стіл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.3.4. Назвіть рік прийняття документу, уривок з якого наведено нижче: 
 «... Ми, Катерина II... Об'являємо всім нашим людям... пра-

во славного 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 1764  р.   Б 1775 р.
Б 1768  р.   В 1783 р.
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Завдання № 4

1.4.1. Які українські землі протягом другої половини XVII ст. 
втратили 65–70% свого населення?

А Запоріжжя   В Лівобережна Україна
Б Слобідська Україна  Г Правобережна Україна

1.4.2. Яка подія змусила козацьку старшину збирати документи, 
грамоти, універсали, сеймові постанови, які б свідчили про при на-
лежність до шляхти?

А інкорпорація Правобережної України до складу Російської імперії
Б запровадження кріпосного права
В видання «Жалуваної грамоти дворянству»
Г скасування гетьманства

1.4.3. Кого з українських музикантів прийнято називати україн-
ським Моцартом ?

А Д. Бортнянського   В А. Веделя 
Б М. Березовського   Г М. Ділецького

1.4.4. Фільваркове господарство відрізняється від феодального 
натурального господарства тим, що

А  виробництво товару не пов’язано з продажем на ринку, а від-
бувається для власної потреби

Б  продукцію виробляли для продажу на ринку в господарстві, 
де працювали вільні робітники

В  це було господарство селянина, який виробляв продукцію для 
продажу на ринку

Г  продукцію виробляли для продажу на ринку в господарстві, 
в якому працювали селяни-кріпаки 
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком
1  «Слово про  

закон і благодать» 
Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз  
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Бла го-
віщеня на Золотих воротах...».

2  «Повчання»  
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».

3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним по-
губити людину».

4  «Києво-
Печерський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «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”…».

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 
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2.1.3. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 
та історичною подією, якої він стосується.

1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.

2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул
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4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали… 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.4. Установіть відповідність між державами та їхніми прави-
телями періоду Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмель-
ницького

1 Річ Посполита А Карл Густав
2 Молдовське господарство Б Юрій ІІ Ракоці
3 Трансильванське князівство В Василь Лупул
4 Королівство Швеція Г Ян ІІ Казимир

Д Альберто Віміна

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Ро зу мов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть послідовність подій періоду «Руїни»
А укладання Андрусівського перемир’я
Б «Великий згін»
В Чорна рада у Ніжині
Г Корсунські статті

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була пе-

редана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з ме-

тою збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-

лилася в Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині
Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ, і вибух-

нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину
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Завдання № 3

2.3.1. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебуван-
ня греків у Північному Причорномор’ї та на п-ві Крим

1    2      3     4     

5      6     7    

2.3.2. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-Во-
линської держави

1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля коро-
лівської корони не стану. ... Вийнявши свого меча, сказав по-
слові: «...Чи отакий ото Петрів меч у папи?»

2  «Надумав він спорудити камінну церкву святої Богороди-
ці, і, пославши [послів], привів майстрів із Греків, [і] почав 
звод ти. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, – 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 горо-
ди многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними при-
красами, був із братом своїм Васильком...»

5  «став розмножати число латинників, принаджував з різних 
країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепи-
ти їхню віру в русинів»

6  «І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»? 

7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «король Русі»

2.3.3. Визначте памʼятки архітектури, збудовані у стилі бароко
1 будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна камʼяниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці 
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові

2.3.4. Укажіть події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1 написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного 

статусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським 

шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої слов’яно-греко-латинської школи на тери-

торії України
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ІІІ рівень
Завдання № 1

3.1. Нестор-літописець подав таку інформацію про одного з со рат-
ників князя Ярослава Мудрого: «Приходив Іларіон з Бе рес тового на 
пагорб, де тепер стоїть монастир Печерський, і там молився Богові. 
Потім Бог підказав князю думку...».

Яку думку підказав Бог князеві? Оцініть значення проведеної 
князем Ярославом Мудрим реформи, яку він втілив за ідеєю Іларіона. 

3.2. Охарактеризуйте становище православної церкви в Речі Пос-
политій протягом XVI − першої половини XVIІ ст. 

9 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік
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1.1.2. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уяв-
лен ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.3. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»

А Святослава Завойовника   В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко   Г Данила Галицького

1.1.4. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! Лучче 
нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте 
сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А с е 
вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога сповід-
ують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує удачу, 
то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, як безрозум-
ні елліни, в те, що все, що з людиною відбувається, випадковим 
є – в хворобу упадуть»

Г «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; Яфе-
тові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімдесяти і двох 
народів, од племені таки Яфетового, постав народ слов’янський − 
так звані норики, які є слов’янами»
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Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зо бра-
жену мініатюру?

А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»

1.2.2. 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 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

1.2.3. Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку? 
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина ли тов-

ських князів обрали його, без згоди польського короля, великим князем 
литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він втратив 
великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими і біло-
руськими землями. Тут було проголошено створення нової держави, 
яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд   В Семен Олелькович
Б Свидригайло   Г Михайло Глинський

1.2.4. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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...».
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А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація  

Війська Запорозького»

Завдання № 3

1.3.1. У 1586 році антіохійський патріарх Іоаким надав права став-
ропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.3.2. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 
року»

А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.3.3. Про який народний виступ йдеться у наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а геть-
ман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба 
нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Поляжемо головами, а Польщі не 
піддамось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собі панщину! Запряжуть нас 
в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стіл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.3.4. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
ко лишні монастирські селяни ставали

А державними селянами  В військовими поселенцями
Б поміщицькими селянами Г вільними хліборобами
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Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано най-
чисельніші народні ополчення для боротьби з агресією Наполеона.

А Київська та Чернігівська
Б Чернігівська та Полтавська
В Полтавська та Херсонська
Г Херсонська та Катеринославська

1.4.2. Кого з українських музикантів прийнято називати україн-
ським Моцартом ?

А Д. Бортнянського   В А. Веделя 
Б М. Березовського   Г М. Ділецького

1.4.3. Про яку організацію йдеться: 
«Вони ввели народну мову галицьких українців в літературну і до-

вели, що між їхньою мовою і мовою наддніпрянських українців немає 
суттєвих відмінностей – отже, вони становлять один і той самий 
народ. Тому їхня діяльність стала віхою у розвитку українського 
національного руху в Галичині, подібно до діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матися»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г  Головна Руська рада

1.4.4. Кому належить цитоване висловлювання: 
«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Аме-

риці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії 
з папіста став би чесним працьовитим слугою спільної народної 
справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслужу коли-небудь, що 
українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грушевському
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком
1  «Слово про  

закон і благодать» 
Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз  
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Бла го-
віщеня на Золотих воротах...».

2  «Повчання»  
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».

3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним по-
губити людину».

4  «Києво-
Печерський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «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”…».

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 
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2.1.3. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 

та історичною подією, якої він стосується.

1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.

2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул
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4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали… 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.4. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяль-
но сті популярних українських періодичних видань та їхніми назвами.
1 1848–1857 рр. А «Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В  «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була пе-

редана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з ме-

тою збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-

лилася в Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині
Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибух-

нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»

Б  «Фінансовою основою для створення цього товариства послу-
жила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Ми-
лорадович. За участю М. Драгоманова було  вироблено  статут  
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товариства, першими головами були: Ю. Цегельський, О. Бар-
вінський»

В  «Вихід у світ друком рукописного твору другої половини 
ХVIII ст. відіграв значну роль у процесі формування історич-
ної і національної свідомості українського народу»

Г  «Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»»

Завдання № 3
2.3.1. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-

Волинської держави.
1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королів-

ської 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 зво-
дити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, – ікони, і начиння церковне, і хрести!» 

3  «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши 
гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю до-
рогу , зачинивши ворота на Дунаї»

4  «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи 
многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикраса-
ми, 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 хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»
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7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «Король Русі»

2.3.2. Визначте памʼятки архітектури, збудовані у стилі бароко.
1 Будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 Палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна камʼяниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці 
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові

2.3.3. Укажіть події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1 написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським 

шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої словʼяно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»
1 створено «Галицько-Руську матицю»
2 українському фонетичному правопису надано статус офіційного
3 скликано Собор руських учених у Львові
4 створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»
5 Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка перетворено на НТШ
6  українцям надана певна кількість місць у австрійському пар-

ламенті і Галицькому сеймі
7 відкрито кафедру руської історії у Львівському університеті
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ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте суспільно-політичні та військові обставини, 
особисті мотиви, які спонукали гетьмана П. Дорошенка до укладання 
військово-політичного союзу з Османською імперією. Які наслідки 
мав цей союз?

3.2. Визначте вплив колоніального становища України у складі 
Російської та Австрійської імперій на темпи економічного розвитку 
її регіонів.

10 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Якому народу належав зображений культовий предмет? 
А трипільцям 
Б слов’янам
В скіфам
Г грекам
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1.1.3. Як називалася книга, на якій французькі королі складали 
присягу, вступаючи на престол? 

А Реймське Євангеліє  В Пересопницьке Євангеліє
Б Остромирове Євангеліє Г Острозька Біблія

1.1.4. Про якого князя йдеться в документі: 
«На Киеве князя перестала быти, а вместе воеводы настала» 

А Ярослава Мудрого
Б Семена Олельковича
В Мстислава Володимировича
Г Юрія ІІ Болеслава

Завдання № 2
1.2.1. Про наслідки якою події йдеться: 
«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».

А Хотинська битва
Б битва на р. Сині Води
В битва під Берестечком
Г Цецорська битва

1.2.2. У 1586 році антіохійський патріарх Йоаким надав права 
ставропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.2.3. Назвіть рік прийняття документу, витяг з якого наведено: 
 «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим людям... право-

славного віровизнання, які живуть у воєводствах Київському,   По-
дільському  , Брацлавському, Волинському ...Ми змушені з жалем 
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прий няти до відома, що... кріпаки... допустились убивств... Грішать 
вони... внаслідок обману розбишак, що видають ніби вони є частиною 
Війська Запорізького...».

А 1764  р.  Б 1775 р.
Б 1768  р.   В 1783 р.

1.2.4. Які українські землі протягом другої половини XVII ст. 
втратили 65-70% свого населення?

А Запоріжжя   В Лівобережна Україна
Б Слобідська Україна  Г Правобережна Україна

Завдання № 3

1.3.1. Зазначте музиканта, якого називають «українським Моцартом»
А Д. Бортнянський   В А. Ведель 
Б М. Березовський  Г М. Ділецький

1.3.2. Який з названих населених пунктів, незважаючи на велику 
кількість його жителів, не мав статусу міста?

А Катеринослав   В Балта
Б Юзівка    Г Бахмут

1.3.3. «В його управлінській політиці означився ряд суперечностей 
між проголошеними лозунгами визволення слов’ян від німецького 
поневолення і адміністративною практикою… Все створювало 
враження, що слід якомога швидше знищити всю польську й 
українську культуру в Галичині».

У цитованому уривку охарактеризовано політику, провідником 
якої був: 

А Г. Бобринський  В князь М. Романов
Б О. Брусилов   Г Д. Дорошенко

1.3.4. «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 
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в магістраті і у всіх органах влади».
В уривку документа штабу Південно-Західного фронту, датованого 

вереснем 1914 року, йдеться про: 
А євреїв   В німців
Б українців  Г поляків

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть автора ескізу купюри.

А В.Нарбут  В С.Петлюра
Б Г.Нарбут   Г О. Мурашко.

1.4.2. Яка політична сила використовувала цей плакат?

А укапісти  В боротьбисти
Б борьбисти  Г більшовики

1.4.3. Про яке політико-державне утворення на території сучасної 
України йдеться в уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська 
війна на Україні» (1987): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих 
районів погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало 
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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

1.4.4. Яку неофіційну назву мав Брест-Литовський договір Цент-
ральних держав з УНР?

А «швидкий мир»  В «хлібний мир»
Б «примарний мир»  Г «антибільшовицький мир»

ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між князем та ситуацією в 
релігійній сфері 

1 Аскольд А  у справі християнізації Русі намітилися тенденції 
до встановлення тісних відносин із Західною церк-
вою, очолюваною Римом; ця подія має точну дату 
і висвітлена у письмових джерелах 

2 Ольга Б  константинопольський патріарх Афанасій та 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

3  Ярослав 
Мудрий

В  впроваджена ним міра мала бути незворотною; спочатку 
до християнства прилучалися мешканці найбільших міст, 
подекуди виникали спалахи невдоволення його діями

4  Юрій І 
Львович 

Г  хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки ли-
ше певна частина верхiвки на чолi  з киïвським каганом

Д  неослабною князівською підтримкою користувало-
ся християнство, було зроблено спробу зменшити 
залежність Руської церкви від Константинополя.
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2.1.2. Установіть відповідність між державами та їхніми пра-
ви телями періоду Національно-визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького

1 Річ Посполита А Карл Густав
2 Молдовське господарство Б Юрій ІІ Ракоці
3 Трансильванське князівство В Василь Лупул
4 Королівство Швеція Г Ян ІІ Казимир

Д Альберто Віміна

2.1.3. Установіть відповідність між договором та сторонами їх 
підписання
1 «Вічний мир» А Швеція – Московська держава
2 Бахчисарайський договір Б Річ Посполита – Московська держава
3 Ніштадтський договір В Річ Посполита – Кримське ханство
4 Кам’янецький договір Г  Московська держава – Молдавське 

князівство
Д  Османська імперія –  

Московська держава

2.1.4. Установіть відповідність між висловлюванням та історичною 
особою, яка його виголосила 

1  «Є в душі українця глибока та сильна воля мати 
свою державу та попри ту волю знайдеться може 
рівносильна і глибока воля, щоб та держава була  
конечно такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, 
чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояснити те 
фатальне ділення поміж собою, ті спори, сварні, 
ту партійність, яка нищить кожну національну справу.  
Як пояснити психіку таких численних гарячих 
патріотів, яких праця має визначний руїнний  
характер?»

А М. Хвильовий
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2  «І не любила Україна ні царя, ні пана, а зкомпонова-
ла собі козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний, 
пристаючи, був братом других — чи був він преж 
того паном чи невольником аби християнин, і були 
козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались 
на раді і повинні були слуговати всім по слову Хри-
стовому, і жодної помпи панської і титула не було 
між козаками»

Б А. Шептицький

3  Ви питаєте, яка Європа? Беріть яку хочете: «минулу−
сучасну, буржуазну−пролетарську, вічну−мінливу». 
Бо і справді: Гамлети, Дон-Жуани чи то Тартюфи бу-
ли в минулому, але вони є і в сучасному, були вони 
буржуазні, але вони є і пролетарські, можете їх уважати 
«вічними», але вони будуть і «мінливі». 

В М. Костомаров

4  «Читати українську історію треба з бромом, − до 
того це одна з нещасних, безглуздих, безпорадних 
історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно пере-
читувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація 
тільки те й робила за весь час свого державного (чи 
вірніше: півдержавного) існування, що одгризалася 
на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів». 

Г В. Винниченко

Д О. Довженко

Завдання № 2 

2.2.1. Розташуйте в хронологічній послідовності археологічні па-
м’ятки (від найдавнішої)

А поселення у с. Майданецьке
Б Кирилівська стоянка
В курган Чортомлик
Г урощище Гончарі-Кожум’яки у Києві

2.2.2. Установіть послідовність подій періоду «Руїни»
А укладання Андрусівського перемир’я
Б «Великий згін»
В Чорна рада у Ніжині
Г Корсунські статті
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2.2.3. Установіть хронологічну послідовність оприлюднення доку-
ментів:

А  «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Ро-
сії, не розриваючи з державою Російською, хай народ укра-
їнський на своїй землі має право сам порядкувати своїм жит-
тям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, 
рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Україн-
ські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут 
у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Україн-
ські збори».

Б  «…«Управління Україною буде провадитися через посеред-
ництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточ-
нім обгрунтованні нижче долучених до цього законів про 
тимчасовий державний устрій України…».

В  «Українська республіка є соціалістичною державою робітни-
ків і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою укра-
їнського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки збе руться Установчі Збори, буде-
мо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 
робочого народу, се лян, робітників і солдатів, та наш вико-
навчий орган, який однині матиме назву Ради народних міні-
стрів...».

2.2.4. Розташуйте в хронологічній послідовності появу таких 
історичних термінів

А «Базарівська трагедія»
Б «Кривава неділя»
В «Листопадовий чин»
Г «ревіндикація»
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Завдання № 3

2.3.1. Зазначте події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1  написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої слов’яно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.2. Зазначте характерні заходи гетьманату Павла Скоропадського 
у сфері розбудови збройних сил Української держави

1 формування сердюцької та сірожупанної дивізій
2 створення поліційної інституції − Державної варти
3 відмова від загального військового призову
4 комплектація загонів робітничо-селянської міліції 
5  залучення до створення війська безробітних офіцерів Австро-

Угорщини
6  видання наказу про організацію козацтва як окремого напів-

військового стану
7 прискорене формування військово-морського флоту

2.3.3. Назвіть поняття й терміни, характерні для політики «воєн-
ного комунізму»

1 продрозверстка
2 приватизація 
3 продподаток 
4 державна хлібна монополія
5 концесія
6 мілітаризація праці 
7 загальна трудова повинність
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2.3.4. Визначте характерні риси культурного життя України  
в 1930-ті рр.

1 активізація політики «українізації»
2 масове знищення культових споруд
3 створення національно-культурних районів
4 уніфікація творчих об’єднань письменників, художників 
5 сприяння у розвитку авангардних течій у мистецтві
6 утвердження соціалістичного реалізму
7 утворення ряду академічних інститутів у системі АН УРСР

ІІІ рівень
3.1. Доведіть або спростуйте оцінку О. Довженка, який записав у 

«Щоденнику»: 
«Наша кров урятувала англо-франко-американських шкурників і 

шахраїв од світової непоправної катастрофи. Ми пролили «за други 
своя» більше крові, аніж «други наші» витратили на нас кільграмів 
Рузвельтової ковбаси». 

Охарактеризуйте внесок народу України у перемогу над нацизмом.

3.2. Розкрийте та охарактеризуйте зміст подій, пов’язаних зі 
«справою про вільнодумство» у Ніжинському ліцеї князя Безбородька. 

11 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Назвіть галузь історичної науки, яка вивчає нагороди та 
різні нагрудні відзнаки

А фалеристика   В сфрагістика
Б геральдика   Г нумізматика
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1.1.2. Про правителя яких кочових племен ідеться в уривку: 
«У першій битві був переможений, однак надалі став діяти рішуче 

і розіп’яв ватажка їхнього Божа із синами його та із сімдесятьма 
старійшинами для залякування»

А готів    В аварів
Б гунів    Г хозарів

1.1.3. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уявлен-
ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.4. Літописна мініатюра розповідає про 

А об’єднання східних слов’ян
Б походи на Візантію 
В дипломатичні відносини Русі
Г початок політичної роздробленості

Завдання № 2

1.2.1. 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 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
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1.2.2. Що було однією з причин послаблення ролі Києва як полі-
тичного центру Русі наприкінці XI−XII ст.?

А входження руських князівств до складу Золотої Орди
Б занепад торговельного шляху «з варяг у греки»
В збереження родоплемінного принципу управління державою
Г утвердження монастирів як культурних центрів Русі

1.2.3. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року»
А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.2.4. Визначте, на честь якої події наприкінці 1830-х рр. у Ро сій-
ській імперії було виготовлено пам’ятну медаль із написом: «Отторг-
нутые 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

1.3.1. 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».

А 1653–1655 рр.   В 1660–1661 рр.
Б 1658–1659 рр.   Г 1663–1664 рр.

1.3.2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
колишні монастирські селяни ставали

А державними селянами
Б поміщицькими селянами
В військовими поселенцями
Г вільними хліборобами
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1.3.3. Про який період в історії Російської імперії пише україн-
ський історик О. Реєнт: 

 «Система рекрутського набору в російську армію не дозволяла 
швидкими темпами наростити кількість особового складу. У зв’язку 
з цим імперська влада дозволила створення добровільних ополченських 
підрозділів … З жителів українських губерній Російської імперії було 
сформовано 22 кінних козачих полки, 20 піших і кінних ополченських 
полків із селян…»

А Війна 1812 –1814 рр. 
Б. Російсько-турецька війна 1828–29 рр.
В Кримська війна 1853–56 рр.
Г Російсько-турецька війна 1877–78 рр. 

1.3.4. Який з фактів розкриває зміст поняття «інтервенція»?
А  проголошення Центральною Радою Української Народної 

Республіки
Б війна радянської Росії протії Української Народної Республіки
В початок мирних переговорів УНР з державами Четверного союзу
Г  проголошення з’їздом робітничих, солдатських і селянських 

депутатів у Харкові встановлення радянської влади

Завдання № 4

1.4.1. У якій країні в міжвоєнний період проходив резонансний 
судовий процес, що отримав назву «Процес 500»?

А УРСР   В Румунія
Б Польща  Г Чехословаччина 

14.2. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?
«На початку 1928 р. з критикою економічної політики ВКП(б) 

в Україні на сторінках офіційного теоретичного журналу КП(б)У 
«Більшовик України» виступив молодий комуніст. Аргументовано, 
спираючись на конкретні факти, він доводив, що за радянської влади, 
як і в умовах царату, Україна залишається економічною колонією 
Росії, а промислове будівництво на її території ведеться в інтересах 
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російського центру й не враховує потреб республіки. Молодий учений 
стверджував, що українська економіка може вижити за рахунок 
власних можливостей та ресурсів і навіть стати органічною 
частиною світової економіки без посередницької ролі центру».

А Михайло Волобуєв  В Християн Раковський
Б Олександр Шумський  Г Микола Скрипник

1.4.3. Яка республіка як автономія входила до складу Української СРР 
з 1924 до 1940 р.?

А Молдавська   Б Галицька
Б Кримська   Г Придністровська

1.4.4. У ході реалізації якої політики радянського керівництва було 
прийнято цитований документ: 

«…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»

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між типом навчального закладу та 
його характеристикою:
1  парафіяльна 

школа
А  безкоштовні школи для дорослих у Російській імперії, 

що працювали у вихідні та по святах
2  реальна 

гімназія
Б  початкові однорічні школи першої ланки освіти  

в Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду
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3  недільна 
школа

В  середній загальноосвітній навчальний заклад, у навчаль-
ному плані якого провідне місце було відведене предме-
там природно-математичного циклу і замість класичних 
(грецька і латина) вивчалися живі іноземні мови

4 Лікпункт Г  основний тип професійно-технічної школи в СРСР 
у 1920–1940 рр. 

Д  освітній заклад, створений у рамках радянської 
освітньої кампанії 1920-х років

2.1.2. Установіть відповідність між датами діяльності популярних 
українських періодичних видань та їхніми назвами:

1 1848–1857 рр. А«Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

2.1.3. Установіть відповідність між добою та особливостями по-
всякденного життя радянських людей 
1 «повоєнна відбудова» А  поява у побуті пересічних людей 

телевізорів, «малогабаритні ізольовані 
квартири», відкриття закладів громадсь-
кого харчування, поява «стиляг»

2 «хрущовська відлига» Б  розгул організованої злочинності,  
рекету, «прихватизація»

3 «брежнєвський застій» В  надзвичайна побутова бідність,  
комуналка, «ущільнення», «торгсин»

4 «горбачовська перебудова» Г  поява поняття «золота молодь», 
існування явища «несунів»

Д  право приватизації власної житлової 
квартири, поява кооператорів, широка 
популярність періодичних журналів 
«Огонек», «Новый мир»
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2.1.4. Установіть відповідність між правоохоронним органом 
сучасної України та його функціями
1  Анти коруп-

ційне бюро
А  забезпечення недоторканності державного кордону 

та охорони суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні

2  Національна 
поліція

Б  захист державного суверенітету, науково-технічного 
і оборонного потенціалу України, законних інтересів 
держави та прав громадян від розвідувально-
підривної діяльності іноземних спеціальних служб, 
забезпечення охорони державної таємниці

3  Служба 
 безпеки 
України

В  забезпечення державної безпеки і захисту держав-
ного кордону, припинення терористичної діяльності, 
діяльності незаконних воєнізованих формувань, 
терористичних організацій, організованих груп 
та злочинних організацій

4  Національна 
гвардія

Г  надання послуг у сферах: 1) забезпечення публічної 
безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії 
злочинності; 4) надання в межах, визначених  
законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок 
 надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Д  протидія кримінальним … правопорушенням, які 
вчинені вищими посадовими особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній 
безпеці

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність появи релігійних 
процесів та явищ на території України

А прийняття готами аріанства
Б «Аскольдове хрещення
В «Володимирове шестибожжя»
Г поширення соціанства
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність появи історичних назв
А «низькопоклонство перед Заходом»
Б «Сорочинська трагедія»
В «розвинутий соціалізм»
Г «Листопадовий чин»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність уривків документів 
А  «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Ро-

сії, не розриваючи з державою Російською, хай народ україн-
ський 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 Вкраї-
ні, мають право видавати тільки наші Українські збори».

Б  «…Управління Україною буде провадитися через посередни-
цтво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім 
обгрунтованні нижче долучених до цього законів про тимча-
совий державний устрій України…».

В  «Українська республіка є соціалістичною державою робітни-
ків і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою укра-
їнського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 
правити ми, Українська Центральна Рада, представництво ро-
бочого народу, се лян, робітників і солдатів, та наш виконавчий 
 орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...».

2.2.4. 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



247

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

В  вступив в силу «економічна частина» Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС

Г парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Завдання № 3

2.3.1. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебуван-
ня греків у Північному Причорномор’ї та на п-ві Крим

1    2      3     4     

5      6     7    

2.3.2. Визначте пам’ятки архітектури, збудовані у стилі бароко
1 будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна кам’яниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові
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2.3.3. Вкажіть характерні заходи гетьманату Павла Скоропадського 
у сфері розбудови збройних сил Української держави

1 формування сердюцької та сірожупанної дивізій
2 створення поліційної інституції − Державної варти
3 відмова від загального військового призову
4 комплектація загонів робітничо-селянської міліції 
5  залучення до створення війська безробітних офіцерів Австро-

Угорщини
6  видання наказу про організацію козацтва як окремого напів-

військового стану
7 прискорене формування військово-морського флоту

2.3.4. Назвіть характерні риси розвитку Західноукраїнської народ-
ної республіки

1 проголошення ліквідації великого землеволодіння
2 налагодження чіткого механізму діяльності органів влади
3  позбавлення виборчих прав польської, єврейської та німецької 

меншин
4 укладення союзу із Польщею через загрозу радянської окупації
5  установлення державної монополії на продаж зерна, хліба, цу-

кру, спирту, сірників
6 автономістські погляди більшості урядовців ЗУНР
7 створення боєздатних збройних сил

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте події, пов’язані з появою цитованого доку-
мента. Доведіть або спростуйте справедливість поданої оцінки.

 «Але тим, ще звуть себе українцями, мені хочеться поки що 
сказати лише одне: пам’ятайте, що коли б не було мого виступу, 
німці, кілька днів пізніше, завели б на Україні звичайне генерал-
губернаторство. Воно опиралось би на загальні основи окупації 
і нічого спільного з українством, розуміється, не було б. 

3.2. Чому події осені 2013 – зими 2014 р. називають Революцією 
гідності?
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СЕКЦІЯ  
«ВСЕСВІТНЯ  ІСТОРІЯ»

9 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уяв-
лен ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.3. Про якого князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«... .і згадаю про неправдиву поведінку руського короля.... Він 

взяв жінку з Греції іменем Олену, що засватана була за Оттона 
III та хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу 
християнську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»
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А Святослава Завойовника   В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко   Г Данила Галицького

1.1.4. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Ізборніка 
Святослава» 1073 року?

А «Глянув Ігор на ясне сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! Лучче 
нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»

Б «... Паче всього − убогих не забувайте, годуйте й подавайте 
сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте 
в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих − як братів. Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А с е 
вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»!»

В «Удача – слово, що від еллінів назву має і значить воно те, 
коли без промислу світ побудований. Християни ж Бога сповід-
ують, який улаштовує все і опікується всім. А хто сповідує удачу, 
то відпаде від вчення християнського. І той, хто вірує, як безрозум-
ні елліни, в те, що все, що з людиною відбувається, випадковим 
є – в хворобу упадуть»

Г «Після того ж, як було розвалено башту і розділено народи, 
взяли сини Симові східні краї, а Хамові сини − південні краї; Яфе-
тові ж сини захід узяли і північні краї. Від цих ото сімдесяти і двох 
народів, од племені таки Яфетового, постав народ слов’янський − 
так звані норики, які є слов’янами»

Завдання № 2

1.2.1. Яка давньоруська пам’ятка містить зо бра жену мініатюру?
А «Остромирове Євангеліє»  
Б «Ізборнік Святослава»   
В «Повість минулих літ»
Г «Києво-Печерський патерик»
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1.2.2. 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 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

1.2.3. Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку? 
«Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина литов-

ських князів обрали його, без згоди польського короля, великим князем 
литовським. У 1432 р., внаслідок двірцевого перевороту, він втратив 
великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими і біло-
руськими землями. Тут було проголошено створення нової держави, 
яку в літописі названо «Великим князівством Руським»

А Сиґізмунд   В Семен Олелькович
Б Свидригайло   Г Михайло Глинський

1.2.4. Визначте документ за наведеним уривком: 
«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...».

А «Постанова про низовців» В «Куруківська угода»
Б «Білоцерківський договір» Г  «Ординація  

Війська Запорозького»
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Завдання № 3

1.3.1. У 1586 році антіохійський патріарх Іоаким надав права став-
ропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.3.2. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 
року»

А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.3.3. Про який народний виступ йдеться у наведеному уривку 
з художнього твору І. Нечуй-Левицького: 

«Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а геть-
ман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не треба 
нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Поляжемо головами, а Польщі не 
піддамось! Пани нас дурять своїми обіцянками. Вони знов наїдуть 
на Україну, загадають нам робити собі панщину! Запряжуть нас 
в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! Не попустимо цього! 
Гетьмане! Клади на стіл булаву!»

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

1.3.4. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
ко лишні монастирські селяни ставали

А державними селянами  В військовими поселенцями
Б поміщицькими селянами Г вільними хліборобами
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Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українські губернії, в яких було сформовано най-
чисельніші народні ополчення для боротьби з агресією Наполеона.

А Київська та Чернігівська
Б Чернігівська та Полтавська
В Полтавська та Херсонська
Г Херсонська та Катеринославська

1.4.2. Кого з українських музикантів прийнято називати україн-
ським Моцартом ?

А Д. Бортнянського   В А. Веделя 
Б М. Березовського   Г М. Ділецького

1.4.3. Про яку організацію йдеться: 
«Вони ввели народну мову галицьких українців в літературну і до-

вели, що між їхньою мовою і мовою наддніпрянських українців немає 
суттєвих відмінностей – отже, вони становлять один і той самий 
народ. Тому їхня діяльність стала віхою у розвитку українського 
національного руху в Галичині, подібно до діяльності Кирило-
Мефодіївського товариства в Наддніпрянській Україні»?

А «Галицько-руська матися»
Б «Руська трійця»
В Товариство греко-католицьких священників у Перемишлі
Г  Головна Руська рада

1.4.4. Кому належить цитоване висловлювання: 
«…я – перевертень і пишаюся цим так само, як пишався б в Аме-

риці, якби з плантатора перевернувсь на аболіціоніста, чи в Італії 
з папіста став би чесним працьовитим слугою спільної народної 
справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслужу коли-небудь, що 
українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грушевському
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком
1  «Слово про  

закон і благодать» 
Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого зараз  
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, митро-
полію, і потім церкву святої Богородиці Бла го-
віщеня на Золотих воротах...».

2  «Повчання»  
Володимира 
Мономаха

Б  «…Блаженний …. пострижений був при ігумені 
Никоні, добре навчався іконописній майстерності. 
Дуже добре вмів ікони писати…».

3  «Повість  
минулих літ»

В  «… Найбільше ж за все убогих не забувайте, але, 
скільки зможете, по силі своїй, годуйте їх, давайте 
милостиню сироті…, і не дозволяйте сильним по-
губити людину».

4  «Києво-
Печерський 
патерик»

Г  «Бо ж закон попередником був і слугою благодаті 
й істини; істина ж і благодать – слуга майбутньому 
вікові, життю нетлінному».

Д  «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”…».

2.1.2. Співвіднесіть назви кочових племен з їхніми описами: 
1 половці А  спустошили землі антів та на території Панонії утворили 

свою державу.
2 хозари Б  уперше з’явилися біля південних кордонів Русі за часів кня-

зя Ігоря, часто використовувалися Візантією для реалізації 
своїх політичних задумів проти Київської держави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен ча-
сто мешкали серед слов’ян як купці або наймані дружинники.

4 печеніги Г  кочові тюркські племена, у середині VI ст. у Прикаспії 
та Приазов’ї утворили державу, контролювали Волзький 
торговий шлях.

Д  населяли землі між Дунаєм та Волгою, частково Крим, 
басейни Дону; у часи роздробленості Русі неодноразово 
нападали на її території. 
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2.1.3. Установіть відповідність між уривком з твору Т. Шевченка 

та історичною подією, якої він стосується.

1 «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?..»    [Т. Шевченко]

А  козацько-селянське  
повстання  
на Правобережжі 
1768−1769 рр.

2 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     [Т. Шевченко]

Б  походи козацького  
отамана Івана Підкови

3 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      [Т. Шевченко]

В  морський похід козаків 
на Стамбул
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4  Чигрине, Чигрине, 
Все на світі гине, 
І святая твоя слава. 
…
Розсипаються могили. 
Високі могили – 
Твоя слава… і про тебе, 
..
Де ти стояв? чого стояв? 
І на сміх не скаже!!
За що ж боролись ми з ляхами? 
За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами 
Московські ребра?? засівали, 
І рудою поливали… 
І шаблями скородили. 
Що ж на ниві уродилось??! 
Уродила рута… рута… 
Волі нашої отрута.      [Т. Шевченко]

Г  повстання  
під проводом  
Тараса Трясила

Д  Ліквідація Гетьманщи-
ни та Запорозької Січі

2.1.4. Установіть відповідність між хронологічними рамками діяль-
но сті популярних українських періодичних видань та їхніми назвами.
1 1848–1857 рр. А «Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В  «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

Завдання № 2
2.2.1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А Брестська унія
Б утворення Київського братства
В Люблінська унія
Г створення Львівської братської школи
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2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для 
належного управління в Малій Росії створити там Малоро-
сійську колегію, в якій бути головним нашому генералу гра-
фу Рум’янцеву...»

Б  «Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його 
промовами та вигуками як спасителя народу від рабства 
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак 
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський на-
дав йому титул найсвітлішого князя»

В  «...опір полякам завдало лише одне місто, Холм, інші ж міста... 
не були укріплені і тому були зайняті Казимиром без бою...»

Г  «...стараннями преподобних отців Іпатія Потія та Кирила Тер-
лецького, узгодивши умови, необхідні Церкві нашій, присту-
пили до святого з’єднання з Римською Церквою»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була пе-

редана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з ме-

тою збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі пересе-

лилася в Пониззя Дунаю на землі, підвладні Туреччині
Г  поширилася чутка про «Золоту грамоту» Катерини ІІ і вибух-

нуло повстання, що охопило Київщину і Брацлавщину

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Через деякий час, цей молодий чоловік повернувся з «Висо-

чайшою грамотою», яка закликала селян, вступивши до орга-
нізації «Таємна дружина», зі зброєю в руках повстати проти 
влади поміщиків»

Б  «Фінансовою основою для створення цього товариства послу-
жила пожертва в 20 тис. австрійських крон графині Є. І. Ми-
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лорадович. За участю М. Драгоманова було вироблено ста-
тут 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 історич-
ної і національної свідомості українського народу»

Г  «Приводом до повстання стали чутки про додатковий при-
зов до армії. В ході повстання було висунуто гасло: «За вашу 
і нашу свободу»»

Завдання № 3
2.3.1. Визначте уривки, у яких йдеться про князів Галицько-

Волин ської держави.
1  «… Як був князем, так і буду, а ламати свою віру задля королів-

ської 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 зво-
дити. А коли скінчив споруджувати, прикрасив він її ікона-
ми, і поручив її Ансістасові-корсунянину, і попів корсунських 
приставив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Кор-
суні, – ікони, і начиння церковне, і хрести!» 

3  «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі підперши 
гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю до-
рогу , зачинивши ворота на Дунаї»

4  «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи 
многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикраса-
ми, 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 хва-
лити, і дякувати цесареві. І сказали посли «Лютим буде сей муж, 
бо майном нехтує, а зброєю бере. Згоджуйся на данину»
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7  «…під час його мирного правління ці землі «цвіли в багатстві 
й славі». Солідність становища його померлого батька давала 
йому підставу користуватися титулом «Король Русі»

2.3.2. Визначте памʼятки архітектури, збудовані у стилі бароко.
1 Будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 Палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна камʼяниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці 
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові

2.3.3. Укажіть події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1 написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським 

шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої словʼяно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.4. Визначте основні досягнення періоду «нової ери»
1 створено «Галицько-Руську матицю»
2 українському фонетичному правопису надано статус офіційного
3 скликано Собор руських учених у Львові
4 створено культурно-освітнє товариство «Просвіта»
5 Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка перетворено на НТШ
6  українцям надана певна кількість місць у австрійському пар-

ламенті і Галицькому сеймі
7 відкрито кафедру руської історії у Львівському університеті
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ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте суспільно-політичні та військові обставини, 
особисті мотиви, які спонукали гетьмана П. Дорошенка до укладання 
військово-політичного союзу з Османською імперією. Які наслідки 
мав цей союз?

3.2. Визначте вплив колоніального становища України у складі 
Російської та Австрійської імперій на темпи економічного розвитку 
її регіонів.

10 клас

І рівень
Завдання № 1

1.1.1. Якому періоду давньої історії України відповідає зображений 
процес виробництва знарядь праці?

А палеоліт   В енеоліт
Б неоліт    Г бронзовий вік

1.1.2. Якому народу належав зображений культовий предмет? 
А трипільцям 
Б слов’янам
В скіфам
Г грекам
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1.1.3. Як називалася книга, на якій французькі королі складали 
присягу, вступаючи на престол? 

А Реймське Євангеліє  В Пересопницьке Євангеліє
Б Остромирове Євангеліє Г Острозька Біблія

1.1.4. Про якого князя йдеться в документі: 
«На Киеве князя перестала быти, а вместе воеводы настала» 

А Ярослава Мудрого
Б Семена Олельковича
В Мстислава Володимировича
Г Юрія ІІ Болеслава

Завдання № 2

1.2.1. Про наслідки якою події йдеться: 
«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».

А Хотинська битва
Б битва на р. Сині Води
В битва під Берестечком
Г Цецорська битва

1.2.2. У 1586 році антіохійський патріарх Йоаким надав права 
ставропігії і затвердив новий статут 

А Богоявленського братства
Б Успенського братства
В Чеснохрестенського братства
Г Свято-Духівського братства

1.2.3. Назвіть рік прийняття документу, витяг з якого наведено: 
 «... Ми, Катерина II... Об’являємо всім нашим людям... право-

славного віровизнання, які живуть у воєводствах Київському,   По-
дільському  , Брацлавському, Волинському ...Ми змушені з жалем 
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прий няти до відома, що... кріпаки... допустились убивств... Грішать 
вони... внаслідок обману розбишак, що видають ніби вони є частиною 
Війська Запорізького...».

А 1764  р.  Б 1775 р.
Б 1768  р.   В 1783 р.

1.2.4. Які українські землі протягом другої половини XVII ст. 
втратили 65-70% свого населення?

А Запоріжжя   В Лівобережна Україна
Б Слобідська Україна  Г Правобережна Україна

Завдання № 3

1.3.1. Зазначте музиканта, якого називають «українським Моцартом»
А Д. Бортнянський   В А. Ведель 
Б М. Березовський  Г М. Ділецький

1.3.2. Який з названих населених пунктів, незважаючи на велику 
кількість його жителів, не мав статусу міста?

А Катеринослав   В Балта
Б Юзівка    Г Бахмут

1.3.3. «В його управлінській політиці означився ряд суперечностей 
між проголошеними лозунгами визволення слов’ян від німецького 
поневолення і адміністративною практикою… Все створювало 
враження, що слід якомога швидше знищити всю польську й 
українську культуру в Галичині».

У цитованому уривку охарактеризовано політику, провідником 
якої був: 

А Г. Бобринський  В князь М. Романов
Б О. Брусилов   Г Д. Дорошенко

1.3.4. «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 
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в магістраті і у всіх органах влади».
В уривку документа штабу Південно-Західного фронту, датованого 

вереснем 1914 року, йдеться про: 
А євреїв   В німців
Б українців  Г поляків

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть автора ескізу купюри.

А В.Нарбут  В С.Петлюра
Б Г.Нарбут   Г О. Мурашко.

1.4.2. Яка політична сила використовувала цей плакат?

А укапісти  В боротьбисти
Б борьбисти  Г більшовики

1.4.3. Про яке політико-державне утворення на території сучасної 
України йдеться в уривку з книги «Великий Жовтень і громадянська 
війна на Україні» (1987): 

«Штучне відокремлення від України промислово розвинутих 
районів погіршувало її економічне і воєнне становище, ослаблювало 
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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

1.4.4. Яку неофіційну назву мав Брест-Литовський договір Цент-
ральних держав з УНР?

А «швидкий мир»  В «хлібний мир»
Б «примарний мир»  Г «антибільшовицький мир»

ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між князем та ситуацією в 
релігійній сфері 

1 Аскольд А  у справі християнізації Русі намітилися тенденції 
до встановлення тісних відносин із Західною церк-
вою, очолюваною Римом; ця подія має точну дату 
і висвітлена у письмових джерелах 

2 Ольга Б  константинопольський патріарх Афанасій та 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

3  Ярослав 
Мудрий

В  впроваджена ним міра мала бути незворотною; спочатку 
до християнства прилучалися мешканці найбільших міст, 
подекуди виникали спалахи невдоволення його діями

4  Юрій І 
Львович 

Г  хрестилася не вся Русь, не народ, не держава, а тiльки ли-
ше певна частина верхiвки на чолi  з киïвським каганом

Д  неослабною князівською підтримкою користувало-
ся християнство, було зроблено спробу зменшити 
залежність Руської церкви від Константинополя.
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2.1.2. Установіть відповідність між державами та їхніми пра-
ви телями періоду Національно-визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького

1 Річ Посполита А Карл Густав
2 Молдовське господарство Б Юрій ІІ Ракоці
3 Трансильванське князівство В Василь Лупул
4 Королівство Швеція Г Ян ІІ Казимир

Д Альберто Віміна

2.1.3. Установіть відповідність між договором та сторонами їх 
підписання
1 «Вічний мир» А Швеція – Московська держава
2 Бахчисарайський договір Б Річ Посполита – Московська держава
3 Ніштадтський договір В Річ Посполита – Кримське ханство
4 Кам’янецький договір Г  Московська держава – Молдавське 

князівство
Д  Османська імперія –  

Московська держава

2.1.4. Установіть відповідність між висловлюванням та історичною 
особою, яка його виголосила 

1  «Є в душі українця глибока та сильна воля мати 
свою державу та попри ту волю знайдеться може 
рівносильна і глибока воля, щоб та держава була  
конечно такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, 
чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояснити те 
фатальне ділення поміж собою, ті спори, сварні, 
ту партійність, яка нищить кожну національну справу.  
Як пояснити психіку таких численних гарячих 
патріотів, яких праця має визначний руїнний  
характер?»

А М. Хвильовий
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2  «І не любила Україна ні царя, ні пана, а зкомпонова-
ла собі козацтво, єсть то істеє братство, куди кожний, 
пристаючи, був братом других — чи був він преж 
того паном чи невольником аби християнин, і були 
козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались 
на раді і повинні були слуговати всім по слову Хри-
стовому, і жодної помпи панської і титула не було 
між козаками»

Б А. Шептицький

3  Ви питаєте, яка Європа? Беріть яку хочете: «минулу−
сучасну, буржуазну−пролетарську, вічну−мінливу». 
Бо і справді: Гамлети, Дон-Жуани чи то Тартюфи бу-
ли в минулому, але вони є і в сучасному, були вони 
буржуазні, але вони є і пролетарські, можете їх уважати 
«вічними», але вони будуть і «мінливі». 

В М. Костомаров

4  «Читати українську історію треба з бромом, − до 
того це одна з нещасних, безглуздих, безпорадних 
історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно пере-
читувати, як нещасна, зацькована, зашарпана нація 
тільки те й робила за весь час свого державного (чи 
вірніше: півдержавного) існування, що одгризалася 
на всі боки: од поляків, руських, татар, шведів». 

Г В. Винниченко

Д О. Довженко

Завдання № 2 

2.2.1. Розташуйте в хронологічній послідовності археологічні па-
м’ятки (від найдавнішої)

А поселення у с. Майданецьке
Б Кирилівська стоянка
В курган Чортомлик
Г урощище Гончарі-Кожум’яки у Києві

2.2.2. Установіть послідовність подій періоду «Руїни»
А укладання Андрусівського перемир’я
Б «Великий згін»
В Чорна рада у Ніжині
Г Корсунські статті
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2.2.3. Установіть хронологічну послідовність оприлюднення доку-
ментів:

А  «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Ро-
сії, не розриваючи з державою Російською, хай народ укра-
їнський на своїй землі має право сам порядкувати своїм жит-
тям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, 
рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Україн-
ські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут 
у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Україн-
ські збори».

Б  «…«Управління Україною буде провадитися через посеред-
ництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточ-
нім обгрунтованні нижче долучених до цього законів про 
тимчасовий державний устрій України…».

В  «Українська республіка є соціалістичною державою робітни-
ків і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою укра-
їнського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки збе руться Установчі Збори, буде-
мо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво 
робочого народу, се лян, робітників і солдатів, та наш вико-
навчий орган, який однині матиме назву Ради народних міні-
стрів...».

2.2.4. Розташуйте в хронологічній послідовності появу таких 
історичних термінів

А «Базарівська трагедія»
Б «Кривава неділя»
В «Листопадовий чин»
Г «ревіндикація»
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Завдання № 3

2.3.1. Зазначте події з історії українського культурного життя, що 
відбулися в першій половині XVIII ст.

1  написання Густинського літопису
2  закріплення за Києво-Могилянською колегією юридичного ста-

тусу академії 
3 заснування Переяславського колегіуму
4 відкриття у Глухові першої спеціалізованої музичної школи
5  заборона Петром І друкувати церковні книги українським шрифтом
6 перше видання книги М. Смотрицького «Тренос»
7  відкриття першої слов’яно-греко-латинської школи на тери-

торії Україні

2.3.2. Зазначте характерні заходи гетьманату Павла Скоропадського 
у сфері розбудови збройних сил Української держави

1 формування сердюцької та сірожупанної дивізій
2 створення поліційної інституції − Державної варти
3 відмова від загального військового призову
4 комплектація загонів робітничо-селянської міліції 
5  залучення до створення війська безробітних офіцерів Австро-

Угорщини
6  видання наказу про організацію козацтва як окремого напів-

військового стану
7 прискорене формування військово-морського флоту

2.3.3. Назвіть поняття й терміни, характерні для політики «воєн-
ного комунізму»

1 продрозверстка
2 приватизація 
3 продподаток 
4 державна хлібна монополія
5 концесія
6 мілітаризація праці 
7 загальна трудова повинність
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2.3.4. Визначте характерні риси культурного життя України  
в 1930-ті рр.

1 активізація політики «українізації»
2 масове знищення культових споруд
3 створення національно-культурних районів
4 уніфікація творчих об’єднань письменників, художників 
5 сприяння у розвитку авангардних течій у мистецтві
6 утвердження соціалістичного реалізму
7 утворення ряду академічних інститутів у системі АН УРСР

ІІІ рівень
3.1. Прокоментуйте та аргументовано на основі історичних фактів дове-

діть або спростуйте справедливість оцінки митрополита А.Шеп тицького: 
«Є в душі українця глибока та сильна воля мати свою державу та 

попри ту волю знайдеться може рівносильна і глибока воля, щоб та 
держава була конечно такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, 
чи група, чи навіть одиниця. Бо як же пояснити те фатальне ділення 
поміж собою, ті спори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну 
національну справу. Як пояснити психіку таких численних гарячих 
патріотів, яких праця має визначний руїнний характер?»

3.2. Чому альманах «Русалка Дністрова» називають «політичним 
маніфестом українства»?

11 клас

І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Назвіть галузь історичної науки, яка вивчає нагороди та 
різні нагрудні відзнаки

А фалеристика   В сфрагістика
Б геральдика   Г нумізматика



270

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.1.2. Про правителя яких кочових племен ідеться в уривку: 
«У першій битві був переможений, однак надалі став діяти рішуче 

і розіп’яв ватажка їхнього Божа із синами його та із сімдесятьма 
старійшинами для залякування»

А готів    В аварів
Б гунів    Г хозарів

1.1.3. Археологічна знахідка «Збруцький ідол» відображає уявлен-
ня про будову світу

А сарматських племен  В слов’янських племен
Б тюркських племен  Г германських племен

1.1.4. Літописна мініатюра розповідає про 

А об’єднання східних слов’ян
Б походи на Візантію 
В дипломатичні відносини Русі
Г початок політичної роздробленості

Завдання № 2

1.2.1. 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 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
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1.2.2. Що було однією з причин послаблення ролі Києва як полі-
тичного центру Русі наприкінці XI−XII ст.?

А входження руських князівств до складу Золотої Орди
Б занепад торговельного шляху «з варяг у греки»
В збереження родоплемінного принципу управління державою
Г утвердження монастирів як культурних центрів Русі

1.2.3. Назвіть автора книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року»
А Юрій Котермак  В Павло Русин
Б Стефан Яворський  Г Швайпольт Фіоль

1.2.4. Визначте, на честь якої події наприкінці 1830-х рр. у Ро сій-
ській імперії було виготовлено пам’ятну медаль із написом: «Отторг-
нутые 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

1.3.1. 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».

А 1653–1655 рр.   В 1660–1661 рр.
Б 1658–1659 рр.   Г 1663–1664 рр.

1.3.2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
колишні монастирські селяни ставали

А державними селянами
Б поміщицькими селянами
В військовими поселенцями
Г вільними хліборобами
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1.3.3. Про який період в історії Російської імперії пише україн-
ський історик О. Реєнт: 

 «Система рекрутського набору в російську армію не дозволяла 
швидкими темпами наростити кількість особового складу. У зв’язку 
з цим імперська влада дозволила створення добровільних ополченських 
підрозділів … З жителів українських губерній Російської імперії було 
сформовано 22 кінних козачих полки, 20 піших і кінних ополченських 
полків із селян…»

А Війна 1812 –1814 рр. 
Б. Російсько-турецька війна 1828–29 рр.
В Кримська війна 1853–56 рр.
Г Російсько-турецька війна 1877–78 рр. 

1.3.4. Який з фактів розкриває зміст поняття «інтервенція»?
А  проголошення Центральною Радою Української Народної 

Республіки
Б війна радянської Росії протії Української Народної Республіки
В початок мирних переговорів УНР з державами Четверного союзу
Г  проголошення з’їздом робітничих, солдатських і селянських 

депутатів у Харкові встановлення радянської влади

Завдання № 4

1.4.1. У якій країні в міжвоєнний період проходив резонансний 
судовий процес, що отримав назву «Процес 500»?

А УРСР   В Румунія
Б Польща  Г Чехословаччина 

14.2. Про якого історичного діяча йдеться в уривку з джерела?
«На початку 1928 р. з критикою економічної політики ВКП(б) 

в Україні на сторінках офіційного теоретичного журналу КП(б)У 
«Більшовик України» виступив молодий комуніст. Аргументовано, 
спираючись на конкретні факти, він доводив, що за радянської влади, 
як і в умовах царату, Україна залишається економічною колонією 
Росії, а промислове будівництво на її території ведеться в інтересах 
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російського центру й не враховує потреб республіки. Молодий учений 
стверджував, що українська економіка може вижити за рахунок 
власних можливостей та ресурсів і навіть стати органічною 
частиною світової економіки без посередницької ролі центру».

А Михайло Волобуєв  В Християн Раковський
Б Олександр Шумський  Г Микола Скрипник

1.4.3. Яка республіка як автономія входила до складу Української СРР 
з 1924 до 1940 р.?

А Молдавська   Б Галицька
Б Кримська   Г Придністровська

1.4.4. У ході реалізації якої політики радянського керівництва було 
прийнято цитований документ: 

«…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»

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між типом навчального закладу та 
його характеристикою:
1  парафіяльна 

школа
А  безкоштовні школи для дорослих у Російській імперії, 

що працювали у вихідні та по святах
2  реальна 

гімназія
Б  початкові однорічні школи першої ланки освіти  

в Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду
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3  недільна 
школа

В  середній загальноосвітній навчальний заклад, у навчаль-
ному плані якого провідне місце було відведене предме-
там природно-математичного циклу і замість класичних 
(грецька і латина) вивчалися живі іноземні мови

4 Лікпункт Г  основний тип професійно-технічної школи в СРСР 
у 1920–1940 рр. 

Д  освітній заклад, створений у рамках радянської 
освітньої кампанії 1920-х років

2.1.2. Установіть відповідність між датами діяльності популярних 
українських періодичних видань та їхніми назвами:

1 1848–1857 рр. А«Киевская Старина»
2 1861–1862 рр. Б «Київський телеграф»
3 1859–1876 рр. В «Рада»
4 1882–1907 рр. Г «Зоря Галицька»

Д «Основа»

2.1.3. Установіть відповідність між добою та особливостями по-
всякденного життя радянських людей 
1 «повоєнна відбудова» А  поява у побуті пересічних людей 

телевізорів, «малогабаритні ізольовані 
квартири», відкриття закладів громадсь-
кого харчування, поява «стиляг»

2 «хрущовська відлига» Б  розгул організованої злочинності,  
рекету, «прихватизація»

3 «брежнєвський застій» В  надзвичайна побутова бідність,  
комуналка, «ущільнення», «торгсин»

4 «горбачовська перебудова» Г  поява поняття «золота молодь», 
існування явища «несунів»

Д  право приватизації власної житлової 
квартири, поява кооператорів, широка 
популярність періодичних журналів 
«Огонек», «Новый мир»
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2.1.4. Установіть відповідність між правоохоронним органом 
сучасної України та його функціями
1  Анти коруп-

ційне бюро
А  забезпечення недоторканності державного кордону 

та охорони суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні

2  Національна 
поліція

Б  захист державного суверенітету, науково-технічного 
і оборонного потенціалу України, законних інтересів 
держави та прав громадян від розвідувально-
підривної діяльності іноземних спеціальних служб, 
забезпечення охорони державної таємниці

3  Служба 
 безпеки 
України

В  забезпечення державної безпеки і захисту держав-
ного кордону, припинення терористичної діяльності, 
діяльності незаконних воєнізованих формувань, 
терористичних організацій, організованих груп 
та злочинних організацій

4  Національна 
гвардія

Г  надання послуг у сферах: 1) забезпечення публічної 
безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії 
злочинності; 4) надання в межах, визначених  
законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок 
 надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Д  протидія кримінальним … правопорушенням, які 
вчинені вищими посадовими особами, уповноваже-
ними на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній 
безпеці

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність появи релігійних 
процесів та явищ на території України

А прийняття готами аріанства
Б «Аскольдове хрещення
В «Володимирове шестибожжя»
Г поширення соціанства



2.2.2. Установіть хронологічну послідовність появи історичних назв
А «низькопоклонство перед Заходом»
Б «Сорочинська трагедія»
В «розвинутий соціалізм»
Г «Листопадовий чин»

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність уривків документів 
А  «...Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Ро-

сії, не розриваючи з державою Російською, хай народ україн-
ський 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 Вкраї-
ні, мають право видавати тільки наші Українські збори».

Б  «…Управління Україною буде провадитися через посередни-
цтво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточнім 
обгрунтованні нижче долучених до цього законів про тимча-
совий державний устрій України…».

В  «Українська республіка є соціалістичною державою робітни-
ків і селян. Вся влада […] належить Радам робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів».

Г  «...Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, 
ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою укра-
їнського народу... Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки зберуться Установчі Збори, будемо 
правити ми, Українська Центральна Рада, представництво ро-
бочого народу, се лян, робітників і солдатів, та наш виконавчий 
 орган, який однині матиме назву Ради народних міністрів...».

2.2.4. 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
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В  вступив в силу «економічна частина» Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС

Г парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Завдання № 3

2.3.1. Визначте археологічні пам’ятки, що свідчать про перебуван-
ня греків у Північному Причорномор’ї та на п-ві Крим

1    2      3     4     

5      6     7    

2.3.2. Визначте пам’ятки архітектури, збудовані у стилі бароко
1 будинок полкової канцелярії в Чернігові
2 палац Кирила Розумовського в Батурині
3 Андріївська церква в Києві
4 Чорна кам’яниця у Львові
5 Церква-фортеця в с. Сутківці
6 Надбрамна церква Києво-Печерської лаври
7 Покровський собор у Харкові
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2.3.3. Вкажіть характерні заходи гетьманату Павла Скоропадського 
у сфері розбудови збройних сил Української держави

1 формування сердюцької та сірожупанної дивізій
2 створення поліційної інституції − Державної варти
3 відмова від загального військового призову
4 комплектація загонів робітничо-селянської міліції 
5  залучення до створення війська безробітних офіцерів Австро-

Угорщини
6  видання наказу про організацію козацтва як окремого напів-

військового стану
7 прискорене формування військово-морського флоту

2.3.4. Назвіть характерні риси розвитку Західноукраїнської народ-
ної республіки

1 проголошення ліквідації великого землеволодіння
2 налагодження чіткого механізму діяльності органів влади
3  позбавлення виборчих прав польської, єврейської та німецької 

меншин
4 укладення союзу із Польщею через загрозу радянської окупації
5  установлення державної монополії на продаж зерна, хліба, цу-

кру, спирту, сірників
6 автономістські погляди більшості урядовців ЗУНР
7 створення боєздатних збройних сил

ІІІ рівень

3.1. Чому польський та український рухи у XIX ст. так і не змогли 
об’єднатись у боротьбі проти російського царату?

3.2. Доведіть або спростуйте справедливість оцінки: 
«Богдан Хмельницький був людиною суперечливою. Він був сином 

своєї епохи і представником свого стану. Але поряд із ним знаходилися 
нікчемні люди, які ще за його життя вели подвійну політику, нехтували 
національними інтересами українського народу» (Коляда І. Богдан 
Хмельницький. – Харків: Фоліо, 2010. – С.116–115).


