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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФІЗИКИ

■ 8-9 к лас
1. Рухаючись зі швидкістю 36 км/год потяг проходить повз неру-

хомого спостерігача протягом 10 с. Який час цей потяг буде обганя-
ти велосипедиста, що рухається зі швидкістю 4 м/с у напрямку руху 
поїзда?

2. Пружину спочатку розтягують на 2 см і виконують при цьому ро-
боту А1, а потім розтягують ще на 1 см, виконуючи роботу А2. Знайдіть 
відношення робіт, що виконала зовнішня сила при розтягуванні пру-
жини. Сила пружності пропорційна видовженню пружини.

3. Яку потужність розвивають м'язи людини масою 50  кг, якщо
вона за 1 хв піднімається на 4-й поверх п'ятиповерхового будинку 
сходами? Висота одного поверху 3 метри.

4. Суміш із свинцевих та алюмінієвих ошурок, масою 100 г і тем-
пературою 100 оС, висипали в калориметр з водою. Маса води 200 г, 
її температура 15 оС. У  калориметрі встановилась температура 
20  оС. Скільки свинцю було в суміші? Теплоємність свинцю, алюмі-
нію та води, відповідно, дорівнюють 125, 900 та 4200 Дж/кг·оС. Теп-
лоємність калориметра нехтовно мала.

5. Два точкових заряди q та –9q взаємодіють з силою 1 мН. З якою 
силою вони будуть взаємодіяти після дотику і розведення на ту саму 
відстань?

6. У  посудину площею перерізу 10  см2  налили 50  мл води.
Дерев‘яний куб кинули у  воду (сторона куба 2  см, густина дерева 
0,8 г/см3, густина води 1 г/см3). Дайте відповіді на запитання.

6.1. Яка частина куба занурена у воду?
6.2.  На скільки змінився тиск на дно посудині після того, як куб 

вкинули у воду?
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6.3. Тіло якої мінімальної маси треба поставити на куб, щоб він 
повністю занурився у воду?

6.4. Якщо кубу дати можливість вільно плавати у воді, а поверх 
води у посудину долити 6 см3 олії (густина олії 0,9 г/см3), то яка час-
тина куба буде занурена у воду?

6.5. Яким буде відношення сил Архімеда, що діють на куб з боку 
води та олії (пункт 6.5)?

6.6. Чому дорівнює сила тяжіння, що діє на куб?

7. У електричному колі (див. рис.) всі лампи однакові і підключені 
до напруги 110 В. На кожній лампі написано «110 В, 60 Вт». Визна-
чить потужність, що споживає кожна лампа при такому включенні.

■ 10 к лас
1. Моток мідного дроту з площею перерізу 2  мм2  має масу

20 кг. Чому дорівнює довжина дроту? Густина міді 8900 кг/м3.

2. Гелій займає об’єм 4 л за тиску 200 кПа. Знайдіть сумарну кіне-
тичну енергію руху всіх його молекул.

3. Зі шланга, установленого на  землі, б'є під кутом 30° до  гори-
зонту струмінь води з початковою швидкістю 15 м/с. Площа пере-
різу отвору шланга 1 см2. Визначить масу води в струмені, який зна-
ходиться в повітрі. Густина води 1 г/см3, g=10 м/с2.

4. У калориметрі зливають по 100 мл води і олії, що мають, відпо-
відно, температуру 80 оС та 200  оС. Скільки рідини буде в калори-
метрі (у  мл) після встановлення теплової рівноваги? Густина води 
і олії, відповідно, 1 г/см3, 0,9 г/см3, питомі теплоємності, відповідно, 
рівні 4200  Дж/кг·оС, 1800  Дж/кг·оС, питома теплота пароутворення 
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води 2,3 МДж/кг. Залежність об'єму рідини від температури не вра-
ховувати.

5. На диску, що може обертатися навколо вертикальної осі, ле-
жить маленька шайба масою 100 г. Шайба з’єднана з віссю горизон-
тальною пружиною. Якщо частота обертання диску не  перевищує 
2 об/с, то пружина знаходиться в не розтягнутому стані. При частоті 
обертання 5  об/с, довжина пружини вдвічі більша. Знайдіть жор-
сткість пружини. Можна вважати p2 =10.

6. Тягарець масою 100 г підвішений на гумовій стрічці довжиною
10 см, здійснює вертикальні гармонічні коливання з періодом 0,5 с і 
амплітудою 2  см.  Коливання починаються з положення рівноваги 
тягарця, їх можна вважати гармонійними.

1) Визначить жорсткість гумової стрічки, на якій підвішений тя-
гарець.

2) Який шлях проходить тягарець за 5 с?
3) Яка максимальна швидкість руху тягарця?
4) Якою буде швидкість тягарця при коливаннях в момент часу,

коли видовження гумової стрічки буде 1 см?
5) Скільки разів за період кінетична енергія тягарця дорівнює по-

тенціальній енергії гумової стрічки?
6) Яким буде період коливань, якщо масу тягарця збільшити вдвічі?
7) Яким буде період коливань, якщо тягарець масою 100 г підві-

сити на гумову стрічку довжиною не 10, а 4 см?

7. У електричному колі (див. рис.) всі лампи однакові і на кожній
написано «110 В, 60 Вт». Визначить потужність, що споживає кожна 
лампа при такому включенні, якщо на клеми подана напруга 110 В.
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■ 1 1  к л а с

1. На якій відстані від лінзи, оптична сила якої 6 дптр, буде роз-
ташоване дійсне зображення предмета, збільшене в чотири рази?

2. У  посудину з малою теплоємністю злили 0,5  літрів води при
температурі 90 оС, 1 літр води при температурі 50 оС і 3 літра води 
при температурі 20 оС. Яка температура води у каструлі?

3. У  закритій посудині міститься кисень при температурі 27  оС.
При підвищенні температури на 200 оС, 10% молекул розпались на 
атоми. Як при цьому змінився тиск?

4. Колодязь площею перерізу 1  м2  і глибиною 6  м наполовину
заповнений водою. Насос відкачує воду на поверхню через цилін-
дричну трубу площею 5 см2 з постійною швидкістю. Визначить по-
тужність насоса, якщо він відкачав всю воду за 30 хв?

5. М'яч масою 1 кг кинули з висоти 5 м вертикально вгору з початко-
вою швидкістю 5 м/с. Через який час кінетична енергія м'яча рівна його 
потенціальній енергії? Прискорення вільного падіння 10 м/с2. Нульо-
вий рівень потенціальної енергії взяти на поверхні землі.

6. Робота виходу електронів з вольфраму 4,5 еВ. 1 еВ=1,6·10–19 Дж.
Стала Планка 6,6·10–34 Дж·с, швидкість світла 3·108 м/с, елементар-
ний заряд 1,6·10–19 Кл.

6.1 Визначить червону межу фотоефекту для вольфраму. Відпо-
відь надайте в мкм.

6.2 Чому дорівнює маса фотонів з пункту 6.1?
6.3 Чому дорівнює імпульс фотонів з пункту 6.1?
6.4 Чи виникне фотоефект на вольфрамовому катоді, якщо дов-

жину хвилі з пункту 6.1 збільшити у 2 рази?
6.5 Чому дорівнюватиме максимальна кінетична енергія фотое-

лектронів при освітленні вольфрамового катоду світлом з частотою 
2·1015 Гц?
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6.6  Яку запірну напругу (у  вольтах) потрібно прикласти, щоб 
фото струм припинився при освітленні вольфрамового катода світ-
лом з частотою 2·1015 Гц?

6.7 Як зміниться фотострум при освітленні вольфрамового като-
ду світлом з частотою 2·1015 Гц, якщо інтенсивність світла збільшити 
у 2 рази?

7. Штучний супутник Землі масою 1  т обертається на  навколо-
земній орбіті. Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі та 
на незначних висотах () 10 м/с2. Радіус Землі 6400 км.

7.1 Визначте першу космічну швидкість супутника.
7.2 Визначте прискорення супутника.
7.3  З якою силою супутник діє на Землю при русі по навколозем-

ній орбіті?
7.4  Чому дорівнює період обертання супутника на навколозем-

ній орбіті?
7.5  Якою буде швидкість руху супутника, якщо радіус його орбіти 

збільшити вдвічі?
7.6  З якою силою Земля діє на супутник при русі по орбіті з пунк-

ту 7.5?
7.7  Яку частину кола пройде супутник за 1 годину при русі по ор-

біті з пункту 7.5?
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■ 9 к лас
І рівень

(повне і правильне розв’язання кожної задачі 
оцінюється в 3 бали)

1. Побудувати графік функції
2

652

−
+−=

x
xxy . 

2. Обчислити 5 8 10
4 11 19 11 19 3

+ −
+ − +

  (обґрунтовано і без ви-

користання калькулятора) .

3. Розв’язати нерівність ( ) ( )
( )

3 4

5
2 1 2 4

0
2 5

x x

x

+ ⋅ +
≥

+
.

ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 5 балів)

1. Розкласти на множники вираз

( ) ( ) ( )2 2 2A x y z y z x z x y= − + − + −
 .

2. Два кола радіусів R = 3 см і r = 3 см дотикаються зовні. Знайти
відстань від точки дотику кіл до їх спільної дотичної.
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ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 7 балів)

1. При якому значенні параметра а  рівняння  2 8 0x ax+ + =  та   
02 =++ axx  мають один спільний корінь? 

2. Зобразити на координатній площині множину точок ( )yx; , ко-
ординати яких задовольняють рівнянню

( )( ) 1221 −−⋅−=−+ xyyx .

■ 10 к лас

І рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 3 бали)

1. Обчислити 
322
246

322
2

−
−−

+
 (без використання каль ку ля тора).

2. Розв’язати нерівність ( ) 0326 2 ≤−++ xxx .

3. Вкладник поклав до банку 8000 грн. під 7% річних. Скільки гро-
шей на рахунку буде через три роки?

ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 5 балів)

1. Спростити вираз  14sin32cos2 2 −+ αα  до однієї тригоно-
метричної функції з числовим коефіцієнтом.

2. Розв’язати систему рівнянь  

1,
4,

2,
27.

xyz
xyt
xtz
yzt

=
 =
 = −
 =

 .
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ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 7 балів)

1. Розв’язати рівняння  ( ) ( ) ( ) 6112233 =+++++ −−− xxxxxx .

2. У рівносторонній трикутник вписано другий рівносторонній
трикутник, вершинами якого є середини сторін першого трикутни-
ка. У другий трикутник таким самим способом вписано третій і так 
далі (див. рисунок). Знайти суму всіх периметрів трикутників, якщо 
сторона першого трикутника дорівнює 4 см..

■ 11 к лас

І рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 3 бали)

1. Обчислити інтеграл .

2. Порівняти числа  та  (обґрун-
товано, без використання калькулятора).

3. Основою прямого паралелепіпеда є ромб, площа якого до-
рівнює 1 м2. Площа діагональних перерізів 3 м2 і  6 м2. Знайти об’єм 
паралелепіпеда.

ІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 5 балів)

1. Обчислити

2. Розв’язати рівняння  .
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ІІІ рівень
(повне і правильне розв’язання кожної задачі 

оцінюється в 7 балів)

1. Скільки коренів має рівняння

2. Знайти всі значення параметра а, при яких для всіх дійсних
значеннях х справджується нерівність
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■ 9 к лас

І рівень

1. Нехай 8 12 18x y< < < <  . Чи правда, що 4,8 7,2xy
x y

< <
+

?  Відпо-
відь обгрунтувати.

2. Знайти кількість трикутників, серед яких немає подібних, і усі
внутрішні кути кожного із трикутників кратні куту  18°. 

3. Довести, що ні при якому натуральному значенні n число
4 22 9n n+ +  не може бути простим. 

ІІ рівень

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

2. Довести, що сума квадратів семи послідовних цілих чисел не може 

бути квадратом цілого числа. 

ІІІ рівень

1. Знайти усі трійки ( ; ; )x y z  натуральних чисел, для яких

3 4 2 11 32xyz yz x y− + + = .

2. При яких значеннях параметра а множиною розв’язків нерів-
ності 2 2| 4 | 2x x a x x− + ≤ −  буде проміжок довжини 1?
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■ 10 к лас

І рівень

1. Знайти множину значень функції
2

2
2 3 1( )

2 2
x xf x

x x
− +=

− +
.

2. Схематично зобразити графік функції | 2 | 2
| |

x xy
x x

− − +=
+

 .

3. Знайти кількість ров’язків рівняння 
3sin

2
x = , які належать 

проміжку 9 26[ ; ]
7 11
π π− . Знайти найменший із цих розв’язків.

ІІ рівень

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

2. Знайти усі трійки ( ; ; )x y z  натуральних чисел, для яких

3 4 2 11 32xyz yz x y− + + = . 

ІІІ рівень

1. При яких значеннях параметра  множиною розв’язків нерівно-
сті 2 2| 4 | 2x x a x x− + ≤ −  буде проміжок довжини 1?

2. Нехай , , ,a b c d −  додатні дійсні числа, для яких 24 3 ,a b≥
2 3 ,c d≥  2a c≤ ,  ad bc≤ . Довести, що 2 2ac b d≥ + .
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■ 11 к лас

І рівень

1. Схематично зобразити графік sin( )
2
xy π=  при [ 1;3]x∈ − .

2. Знайти площу трикутника ABC, заданого координатами вер-
шин (1;0;0), (0;2;0), (0;0;3)A B C  в прямокутній системі координат  Oxyz. 

3. Не використовуючи калькулятор, встановити, що більше: чис-
ло  5 log 7a⋅  чи  число 14 log 2a⋅ , якщо 10 3a = − .

IІ рівень

1. В таблиці
***
***
*59

 замінити символи "*"  на цілі додатні чис-

ла так, щоб усі дев’ять чисел таблиці були різними, а усі вісім сум чи-
сел таблиці, які стоять в кожному із трьох рядків, у кожному із трьох 
стовпців і в кожній з двох діагоналей, були однаковими. Знайти усі 
розв’язи задачі.   

2. Знайти усі значення параметра a, при кожному із яких нерів-
ність 22 3 0x ax a+ + − ≤  хибна для усіх цілих чисел x, крім якогось 
одного із них. 

ІІІ рівень

1. Нехай , , ,A B C D −  чотири різні точки простору, із яких ніякі
три не лежать на одній прямій, і для яких справджується рівність  

2 2 2 2 2 2AB BC CD AD AC BD+ + + = + . Довести, що , , ,A B C D −  є 
паралелограмом.

2. Розв’язати рівняння 6 7sin 4 cos 4 cos 7x x x+ = .
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ЕКОНОМІКИ
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■ 9 к лас

І рівень

1. Довести, що для довільного цілого m існує таке ціле n, що чис-
ло 4 3n n m+ +    без остачі ділиться на 7.

2. Нехай , ,a b c  — сторони, , ,α β γ −  протилежні внутрішні кути
трикутника відповідно. Довести, що рівність 2 2 2 2 cosa b c bc γ= + +  не-
можлива в жодному трикутнику. 

3. Нехай a, b – катети,  c – гіпотенуза прямокутного трикутника.

Довести нерівність  7 5 51
2 4 10 4

a b c
a b c

+ +< ≤
− +

.     

ІІ рівень

1. При яких значеннях параметра a один із коренів квадратного
рівняння 2 1 0x ax a− + − =  удвічі більший за іншого ?

2. Знайти усі такі значення параметра a, щоб існувало єдине ціле
число x, для якого правильна нерівність 2 (1 ) ( 2) 0x a x a+ − + − ≤ . 

IІІ рівень

1. Знайти усі можливі значення числа a, щоб множиною значень

функції 
2

2
3 6( )

2
ax xf x
x x

− +=
− +

  був проміжок [3;5]  . 

2. У трикутнику  ABC проведено висоту BH і медіану CM. Відо-
мо, що площа трикутника HMA – четверта частина площі трикутни-
ка  ABC. Довести, що трикутник  ABC– рівнобедрений.
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■ 10 к лас

І рівень

1. Розв’язати рівняння 3 32 2 2 2 2x = ⋅ ⋅ ⋅ .

2. Нехай a, b – катети, c – гіпотенуза прямокутного трикутника.

Довести нерівність 7 5 51
2 4 10 4

a b c
a b c

+ +< ≤
− +

. 

3. Схематично зобразити графік функції | 1| | 2 |y x x= − − − .

ІІ рівень

1. При яких значеннях параметра  a існує єдине число  х, для якого

 ( 2 )( 3) 0
( 3 )( 5) 0
x a x a
x a x a

+ − − ≤
 − + − ≤

.

Знайти це число у кожному випадку.

2. Довести нерівність 24sin 24cos 9sin 2 25x x x− + ≤ . Чи можли-

ва рівність 24sin 24cos 9sin 2 25x x x− + = ?

ІІІ рівень

1. Нехай  ABCDS — правильна чотирикутна піраміда,  AB = AS,   AM
і DL — висоти бічних граней  ABS і CDS відповідно. Знайти гострий 
кут між прямими  AM і DL .

2. Довести, що число 4cos
12 24 3

tg tgπ π π− −  є цілим і знайти це

 число.
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■ 11 к лас

І рівень

1. Задано вершини 1(1;3;2), (2;5;4), ( 1;1;0), (3;0; 2)A B D C− −  пара-
лелепіпеда 1 1 1 1ABCDA B C D . Знайти координати його вершини D1. 

2. Кожен із трьох ненульових векторів перпендикулярний до суми
двох інших. Довести, що кожні два вектори — перпендикулярні. 

3. Обгрунтувати чи спростувати рівність  4 8423829 =−−− .

ІІ рівень

1. Довести нерівність
3 3cos (1 sin )

4
x x− ≤ .

2. Знайти усі такі значення параметра a, щоб існувало єдине ціле
число x, для якого правильна нерівність  2 (1 ) ( 2) 0x a x a+ − + − ≤ .

ІІІ рівень

1. Нехай  ABCDS — правильна чотирикутна піраміда,  AB = AS,   AM
і DL — висоти бічних граней  ABS і ADS відповідно. Знайти гострий 
кут між прямими  AM і DL .

2. Довести, що для довільних дійсних х справджується нерівність 
4 3 2 4 3 23 2 5 62 2 2x x x x x x x x− + − − + ++ ≥  . При яких значеннях числа  х матиме

місце рівність ?



В І Д Д І Л Е Н Н Я

МАТЕМАТИКИ
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■ 9 к лас

І рівень

1. Знайти довжину більшої діагоналі трапеції з основами 3 см
і 7 см, у якої бічні сторони дорівнюють 13 см і  15 см.

2. Довести, що корені рівняння
2 2 2 2 24( 2 1 ) 8 ( 2 1 )(2 1) (4 1)(2 1) 0x ax a a x ax a x a x+ − − − + − − − + − − =

не залежать від параметра а. Знайти ці корені. 

ІІ рівень

1. Нехай  8 12,12 18x y< < < < . Чи правда, що 4,8 7,2xy
x y

< <
+

? 
Відповідь обгрунтувати.

2. Знайти усі пари додатніх простих чисел ( ; )x y  для яких
2 217 23 60x x y y− = − + . 

3. У трикутнику  ABC проведено висоту BH і медіану CB. Відомо,
що площа трикутника HMA– четверта частина площі трикутника 
ABC. Довести, що трикутник  ABC – рівнобедрений. 

ІІІ рівень

1. Знайти усі можливі значення числа a, щоб множиною значень
2

2
3 6( )

2
ax xf x
x x

− +=
− +

  функції   був проміжок [3;5]  .

2. Знайти усі такі трійки цілих чисел ( ; ; )m n k , щоб справджува-
лись обидві рівності 2 5 3n k− =  та 3 2 1m k− = .
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■ 10 к лас

І рівень

1. Довести, що корені рівняння
2 2 2 2 24( 2 1 ) 8 ( 2 1 )(2 1) (4 1)(2 1) 0x ax a a x ax a x a x+ − − − + − − − + − − =

не залежать від числа а. Знайти ці корені.

2. Знайти довжину довшої діагоналі трапеції, основи якої дорів-
нюють 3 см і 7 см, а бічні сторони дорівнюють 13 см  і 15 см.

3. Знайти усі можливі значення числа а, щоб множиною значень

функції 
2

2
3 6( )

2
ax xf x
x x

− +=
− +

 був проміжок [3;5] .

ІІ рівень

1. Знайти усі такі трійки цілих чисел ( ; ; )m n k , щоб справджува-
лись обидві рівності 2 5 3n k− =  та 3 2 1m k− = .

2. Знайти таке ціле число m щоб
47 3 12 4 3 6 13 3 12 27m− + − + − = . 

ІІІ рівень

1. Знайти усі розв’язки рівняння 0sin23sin3cos =−+ xxx , для

яких справджується нерівність 20 3
9 4

xπ π− ≤ ≤ . 

2. Нехай в піраміді ABCD точка M – точка перетину медіан грані
BCD,  N – точка на ребрі  AB, для якої AB = 5BN, K – точка на ребрі 
AC, для якої AC = 9 KC. У якому відношенні площина MNK ділить реб-
ро CD?
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■ 11 к лас

І рівень
1. Знайти усі пари натуральних чисел ( ; )m n , для яких m n<  і  

3 3 854m n+ = .

2. Паралелограм є основою чотирикутної піраміди, у якій послі-
довні бічні ребра дорівнюють 7 см, 15 см, 24 см та 20 см. Довести, що 
паралелограм є прямокутником. 

3. Довести, що корені рівняння
2 2 2 2 24( 2 1 ) 8 ( 2 1 )(2 1) (4 1)(2 1) 0x ax a a x ax a x a x+ − − − + − − − + − − =

не залежать від числа а. Знайти ці корені.

ІІ рівень

1. Довести, що для довільних значень параметрів a та b кубічне
рівняння 3 24 (6 8 ) (2 4 2 ) 0x a x a b x a b− − + − + − − =  має корінь x при-

наймні на одному з проміжків  або  .

2. Нехай висота трапеції дорівнює 12 см, а її діагоналі дорівнюють
13 см та 15 см. Якою може бути площа цієї трапеції ?

ІІІ рівень

1. Нехай  , ,x y z −  додатні дійсні числа і 1xyz = . Довести нерівність
7 7 39 7 13x y z+ + ≥ . Знайти усі трійки чисел ( ; ; )x y z , щоб справджувалась 

рівність 7 7 39 7 13x y z+ + = .

2. Знайти усі розв’язки системи рівнянь
sin 5sin 7sin 5

cos 5cos 7cos 12
x y z

x y z
+ + =

 + + =
,

для яких справджуються  нерівності 5 3 170 , 3 ,
2 2 2 4

x y zπ π π ππ< < < < < < .
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФІЗИКИ

■ 8–9 к лас

1. Підйомний кран рівномірно піднімає вантаж масою 5 т на ви-
соту 15 м. Скільки часу триває підйом, якщо потужність двигуна 
10 кВт, а ККД двигуна дорівнює 80%?

2. Дві пружини однакової довжини скріплені одними кінцями.
Вільні кінці розтягують руками. Пружина, жорсткість 100 Н/м, видо-
вжилась на 5 см. Яка жорсткість другої пружини, якщо вона видо-
вжилась на 1см?

3. Визначте силу тяжіння, що діє на сплав міді і цинку об’ємом
30 см3. Маса міді на 50% більша за масу цинку. Густина міді і цинку 
відповідно рівні 8,9 та 7,1 г/см3.

4. Визначте, яку найменшу масу алюмінієвої дротини потрібно
намотати на корок масою 20 г, щоб він разом з дротиною повністю 
занурився у воду. Густина корка і алюмінію відповідно дорівнюють 
200 та 2700 кг/м3.

5. У воду з температурою 200С, що знаходиться в калориметрі,
вкинули тіло, нагріте до 1000С. Через якійсь час в калориметрі вста-
новилась температура 400С. Яку температуру матиме вода, якщо 
не виймаючи першого тіла, в неї кинути ще два таких саме тіла, на-
грітих до температури 1000С? Теплоємність калориметра нехтовно 
мала. Теплообмін з навколишнім середовищем відсутній.

6. На рис.1 представлений ранішній забіг учня від дому до шко-
ли. Школа знаходиться на відстані 700 метрів від будинку. 

Дайте відповіді на запитання: 
1.  На якій відстані від школи учень був через 3 хвилини від по-

чатку руху?
2. Скільки часу залишилось бігти, коли він пробіг половину шляху?
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3.  Скільки метрів залишилось до школи, коли він пробіг полови-
ну часу? Час зупинки вважати часом його руху.

4. Побудуйте графік залежності швидкості учня від часу.
5. Визначить середню швидкість руху за першу половину часу.
6. Визначить середню швидкість руху на другій половині шляху.
7. Скільки часу учень біг з максимальною швидкістю?

7. У електричному колі (рис.2) всі лампи однакові і підключені
до напруги 110 В. На кожній лампі написано «110 В, 60 Вт». Визна-
чить силу струму та напругу на кожній лампі. Яка з ламп буде горіти 
яскравіше? 

Рис. 1   Рис. 2   

■ 10 к лас

1. Однорідний стержень довжини l своїм нижнім кінцем торка-
ється гладенької горизонтальної поверхні. Верхній кінець стержня 
підвішений на нитці таким чином, що стержень утворює з горизон-
тальною поверхнею кут a. Нитку перепалюють. У який бік і на яку 
відстань зміститься нижній кінець стержня після падіння? 

2. Важкий поршень маси m вставляють у відкриту зверху верти-
кальну циліндричну посудину, площа перерізу якої S дорівнює пло-
щі поршня, і відпускають. Поршень починає рухатися вниз. Знайти 
тиск повітря в посудині в момент, коли швидкість поршня буде мак-
симальною. Атмосферний тиск дорівнює p0. Тертям знехтувати.
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3. Знайти опір 100-ватної лампи розжарення при кімнатній тем-
пературі t0 = 20  0С, якщо при підключенні її до мережі з напругою 
U = 220 В температура її нитки сягає t = 2820 0С. Температурний кое-
фіцієнт опору матеріалу нитки a = 4,8 · 10–3 К–1.

4. Деяку масу m ідеального газу з молярною масою m нагрівають
у циліндрі під поршнем так, що температурm а змінюється пропо-
рційно квадрату тиску (T = a p2, де  a– стала величина) від початко-
вої температури T1 до кінцевої температури T2. Знайти роботу, ви-
конану газом у цьому процесі.

5. Відстань від освітленого предмета до екрану L = 100 см. Лінза,
розташована між ними, дає чітке зображення предмета на екрані 
при двох положеннях, відстань між якими дорівнює l = 20 см. Знайти 
фокусну відстань лінзи.

6. У ракеті, що злітає вертикально вгору з прискоренням
а = 5,2 м/с2, встановлено маятниковий годинник. На яку висоту під-
німеться ракета за t = 10 с за маятниковим годинником у ракеті?

7. У посудину, що містила m1 = 500 г води при температурі
t = 15 0С, кинули m2 = 50 г мокрого снігу. Температура води в посу-
дині понизилася на ∆t = 5 0С. Скільки води було в снігу? Питома те-
плоємність води с = 4,2 кДж/(кг· К), питома теплота плавлення снігу
l = 330 кДж/кг. Втратами теплоти знехтувати.

■ 11 к лас

1. Під час швидкісного спуску лижник їхав вниз по схилу з кутом
нахилу a = 450, не відштовхуючись палками. Коефіцієнт тертя лиж 
об сніг  m = 0,1. Сила опору повітря рухові лижника пропорційна 
квадрату швидкості: 2vkF ⋅= , де k = 0,7 кг/м. Яку максимальну швид-
кість міг би розвинути лижник, якщо його маса m = 70 кг?

2. Дерев’яний брусок, що має форму прямокутного паралелепі-
педа, плаває у воді. Площа основи бруска S = 500 см2, його висота 
h  = 10 см. Яку роботу потрібно виконати, щоб повністю занурити 
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цей брусок у воду? Густина матеріалу бруска S = 0,6 г/см3, його висо-
та h = 10 см. Яку роботу потрібно виконати, щоб повністю занурити 
цей брусок у воду? Густина матеріалу бруска a = 0,6 г/см3.

3. При зміні струму в котушці індуктивності на величину ∆I = 1 А 
за час ∆t = 0,6 с в ній індукується ЕРС E = 0,2 мВ. Яку довжину l буде 
мати радіохвиля, що випромінюватиметься генератором, коливаль-
ний контур якого складається з цієї котушки та конденсатора єм-
ності C = 14,1 нФ?

4. У суміш льоду з водою помістили нагрівач потужністю P = 700 Вт 
і  підключили його до електромережі. Через t = 5,5 хв температу-
ра почала зростати зі швидкістю a = 10 К/хв. Визначити початко-
ві маси льоду mл та води mв у суміші. Питома теплоємність води 
с = 4,2 кДж (кг·К), питома теплота плавлення льоду l = 330 кДж/кг.

5. Суцільний мідний диск радіуса R = 10 см обертається навколо 
своєї осі з частотою n = 100 Гц. Вісь обертання вертикальна. Знайти 
напруженість електричного поля E, що виникає всередині диска, як 
функцію відстані до осі r, а також різницю потенціалів ∆ϕ між віссю 
і краєм диска.

6. У запаяній з одного кінця трубці з перерізом S на відстані l від 
запаяного кінця знаходиться поршень маси m. Інший кінець труб-
ки відкритий, по обидва боки від поршня знаходиться повітря, тиск 
якого дорівнює p0. Трубку починають обертати з кутовою швидкіс-
тю  w навколо вертикальної осі, що проходить через запаяний кі-
нець трубки. На якій відстані x від запаяного кінця буде перебувати 
поршень? Температуру вважати сталою, тертям знехтувати.

7. Знайти опір нескінченного електричного кола, утвореного по-
вторенням однієї і тієї ж ланки, що складається з трьох резисторів 
з опорами R1, R2 і R3 (див. рис.). 
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ГЕОГРАФІЇ

  СЕКЦІЯ «ГЕОГРАФІЯ  
ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО»

■ 9 к лас

І рівень

1.  Найбільша кількість населення в такій області:
а)  Львівській;      б)  Вінницькій;       в)  Миколаївській

2. Найбільший машинобудівний центр України:
а) Київ;        б) Львів;       в) Харків

3. Назвіть головну експортну технічну культуру України:
а) цукровий буряк;        б) соняшник;       в) льон-довгунець

IІ рівень

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

2. Міста-курорти:
а) Миргород ;       б) Лубни;       в) Трускавець;
г) Ялта;       д) Вінниця;       е) Тернопіль

ІІІ рівень

1. Якою, на вашу думку, має бути адміністративно-територіальна
реформа в Україні?

2. Які чинники визначають швидке зростання населення Києва?
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■ 10 к лас
І рівень

1. Яке місто розташоване у Франції найпівнічніше?
а) Париж;       б) Гренобль; ;      в) Марсель

2. Яка країна, з зазначених, має найбільшу площу?
а) Велика Британія; ;      б) Нідерланди; ;      в) Німеччина

3. Яка країна знаходиться в Євразії?
а) Казахстан; ;      б) Китай;;       в) Таджикистан

ІІ рівень

1. Які європейські країни  входять до ЄС і НАТО?
а) Італія; ;      б) Німеччина; ;      в) Іспанія;
г) Албанія; ;      д) Сербія; ;      е) Швейцарія

2. Республіками є такі країни:
а) Бельгія; ;      б) Франція; ;      в) Болівія;
г) Польща; ;      д) Японія; ;      е) Норвегія

ІІІ рівень

1. Яка доля, на вашу думку, чекає на ЄС?

2. Які чинники економічного процвітання Сінгапуру?

■ 11 к лас
І рівень

1. Які повітряні маси взимку панують над субекваторіальним клі-
матичним поясом?:

а) субекваторіальні;        б) екваторіальні;        в) тропічні

2. Яке місто є найпівнічнішим обласним центром України?
а) Чернігів;       б) Суми;       в) Рівне

3. Організація ООН з питань освіти, культури і науки має назву:
а) МАГАТЕ;       б) ЮНЕСКО;       в) ФАО
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ІІ рівень

1. До тварини Південної Америки належать:
а) страус ему;       б) ягуар;       в) шимпанзе;
г) качкодзьоб;       д) вікунья       е) мурахоїд

2. До столиць-історичних міст належать :
а) Канберра;       б) Рим;       в) Париж;
г) Астана;       д) Київ;       е) Абуджа

IІІ рівень

1. Які причини, на вашу думку, агресивної політики Росії?

2. Назвіть чинники стабільно високих темпів зростання економі-
ки Китаю

СЕКЦІЯ «ГЕОЛОГІЯ, 
ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ»

■ 9 к лас

І рівень

1. В якій з зазначених областей є запаси  сланцевих вуглеводнів?
а) Харківській;       б) Хмельницькій;       в) Вінницькій

2. Назвіть першу за потужністю АЕС України:
а) Рівненська;       б) Хмельницька;       в) Запорізька

3. Найбільше санаторіїв:
а) У Львівській обл.;        б) у Закарпатті;        в) у Криму

ІІ рівень

1. Які області входять до Столичного економічного району?
а) Тернопільська;       б) Донецька;       в) Чернівецька;
г) Житомирська;       д) Чернігівська;       е) Черкаська
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2. Підкресліть три найбільші за площею області:
а) Тернопільська;       б) Полтавська;       в) Хмельницька;
г) Одеська;       д) Харківська;       е) Чернігівська

ІІІ рівень

1. Опишіть сировинну базу  чорної металургії України

2. Якого характеру корисні копалини і чому переважають на Укра-
їнському кристалічному щиті?

■ 10 к лас

І рівень

1. Головним виробником чорних металів у світі нині є:
а) США;       б) Китай;       в) Японія

2. До якої міжнародної організації належить Бразилія:
а) НАФТА;       б) МЕРКОСУР;       в) АСЕАН?

3. Четвертою країною світу за чисельністю населення є:
а) Бразилія;       б) Мексика;       в) Індонезія

ІІ рівень

1. Укажіть, які з названих країн мають політичні столиці:
а) Польща;       б) Фінляндія;       в) Туреччина;
г) Казахстан;       д) Іран;       е) Нігерія

2. Які держави мають площу понад 3 млн. кв. км:
а) Індія;       б) Туреччина;       в) Мексика;
г) Бразилія;       д) Алжир;       е) Канада?

IІІ рівень

1. Як НТП впливатиме на втрату економічного і політичного впли-
ву країнами, експортерами нафти?

2. Які шляхи, на вашу думку, вирішення проблеми біженців у світі?
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■ 11 к лас

І рівень

1. Вкажіть, координати якого з названих міст будуть мати північ-
ну широту і східну довготу :

а) Вашингтон;       б) Сідней;       в) Делі

2. Позначте варіант відповіді в якому обидві з названих країн
є республіками з федеративним устроєм:

а) Бразилія, Японія;       б) Австрія, Швеція;       в) Росія, Індія

3. В Океанії знаходиться така країна:
а) Тринідад і Тобаго;       б) Беліз; в) Таїті

ІІ рівень

1. Вкажіть країни, з якими Франція має спільні кордони:
а) Італія;       б) Австрія;       в) Бельгія;
г) Швейцарія;       д) Польща;       е) Швеція

2. Підкреслять три найбільших міста Китаю:
а) Харбін;        б) Пекін;        в) Шанхай;
г) Тяньцзінь;        д) Ченду;       е) Ухань

IІІ рівень

1. Чим визначається багатство України на різноманітні корисні
копалини?

2. Яку роль відіграє ментальність китайського народу в соціаль-
но-економічному розвитку Китаю?
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СЕКЦІЯ «ГІДРОЛОГІЯ»

■ 9 к лас

І рівень

1. На річці Південний Буг лежить таке місто:
а) Черкаси;       б) Чернівці;       в) Вінниця

2. Яка річка є притокою річки Сула?
а) Удай;       б) Хорол;       в) Случ

3. Місто - залізничний вузол:
а) Миргород;       б) Умань;       в) Ковель

ІІ рівень

1. Міста з населенням понад 100 тис. жителів:
а) Ужгород;       б) Умань;       в) Ковель;
г) Полтава;       д) Бердичів;       е) Біла Церква

2. Центри авіаційної промисловості::
а) Запоріжжя;       б) Київ;       в) Шостка;
г) Маріуполь;       д) Кременчук;       е) Харків

IІІ рівень

1. В яких галузях господарства України і чому значення водних ре-
сурсів особливо велике ?

2. Які причини, на вашу думку, розвитку в Україні ракетно-космічної
промисловості?
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■ 10 к лас

І рівень

1. До африканських країн, яка не має виходу до моря належить:
а) Кенія;     б) Чад;     в) Сомалі

2. Морським портом Франції є:
а) Роттердам;      б) Барселона;      в) Тулон

3. Найбільшу кількість іноземних туристів приймає:
а) Північна Америка;      б) Африка;      в) Європа

ІІ рівень

1. Відзначте країни, які належать до Південно-Східної Азії:
а) Індонезія;      б) Філіппіни;      в) Шрі Ланка;
г) Непал;      д) Лаос;      е) Китай

2. Які країни Азії, з названих, не мають безпосереднього виходу
до океанів:

а) Непал;      б) Сирія;      в) Бутан; 
г) Афганістан;      д) В’єтнам;      е) Пакистан

ІІІ рівень

1. Плюси і мінуси глобалізації.

2.. Чому всі імперії неодмінно розпадаються?
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■ 11 к лас

І рівень

1. На якій річці Китай будує найпотужніші ГЕС?
а) Хуанхе;      б) Янцзи;      в) Меконг

2. Найбільший морський порт України:
а) Чорноморськ;      б) Одеса;      в) Маріуполь

3. Місто західного узбережжя США:
а) Сієтл;      б) Бостон;      в) Новий Орлеан

ІІ рівень

1. Біля назви міста напишіть назву країни:
а) Тяньцзінь (      );      б) Базель (      );      в) Ванкувер (      ); 
г) Момбаса (      );      д) Лагос (      );      е) Абуджа (      )

2. До  політичних столиць належать:
а) Бразилія;      б) Анкара       в) Астана;
г) Стокгольм;      д) Прага;      е) Рим

ІІІ рівень

1. Яке значення водних ресурсів у ХХІ ст. ?

2. Чому, на вашу думку, у світі одночасно відбуваються два здається
взаємовиключні процеси, інтеграції і дезінтеграції ?
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СЕКЦІЯ «КЛІМАТОЛОГІЯ 
ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»

■ 9 к лас

І рівень

1. Яка височина знаходиться на Поліссі?
а) Мізоцький кряж;     б )Словечансько-Овруцький кряж;
в) Подільська височина

2. Найвища частка міських жителів у такій області?
а) Тернопільській;     б) Івано-Франківській;     в) Вінницькій

3. До  Львівського промислового вузла належить:
а) Ірпінь;     б) Винники;     в) Люботин

ІІ рівень

1. Понад 90% українців в таких областях:
а) Одеській;     б) Запорізькій;     в) Херсонській:
г) Вінницькій;     д) Тернопільській;     е) Полтавській

2. До центрів чорної металургії належать:
а) Дніпро;     б) Вінниця;     в) Запоріжжя;
г) Нікополь;     д) Ковель;     е) Одеса

ІІІ рівень

1. Чому, на вашу думку, раціональна адміністративно-територі-
альна реформа може дати імпульс соціально-економічному розвит-
ку України?

2. Які кліматичні особливості України можуть сприяти розвитку
в ній світового родинного туризму?
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■ 10 к лас

І рівень

1. Назвіть країну з найвищим рівнем урбанізації:
а) Японія;     б) Франція;     в) Сінгапур

2. Виберіть країну, в якій безкоштовна електроенергія через бу-
дівництво сонячних електростанцій:

а) США;     б) Чилі;     б) Індонезія

3. Виберіть з переліку країну, що має найбільшу кількість країн-
сусідів, з якими межує по суходолу:

а)  Індія;     б) Бразилія;     в)  Нова Зеландія

ІІ рівень

1. В яких трьох країнах державні символи є найдавнішими?
а) Росії;     б) Ізраїлі;     в) Канаді;
г) США;     д) Україні;     е) Індії

2. До регіону Південна Азія належать:
а) Афганістан;     б) Ізраїль;     в) Ємен;
г) Пакистан;     д) Непал;     е) Шрі-Ланка

ІІІ рівень

1. Як вплинуть, на вашу думку, глобальні зміни клімату на розвиток і 
спеціалізацію світового рекреаційно-туристичного господарства?

2. Чи правильно зробила Україна, відмовившись від ядерної зброї?
Чому так же не зробили США, Росія, Франція, Велика Британія?
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■ 11 к лас

І рівень

1. Періодично на західне узбережжя Південної Америки обру-
шуються зливи через те, що холодну Перуанську течію відтісняє від 
берега наступна течія:

а) Південна пасатна;      б) Ель-Ніньйо;      в) Бенгельська

2. Найбільша за площею лісова зона знаходиться в:
а) Північній Америці;      б) Євразії;      в) Кенії

3. Позначте правильні твердження:
а) до Південно-Західної Азії належить Сирія
б) До країн Океанії належить Гаїті;
г) до НАФТА належить Домініканська республіка

ІІ рівень

1. До міст Німеччини належать:
а) Страсбург;      б) Дортмунд;      в) Роттердам;
г) Кіль      д) Мюнхен;      е) Берн

2. До озер Африки належать:
а) Танганьїка;      б) Ері;      в) Ньяса;
г) Балхаш;      д) Боденське;      е) Чад

ІІІ рівень

1. Який вплив на сільське господарство світу матимуть нинішні
глобальні кліматичні зміни?

2. Які, на вашу думку, основні сценарії розвитку соціально-еконо-
мічної ситуації в Україні в найближчі роки?
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СЕКЦІЇ  
«УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ», 

«ФОЛЬКЛОРИСТИКИ» 
та «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■ 9 к лас

І рівень

1. Поясніть, що таке  текст. З’ясуйте його  основні ознаки.

2. Назвіть відомі вам родинно-побутові пісні. Визначте їх художні
особливості 

3. Дайте визначення понять «травестія», «пародія», «бурлеск»,
«алюзія».

4. Зробіть віршовий аналіз уривка з поезії Миколи Вінгранов-
ського  (ритмічна схема, поетичний розмір, характеристика рим та 
римування)

Згорають очі слів, згорають слів повіки.
Та є слова, що спопеляють рот.
Це наше слово. Жить йому повіки.
Народ всевічний. Слово – наш народ

ІІ рівень

1. Поясніть, що таке складнопідрядне речення, яка його будова й
засоби зв'язку в ньому. Складіть і запишіть п´ять складнопідрядних 
речень з різними видами зв’язку.
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2. Назвіть головні риси реалізму. Визначте особливості його за-
стосування у прозі П. Куліша.

3. З'ясуйте роль композиційного прийому сну у поемі Т. Шевчен-
ка «Сон». 

ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксич-
ний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, по-
дайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

 Ні я ніскільки не соромлюсь і не вагаюся назвати осінь найлю-
бішою мені в рокові добою ні крихти не вагаюся бо в цій моїй 
любові до неї і тіні немає тієї зневіри чи того чорного смутку 
що їх завжди чогось сполучають із цією в дійсності життє-
дайною частиною року. (С. Васильченко)

2. Напишіть твір на тему «Повість Г. Квітки-Основ'яненка «Мару-
ся» як роздум про сенс людського життя». 

■ 10 к лас

І рівень

1. Дайте визначення  синоніма, омоніма, антоніма та пароніма.
Наведіть по два приклади.

2. З’ясуйте особливості жанру соціально-психологічного роману. 
Які твори цього жанру вам відомі?

3. Назвіть відомі вам твори  Лесі Українки, визначте їх жанрову
природу.

4. Зробіть віршовий аналіз поезії  І.Франка (вид стопи, поетичний 
розмір, характеристика рим та римування, вид строфи).

Жіноче серце! Чи ти лід студений,
Чи запашний, чудовий цвіт весни?
Чи світло місяці? Огонь страшенний,
Що нищить все? Чи ти, як тихі сни
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Невинності? Чи як той стяг воєнний,
Що до побіди кличе? Чи терни,
Чи рожі плодиш? Ангел ти надземний
Чи демон лютий з пекла глибини?

Чим б’єшся ти? Яка твоя любов?
В що віриш? Чим живеш? Чого бажаєш?
В чім змінне ти,  а в чім постійне? Мов!

Ти океан: маниш і потопляєш;
Ти рай, добутий за ціну оков.
Ти літо: грієш враз і громом убиваєш.

ІІ рівень

1. Складіть і запишіть речення за поданою схемою. Визначте
його тип. 

[    ], (бо), (що), (що).

2. З’ясуйте імпресіоністичний характер новели М. Коцюбинсько-
го «Intermezzo». 

3. Доведіть або спростуйте тезу  С. Петлюри про І.  Карпенка-Каро-
го:  творчість митця «…була одбитком життя нашого народу, його 
інтересів, його психології і широкого комплексу вподобань – живим 
одбитком живого життя».

ІІІ рівень

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

  Люблю я осінь за те що коли опадає в саду пожовкле листя ця 
довчасна примарна краса його ночами крізь голе обшарпане 
гілля стають видніші довічні зорі ще глибші ще ясніші а в лю-
дей спадає з очей полуда і прокидаються ті здорові думки які 
дрімали в голові чадної весни та млосного літа. (С. Васильченко)

2. Напишіть твір на тему «Історія родини Федорчуків як інтерпре-
тація біблійного сюжету (за повістю О. Кобилянської «Земля»)».
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■ 11 к лас

І рівень

1. Дайте визначення складного речення та назвіть його типи за
способом зв’язку частин. 

2. З’ясуйте особливості жанру усмішки. Які твори цього жанру
вам відомі?

3. Розкрийте зміст поняття «київські неокласики».

4. Проаналізуйте ритмомелодику вірша Б.-І.Антонича «Коляда».

Тешуть теслі з срібла сани,
Стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,
Сняться веснянії сни.
На тих санях Ясна Пані,
Очі наче у сарни.

Ходить сонце у крисані,
Спить слов’янськеє Дитя.
Їдуть сани, плаче Пані,
Снігом стелиться життя.

ІІ рівень

1. Розкажіть про  синтаксичні норми літературної мови.

2. Поясніть, як співіснують у романі у віршах «Маруся Чурай»
Ліни Костенко історична правда і художній вимисел. 

3. Доведіть або спростуйте тезу Юрія Шереха (Шевельова) про
В.  Підмогильного: «Серед свого покоління Підмогильний вирізняв-
ся особливою твердістю світобачення. Менше за інших він упадав 
у лірику. Він був одним, може, єдиним, справді великим українським 
прозаїком» .
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ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтак-
сичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, 
подайте схему). 

  Зміцнів Київ знову став культурною віссю нашої землі онови-
лася й Софія  одягла тільки нову одежу яка відповідала смакам 
та уподобанням нового часу а все що змогло встояти з часу 
минулого залишилося храм був оновлений. (В. Шевчук)

2. Напишіть твір на тему «Антимілітарний пафос новели О. Гонча-
ра «Залізний острів».

СЕКЦІЯ  
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■ 10 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування слів подано в рядку:
а) дОгмат, позАторік, рОзвідка, асимЕтрія, борОдавка, бюлетЕнь;
б) пізнАння, фОльга, щавЕль, аджЕ, щипцІ, рукопИсний;
в) рЕшето, цАрина, зубОжілий, оптОвий, сантимЕтр, осокА.

2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
а) пам’ять, бадьорість, сьогодення;
б) український, м’ясокомбінат, агентство;
в) ймовірний, дев’ять, єднання.
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3. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а)  кур’єр, рибалчин, ньюйорківець, преосвященний, лінгвости-

лістичний;
б) Уманщина, блискнути, жаданий, розрив-трава, немовбито;
в)  без’язикий, аби з ким, видимо-невидимо, будь-що-будь, незва-

жаючи на те що.

4. Позначте рядок, у якому всі форми слів записано правильно:
а) аргументу, білінгвізма, досліду, ідеалу, маргінала;
б) артикля, часопису, гуманізму, диспуту, довідника;
в) архаїзму, антоніма, гуртожитка, евфемізму, долара.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:
а)  аналітико/статистичний, драматично/напружений, змен-

шувально/пестливий;
б)  буквено/звуковий, культурно/національний, екстра/лінгвіс-

тичний;
в) нью/йоркський, молочно/білий, сюжетно/тематичний.

6. Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
а) прагнення, потяг, жадання, мрія;
б) середовище, оточення, коло, сфера;
в) натхнення, наснага, радість, окрилення.

7. Правильне тлумачення фразеологізму мати лій у голові пода-
но в рядку:

а) бути розумним, здібним, розсудливим;
б) бути впертим, нерозсудливим, нетямущим;
в) бути неуважним, роззявкуватим, незосередженим.

8. Яким членом речення Дід-провідник зупинився, наказав усім
залазити в комиші (М. Коцюбинський) є виділене слово?

а) додатком;
б) присудком;
в) означенням.



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

50

ІІ рівень

1. Визначте розряди прикметників за значенням, погрупуйте їх.
З трьома словосполученнями складіть речення.

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, сріблясте листя, 
лісникова хата, малинове варення, золоті руки, золота медаль, 
виш невий колір, вишневий сік, вовчий апетит, вовче лігво, дубовий 
гай, червона тканина, Франкові твори, лисяча нора, гострий ніж, 
гострий запах, материн подарунок, лисячий характер, лисячий ко-
мір, материнська порада, батьків подарунок, соловейків спів.

2. Відредагуйте речення.
1)  Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам наснагу.
2)  Дякую всіх за те, що прийняли участь у сьогоднішньому мі-

роприємстві.
3) Кидаються в очі невірні форми звертань.
4) У роботі часто зустрічаються хибні помилки.
5) Вітаю усіх присутніх з наступаючими святами.
6) Ваш совіт стане мені в нагоді.
7)  Місцева влада підвищила тарифи на  комунальні послуги

згідно ухвали обласної ради.
8) І ван Петренко підготувався до конференції, але завдяки хво-

робі виступити не зміг.
9)  Не  досить вивчити правила  — треба вміти приміняти їх

на практиці.
10)  Читаючи роман, мені так хотілося, щоб усі герої залиши-

лися живими.

3. Визначте жанр, сфомулюйте тему, ідею, з’ясуйте композицію,
розкрийте філософський зміст твору «Мойсей» І. Я. Франка.

ІІІ рівень

1. Зніміть дужки, скісні риски, поставте пропущені букви і розді-
лові знаки. Поясніть правопис. Сформулюйте правила.

Благослове… а  тиша навкруги. Лише заш… рхоче де/сь сухо
з… лена ящірка пробігаючи в  траві бризнуть в/різно/біч з/під
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ніг коники/ковалі ще жайворонки дзюркочуть у  тиші проймаю-
чи її в/гору і в/низ не/видимі у  повітрі як струмки що т… чуть  
і т… чуть розмаїті джерельно/дзвінкі. Здається співає від краю 
до краю саме повітря співає мар… во що вже (с/з)хоплюється т… 
че струмує де/не/де над ков… лою. Може і цей т… кучий замрія-
ний степ теж тільки мар… во що прот… че і не/буде? Але ні кож-
на ст… блина закоренилася в суху місцями вже потріскану землю; 
вброд… ш по пояс в золотаві (с/з)легка (с/з)гойдані вітром шовки 
і вони не/зникають вони є; бредеш у  шовках серед мило/звучно-
го пташиного щебету і відчува… ш на душі очищеній від усього 
гіркого тільки устояну радість тільки звільнене від усяких пут 
небесно/легке щастя (О. Гончар).

2. Продовжіть текст. Підтвердіть або спростуйте думку, вислов-
лену в  поданих нижче рядках з роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого».

Отакі ми йдемо у  XXI століття. Над нами озонова дірка, під 
нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України  — 
плямиста, як саламандра, вже  ж нема де жити на  цій землі. Все 
в завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енергій духу 
і болячок тіла, в суцільних зонах екологічного лиха, — то чого ж 
я надіюсь на той Міленіум, на те оновлення людства? Чи воно ж 
здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що Третє тисячоліт-
тя — це вже кінець Історії.

■ 11 к лас
І рівень

1. Правильне наголошування слів подано в рядку:
а)  дОгмат, позАторік, рОзвідка, асимЕтрія, борОдавка, бюлетЕнь;
б) пізнАння, фОльга, щавЕль, аджЕ, щипцІ, рукопИсний;
в) рЕшето, цАрина, зубОжілий, оптОвий, сантимЕтр, осокА.

2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
а) пам’ять, бадьорість, сьогодення;
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б) український, м’ясокомбінат, агентство;
в) ймовірний, дев’ять, єднання.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а)  кур’єр, рибалчин, ньюйорківець, преосвященний, лінгвости-

лістичний;
б) Уманщина, блискнути, жаданий, розрив-трава, немовбито;
в)  без’язикий, аби з ким, видимо-невидимо, будь-що-будь, незва-

жаючи на те що.

4. Позначте рядок, у якому всі форми слів записано правильно:
а) аргументу, білінгвізма, досліду, ідеалу, маргінала;
б) артикля, часопису, гуманізму, диспуту, довідника;
в) архаїзму, антоніма, гуртожитка, евфемізму, долара.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:
а)  аналітико/статистичний, драматично/напружений, змен-

шувально/пестливий;
б)  буквено/звуковий, культурно/національний, екстра/лінгвіс-

тичний;
в) нью/йоркський, молочно/білий, сюжетно/тематичний.

6. Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
а) прагнення, потяг, жадання, мрія;
б) середовище, оточення, коло, сфера;
в) натхнення, наснага, радість, окрилення.

7. Правильне тлумачення фразеологізму мати лій у голові пода-
но в рядку:

а) бути розумним, здібним, розсудливим;
б) бути впертим, нерозсудливим, нетямущим;
в) бути неуважним, роззявкуватим, незосередженим.

8. Яким членом речення Дід-провідник зупинився, наказав усім
залазити в комиші (М. Коцюбинський) є виділене слово?

а) додатком;
б) присудком;
в) означенням.
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ІІ рівень

3. Доберіть твірні слова, визначте твірні основи, способи слово-
творення і словотворчі засоби.

Аморальний, смішний, безпомилковий, безтурботний, почин, 
наречена, хід, добридень, уповноважений, сьогодні, бомбити, мо-
лодь, розумнішати, співавтор, вишняк, учений, високість, біло-
сніжний, прибережний, заспів, заморський, далеко, причарувати, 
горювати, березонька, низенько, зарозумний, зорепад, набережна.

2. Відредагуйте речення.
1)  Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам на-

снагу.
2)  Дякую всіх за те, що прийняли участь у сьогоднішньому мі-

роприємстві.
3) Кидаються в очі невірні форми звертань.
4) У роботі часто зустрічаються хибні помилки.
5) Вітаю усіх присутніх з наступаючими святами.
6) Ваш совіт стане мені в нагоді.
7)  Місцева влада підвищила тарифи на  комунальні послуги

згідно ухвали обласної ради.
8)  Іван Петренко підготувався до конференції, але завдяки хво-

робі виступити не зміг.
9)  Не  досить вивчити правила  — треба вміти приміняти їх

на практиці.
10)  Читаючи роман, мені так хотілося, щоб усі герої залиши-

лися живими.

3. Визначте жанр, провідний мотив, з’ясуйте ідейно-тематичний
зміст, схарактеризуйте образи та художні засоби твору «Балада про 
соняшник» Івана Драча.
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ІІІ рівень

1. Зніміть дужки, скісні риски, поставте пропущені букви і розді-
лові знаки. Поясніть правопис. Сформулюйте правила.

Благослове… а  тиша навкруги. Лише заш… рхоче де/сь сухо 
з… лена ящірка пробігаючи в  траві бризнуть в/різно/біч з/під 
ніг коники/ковалі ще жайворонки дзюркочуть у  тиші проймаю-
чи її в/гору і в/низ не/видимі у  повітрі як струмки що т… чуть 
і т… чуть розмаїті джерельно/дзвінкі. Здається співає від краю 
до краю саме повітря співає мар… во що вже (с/з)хоплюється т… 
че струмує де/не/де над ков… лою. Може і цей т… кучий замрія-
ний степ теж тільки мар… во що прот… че і не/буде? Але ні кож-
на ст… блина закоренилася в суху місцями вже потріскану землю; 
вброд… ш по пояс в золотаві (с/з)легка (с/з)гойдані вітром шовки 
і вони не/зникають вони є; бредеш у  шовках серед мило/звучно-
го пташиного щебету і відчува… ш на душі очищеній від усього 
гіркого тільки устояну радість тільки звільнене від усяких пут 
небесно/легке щастя (О. Гончар).

2. Продовжіть текст. Підтвердіть або спростуйте думку, вислов-
лену в  поданих нижче рядках з роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого».

Отакі ми йдемо у  XXI століття. Над нами озонова дірка, під 
нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України  — 
плямиста, як саламандра, вже  ж нема де жити на  цій землі. Все 
в завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енергій духу 
і болячок тіла, в суцільних зонах екологічного лиха, — то чого ж 
я надіюсь на той Міленіум, на те оновлення людства? Чи воно ж 
здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що Третє тисячоліт-
тя — це вже кінець Історії.
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СЕКЦІЇ  
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
ТА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

■ 9 к лас
І рівень

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

Напрям Ознаки Представники

І. Класицизм 1. Віра в перетворюючу і всепереможну
силу людського розуму й освіти; ідея
природної людини.

А. Ф. Шиллер

ІІ.  Просвіт-
ництво

2. Заперечення раціоналізму; культ
почуттів людини; увага до особистості,
її індивідуальних рис; неприйняття
буденності; непокора і бунт; історизм
творів і захоплення фольклором.

В. Ж.-Б. Мольєр

ІІІ. Романтизм 3. Наслідування античних джерел як
високих взірців мистецтва; суворий
розподіл жанрів на високі та низькі;
дотримання правил триєдності.

С. Г. Гейне

Зразок для запису:              І  — … — …;       ІІ — … — …

2. Назвіть не менше 3 сучасних письменників зарубіжної літера-
тури. Укажіть їх твори.
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3. Композиція роману М. Лермонтова «Герой нашого часу», який
складається з двох частин і п’яти розділів: «Бела», «Максим Максимо-
вич», «Тамань», «Княжна Мері» й «Фаталіст», порушує хронологічний хід 
подій. Розташуйте розділи твору відповідно послідовності подій.

4. Продовжіть речення: «Гротеск — це…».

ІІ рівень

1. Порівняйте народну легенду про доктора Фауста та трагедію
Й. Ґете.

2. За  допомогою конкретних прикладів доведіть або спростуй-
те твердження українського поета і видавця Івана Малковича: «Го-
голь  — справжній поет у  прозі. Його образи, його метафори  — це 
чиста поезія. У нього немає взагалі якихось пустих речень, фраз, над 
кожним словом він думав, як над поетичним словом. Вражає те, що 
у величезному прозовому творі кожне слово настільки важливе, як 
у короткій поезії. Це колосальний письменник і унікальний талант».

3. Прокоментуйте думку українського перекладознавця Роксо-
ляни Зорівчак: «Зважаючи на надзвичайно складні умови формуван-
ня та життя нашої нації за  різних політичних режимів, художній 
переклад для українців — завжди щось більше, ніж просто засіб озна-
йомлення власного громадянства з надбаннями світового письмен-
ства. Починаючи від старокиївської доби, перекладна література 
відіграє суттєву роль у  нашому культурному житті  — і як пізна-
вальний засіб, і як виховний, і як засіб саморозвитку нації та збага-
чення рідної мови».

ІІІ рівень

1. Напишіть твір на тему: «Образ України очима Дж. Байрона».

2. Поясніть, як ви розумієте слова англійського письменника
Дж. Конрада: «Автор пише лише половину книжки: іншу половину 
пише читач».



57

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

■ 10 к лас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Теоретико-
літературне

поняття
Ознаки Представники

І.  «Чисте 
мис тец-
тво»

1. Аналіз узаємин особистості і суспільства;
розкриття соціальної зумовленості
людини; дослідження внутрішнього світу
людини на тлі соціальних умов, в яких він
живе; тяжіння до фактографічної точності.

А.  Оноре 
де Бальзак

ІІ. Декаданс 2.  Неприйняття дійсності; відмова від
громадянського в мистецтві; культ
краси як вищої цінності; містицизм,
віра в надприродні сили; індивідуалізм;
 надання переваги формі над змістом.

В. А. Фет

ІІІ.  Соці-
ально-
психо-
ло гічна 
проза

3.  Призначення для обраних;
безсюжетність; невтручання в справи  
життя; наявність натяків, здогадок,
 замовчувань; передача не думок і
почуттів, а «летючих» настроїв митця.

С.  Поль 
Верлен

Зразок для запису:          І — … — …;       ІІ — … — …

2. Вкажіть справжнє ім’я Фредеріка Стендаля.

3. Продовжте речення: «Психологізм — це …».

4. Розкрийте поняття «підтекст».

ІІ рівень

1. Назвіть і коротко схарактеризуйте відомі вам літературні події
сучасної України.
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2. За  допомогою конкретних прикладів обґрунтуйте тверджен-
ня І. Франка по те, що реалізм не лише «громадить й описує факти 
щоденного життя», а й «аналізує їх і робить з них висновки», «вка-
зує хиби суспільного устрою там, де не все може добратися наука… 
і старається будити охоту і силу в читачах до усунення тих хиб…».

3. На  конкретних прикладах підтвердіть або спростуйте твер-
дження дослідників, що композиційно повість Бальзака «Гобсек» є 
«розповіддю в розповіді».

ІІІ рівень

1. На конкретних прикладах доведіть або спростуйте думку україн-
ського літературознавця і перекладача Ростислава Доценка: «Переклад-
на література в Україні має таку саму драматичну історію, що й літе-
ратура оригінальна, тільки вдвоє драматичнішу. Усі нагінки на  мову, 
на письменство незмірно тяжким обухом спадали на переклад».

2. Напишіть есе на тему: «Чи може бути класична література мод-
ною і сучасною?».

■ 11 к лас
І рівень

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

Теоретико-
літературне

поняття 
Визначення Представ-

ники

І.  Пост-
модернізм

1. Спільна назва мистецьких напрямів та
течій ХХ століття, яким притаманні спроби
відобразити нові явища суспільства новими
художніми засобами.

А.  В. Мая-
ков- 
ський

ІІ.  Авангар-
дизм

2. Сукупна назва художніх тенденцій, що особ-
ливо чітко були виявлені у 1960–1970-ті роки
та характеризуються радикальним перегля-
дом позицій попередніх мистецьких напрямів.

В.  Джеймс  
Джойс
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ІІІ.  Модер-
нізм

3. Умовна назва художніх тенденцій
у мистецтві, що виникли на початку ХХ ст., для
яких характерні категоричне заперечення
традицій і цінностей попередніх культур, агре-
сивне пропагування епатажу та протесту.

С.  Мило-
рад 
Павич

Зразок для запису: І — … — …; ІІ — … — …

2. Укажіть, кого із указаних нижче письменників називають «бать-
ком» європейської прози:

Е. Хемінгуей, Р. М. Рільке, Ф. Кафка, Т. Еліот, Ф. Гарсіа Лорка, 
Г. Гарсіа Маркес, М. Булгаков.

3. Розкрийте поняття «вічні образи». Наведіть приклади.

4. Продовжте речення: «Масова література — це …».

ІІ рівень

1. Розкрийте тему: «Р. Рільке й Україна».
2. Поясніть, у  чому полягає особливість художнього прийому,

який отримав назву «принцип айсбергу». Хто із письменників його 
вперше розробив?

3. Прокоментуйте епіграф до поеми «Реквієм» Анни Ахматової.

ІІІ рівень

1. Проаналізуйте, кому присвячений вірш Д. Павличка «Дон Кіхот».
Які художні образи і деталі тексту підтверджують це?

Важкі томи стомовних словарів,
Письмовий стіл, залізна койка вбога.
Сюди, вночі з’являючись до нього,
Як рівний з рівним, Фауст говорив.

Тут чаклував над словом до знемоги
І чаклував не раз він до зорі
З бродягою Верленом. Як нікого
Його вітали в скверах козлярі.
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Химерник, маг, ідальго юродивий,
Безсмертним стилосом творивши диво,
За правду й честь зійшов на ешафот.

У світлі зла, нікчемнім і безликім,
По смерті став легендою над віком
Хоробрий лицар, мудрий Дон Кіхот.

2. Напишіть есе на тему: «Чи залишиться людина цифрової епохи
«homo legens» (людина, що читає)?».

СЕКЦІЯ  
«ЛІТЕРАТУРНА ТВРОЧІСТЬ»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■ 9 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування слів подано в рядку:
а) дОгмат, позАторік, рОзвідка, асимЕтрія, борОдавка, бюлетЕнь;
б) пізнАння, фОльга, щавЕль, аджЕ, щипцІ, рукопИсний;
в) рЕшето, цАрина, зубОжілий, оптОвий, сантимЕтр, осокА.

2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
а) пам’ять, бадьорість, сьогодення;
б) український, м’ясокомбінат, агентство;
в) ймовірний, дев’ять, єднання.
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3. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а)  кур’єр, рибалчин, ньюйорківець, преосвященний, лінгвости-

лістичний;
б) Уманщина, блискнути, жаданий, розрив-трава, немовбито;
в)  без’язикий, аби з ким, видимо-невидимо, будь-що-будь, незва-

жаючи на те що.

4. Позначте рядок, у якому всі форми слів записано правильно:
а) аргументу, білінгвізма, досліду, ідеалу, маргінала;
б) артикля, часопису, гуманізму, диспуту, довідника;
в) архаїзму, антоніма, гуртожитка, евфемізму, долара.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:
а)  аналітико/статистичний, драматично/напружений, змен-

шувально/пестливий;
б)  буквено/звуковий, культурно/національний, екстра/лінгвіс-

тичний;
в) нью/йоркський, молочно/білий, сюжетно/тематичний.

6. Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
а) прагнення, потяг, жадання, мрія;
б) середовище, оточення, коло, сфера;
в) натхнення, наснага, радість, окрилення.

7. Правильне тлумачення фразеологізму мати лій у голові пода-
но в рядку:

а) бути розумним, здібним, розсудливим;
б) бути впертим, нерозсудливим, нетямущим;
в) бути неуважним, роззявкуватим, незосередженим.

8. Яким членом речення Дід-провідник зупинився, наказав усім
залазити в комиші (М. Коцюбинський) є виділене слово?

а) додатком;
б) присудком;
в) означенням.
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ІІ рівень

1. Наведіть українські відповідники до іншомовних слів. Складіть 
речення з п’ятьма українськими відповідниками.

Консолідація, контракт, автобіографія, ампутувати, толе-
рантний, прогресивний, реліктовий, інцидент, директива, жур-
нал, фонтан, реабілітація, курйоз, фіктивний, дидактичний, ре-
презентація, меркантилізм, генерація, фундатор, анексія.

2. Відредагуйте речення.
1)  Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам на-

снагу.
2)  Дякую всіх за те, що прийняли участь у сьогоднішньому мі-

роприємстві.
3) Кидаються в очі невірні форми звертань.
4) У роботі часто зустрічаються хибні помилки.
5) Вітаю усіх присутніх з наступаючими святами.
6) Ваш совіт стане мені в нагоді.
7)  Місцева влада підвищила тарифи на  комунальні послуги

згідно ухвали обласної ради.
8)  Іван Петренко підготувався до конференції, але завдяки хво-

робі виступити не зміг.
9)  Не  досить вивчити правила  — треба вміти приміняти їх

на практиці.
10)  Читаючи роман, мені так хотілося, щоб усі герої залиши-

лися живими.

3. Визначте жанр, провідні мотиви, розкрийте ідейно-тематич-
ний зміст, композицію, схарактеризуйте афоризми твору «І мерт-
вим, і живим, і ненарожденним…» Т. Г. Шевченка.

ІІІ рівень

1. Зніміть скісні риски, поставте пропущені букви чи знаки, роз-
ставте розділові знаки. Поясніть правопис. Сформулюйте правила.

Сідало сон… чко в сизо/ч… рвоні хмари; мов шматки розірва-
ної ганчірки висіли вони над горою а зверху їх гоготіло ч… рвоне
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зар… во. Коли зар… во блідніло-зменшалося хмари мов живі стра-
ховища роздималися/піднімалися  — і щось страшне бубоніли 
блимаючи огне… ими очима. Ніч чорною марою налягла на зем-
лю — і зорі не/хотіли її зв… с..лити. Темно душно парно як буває 
душно і парно літньої ночі перед дощ… м. Ось і він не/забарився. 
Шкварконула бл… скавиця обвиваючи огне… им поясом тюрму 
і … пустилася стрілою у яр гогонула з..мля тіпаючи на своїх ш… 
роких грудях як пір… їну здорове… і палати височе… і ц… ркви 
і не/в..личкі хати; зацокотали ш… бки у вікнах; струснули підва-
лини; загуло/зашуміло в повітрі. Дощ як з відра линув на землю — 
і зразу покрив її калюжами (Панас Мирний).

2. Продовжіть текст. Підтвердіть або спростуйте думку, вислов-
лену в  поданих нижче рядках з роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого».

Отакі ми йдемо у  XXI століття. Над нами озонова дірка, під 
нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України  — 
плямиста, як саламандра, вже  ж нема де жити на  цій землі. Все 
в завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енергій духу 
і болячок тіла, в суцільних зонах екологічного лиха, — то чого ж 
я надіюсь на той Міленіум, на те оновлення людства? Чи воно ж 
здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що Третє тисячоліт-
тя — це вже кінець Історії.

■ 10 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування слів подано в рядку:
а)  дОгмат, позАторік, рОзвідка, асимЕтрія, борОдавка, бюле-

тЕнь;
б) пізнАння, фОльга, щавЕль, аджЕ, щипцІ, рукопИсний;
в) рЕшето, цАрина, зубОжілий, оптОвий, сантимЕтр, осокА.



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

64

2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
а) пам’ять, бадьорість, сьогодення;
б) український, м’ясокомбінат, агентство;
в) ймовірний, дев’ять, єднання.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а)  кур’єр, рибалчин, ньюйорківець, преосвященний, лінгвости-

лістичний;
б) Уманщина, блискнути, жаданий, розрив-трава, немовбито;
в)  без’язикий, аби з ким, видимо-невидимо, будь-що-будь, незва-

жаючи на те що.

4. Позначте рядок, у якому всі форми слів записано правильно:
а) аргументу, білінгвізма, досліду, ідеалу, маргінала;
б) артикля, часопису, гуманізму, диспуту, довідника;
в) архаїзму, антоніма, гуртожитка, евфемізму, долара.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:
а)  аналітико/статистичний, драматично/напружений, змен-

шувально/пестливий;
б)  буквено/звуковий, культурно/національний, екстра/лінгвіс-

тичний;
в) нью/йоркський, молочно/білий, сюжетно/тематичний.

6. Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
а) прагнення, потяг, жадання, мрія;
б) середовище, оточення, коло, сфера;
в) натхнення, наснага, радість, окрилення.

7. Правильне тлумачення фразеологізму мати лій у голові пода-
но в рядку:

а) бути розумним, здібним, розсудливим;
б) бути впертим, нерозсудливим, нетямущим;
в) бути неуважним, роззявкуватим, незосередженим.
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8. Яким членом речення Дід-провідник зупинився, наказав усім
залазити в комиші (М. Коцюбинський) є виділене слово?

а) додатком;
б) присудком;
в) означенням.

ІІ рівень

5. Визначте розряди прикметників за значенням, погрупуйте їх.
З трьома словосполученнями складіть речення.

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, сріблясте листя, ліс-
никова хата, малинове варення, золоті руки, золота медаль, ви-
шневий колір, вишневий сік, вовчий апетит, вовче лігво, дубовий 
гай, червона тканина, Франкові твори, лисяча нора, гострий ніж, 
гострий запах, материн подарунок, лисячий характер, лисячий 
комір, материнська порада, батьків подарунок, соловейків спів.

2. Відредагуйте речення.
1)  Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам на-

снагу.
2)  Дякую всіх за  те, що прийняли участь у  сьогоднішньому

міро приємстві.
3) Кидаються в очі невірні форми звертань.
4) У роботі часто зустрічаються хибні помилки.
5) Вітаю усіх присутніх з наступаючими святами.
6) Ваш совіт стане мені в нагоді.
7)  Місцева влада підвищила тарифи на  комунальні послуги

згідно ухвали обласної ради.
8)  Іван Петренко підготувався до конференції, але завдяки хво-

робі виступити не зміг.
9)  Не  досить вивчити правила  — треба вміти приміняти їх

на практиці.
10)  Читаючи роман, мені так хотілося, щоб усі герої залиши-

лися живими.

3. Визначте жанр, сфомулюйте тему, ідею, з’ясуйте композицію,
розкрийте філософський зміст твору «Мойсей» І. Я. Франка.
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ІІІ рівень

1. Зніміть дужки, скісні риски, поставте пропущені букви і розді-
лові знаки. Поясніть правопис. Сформулюйте правила.

Благослове… а  тиша навкруги. Лише заш… рхоче де/сь сухо 
з… лена ящірка пробігаючи в  траві бризнуть в/різно/біч з/під 
ніг коники/ковалі ще жайворонки дзюркочуть у  тиші проймаю-
чи її в/гору і в/низ не/видимі у  повітрі як струмки що т… чуть 
і т… чуть розмаїті джерельно/дзвінкі. Здається співає від краю 
до краю саме повітря співає мар… во що вже (с/з)хоплюється т… 
че струмує де/не/де над ков… лою. Може і цей т… кучий замрія-
ний степ теж тільки мар… во що прот… че і не/буде? Але ні кож-
на ст… блина закоренилася в суху місцями вже потріскану землю; 
вброд… ш по пояс в золотаві (с/з)легка (с/з)гойдані вітром шовки 
і вони не/зникають вони є; бредеш у  шовках серед мило/звучно-
го пташиного щебету і відчува… ш на душі очищеній від усього 
гіркого тільки устояну радість тільки звільнене від усяких пут 
небесно/легке щастя (О. Гончар).

2. Продовжіть текст. Підтвердіть або спростуйте думку, вислов-
лену в  поданих нижче рядках з роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого».

Отакі ми йдемо у  XXI століття. Над нами озонова дірка, під 
нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України  — 
плямиста, як саламандра, вже  ж нема де жити на  цій землі. Все 
в  завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енер-
гій духу і болячок тіла, в  суцільних зонах екологічного лиха, — 
то чого ж я надіюсь на той Міленіум, на те оновлення людства? 
Чи воно ж здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що Третє ти-
сячоліття — це вже кінець Історії.
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■ 11 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування слів подано в рядку:
а)  дОгмат, позАторік, рОзвідка, асимЕтрія, борОдавка, бюле-

тЕнь;
б) пізнАння, фОльга, щавЕль, аджЕ, щипцІ, рукопИсний;
в) рЕшето, цАрина, зубОжілий, оптОвий, сантимЕтр, осокА.

2. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
а) пам’ять, бадьорість, сьогодення;
б) український, м’ясокомбінат, агентство;
в) ймовірний, дев’ять, єднання.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилку:
а)  кур’єр, рибалчин, ньюйорківець, преосвященний, лінгвости-

лістичний;
б) Уманщина, блискнути, жаданий, розрив-трава, немовбито;
в)  без’язикий, аби з ким, видимо-невидимо, будь-що-будь, незва-

жаючи на те що.

4. Позначте рядок, у якому всі форми слів записано правильно:
а) аргументу, білінгвізма, досліду, ідеалу, маргінала;
б) артикля, часопису, гуманізму, диспуту, довідника;
в) архаїзму, антоніма, гуртожитка, евфемізму, долара.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:
а)  аналітико/статистичний, драматично/напружений, змен-

шувально/пестливий;
б)  буквено/звуковий, культурно/національний, екстра/лінгвіс-

тичний;
в) нью/йоркський, молочно/білий, сюжетно/тематичний.

6. Позначте рядок, у якому не всі слова є синонімами:
а) прагнення, потяг, жадання, мрія;
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б) середовище, оточення, коло, сфера;
в) натхнення, наснага, радість, окрилення.

7. Правильне тлумачення фразеологізму мати лій у голові пода-
но в рядку:

а) бути розумним, здібним, розсудливим;
б) бути впертим, нерозсудливим, нетямущим;
в) бути неуважним, роззявкуватим, незосередженим.

8. Яким членом речення Дід-провідник зупинився, наказав усім
залазити в комиші (М. Коцюбинський) є виділене слово?

а) додатком;
б) присудком;
в) означенням.

ІІ рівень

1. Доберіть твірні слова, визначте твірні основи, способи слово-
творення і словотворчі засоби.

Аморальний, смішний, безпомилковий, безтурботний, почин, 
наречена, хід, добридень, уповноважений, сьогодні, бомбити, мо-
лодь, розумнішати, співавтор, вишняк, учений, високість, біло-
сніжний, прибережний, заспів, заморський, далеко, причарувати, 
горювати, березонька, низенько, зарозумний, зорепад, набережна.

2. Відредагуйте речення.
1)  Маю надію сподіватися, що наша передача принесла вам на-

снагу.
2)  Дякую всіх за те, що прийняли участь у сьогоднішньому мі-

роприємстві.
3) Кидаються в очі невірні форми звертань.
4) У роботі часто зустрічаються хибні помилки.
5) Вітаю усіх присутніх з наступаючими святами.
6) Ваш совіт стане мені в нагоді.
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7)  Місцева влада підвищила тарифи на  комунальні послуги
згідно ухвали обласної ради.

8)  Іван Петренко підготувався до конференції, але завдяки хво-
робі виступити не зміг.

9)  Не  досить вивчити правила  — треба вміти приміняти їх
на практиці.

10)  Читаючи роман, мені так хотілося, щоб усі герої залиши-
лися живими.

3. Визначте жанр, провідний мотив, з’ясуйте ідейно-тематичний
зміст, схарактеризуйте образи та художні засоби твору «Балада про 
соняшник» Івана Драча.

ІІІ рівень

1. Зніміть дужки, скісні риски, поставте пропущені букви і розді-
лові знаки. Поясніть правопис. Сформулюйте правила.

Благослове… а  тиша навкруги. Лише заш… рхоче де/сь сухо 
з… лена ящірка пробігаючи в  траві бризнуть в/різно/біч з/під 
ніг коники/ковалі ще жайворонки дзюркочуть у  тиші проймаю-
чи її в/гору і в/низ не/видимі у  повітрі як струмки що т… чуть 
і т… чуть розмаїті джерельно/дзвінкі. Здається співає від краю 
до краю саме повітря співає мар… во що вже (с/з)хоплюється т… 
че струмує де/не/де над ков… лою. Може і цей т… кучий замрія-
ний степ теж тільки мар… во що прот… че і не/буде? Але ні кож-
на ст… блина закоренилася в суху місцями вже потріскану землю; 
вброд… ш по пояс в золотаві (с/з)легка (с/з)гойдані вітром шовки 
і вони не/зникають вони є; бредеш у  шовках серед мило/звучно-
го пташиного щебету і відчува… ш на душі очищеній від усього 
гіркого тільки устояну радість тільки звільнене від усяких пут 
небесно/легке щастя (О. Гончар).

2. Продовжіть текст. Підтвердіть або спростуйте думку, вислов-
лену в  поданих нижче рядках з роману Ліни Костенко «Записки 
українського самашедшого».
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Отакі ми йдемо у  XXI століття. Над нами озонова дірка, під 
нами отруєні ґрунтові води. Купив екологічну карту України  — 
плямиста, як саламандра, вже  ж нема де жити на  цій землі. Все 
в завалах сміття, брухту, ядерних відходів, руйнівних енергій духу 
і болячок тіла, в суцільних зонах екологічного лиха, — то чого ж 
я надіюсь на той Міленіум, на те оновлення людства? Чи воно ж 
здатне оновитися? Дехто взагалі вважає, що Третє тисячоліт-
тя — це вже кінець Історії.

СЕКЦІЯ  
«РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

■ 10 к лас

І рівень

1. Выпишите синонимические фразеологизмы.
Ни рыба ни мясо, закинуть удочку, ни богу свечка ни черту ко-

черга, хоть пруд пруди, ни в зуб ногой, ставить знак равенства, 
сидеть сложа руки, палец о палец не ударить, слонять слоны, по-
минай как звали, ходить руки в брюки, играть на руку, китайская 
грамота.

2. Выпишите слова и  словоформы, в  которых ударение нужно
ставить на последний слог.

Кремень, призыв, хронометр, договор, римлянин, христианин, 
гастрономия, крестьянин, свекла, ломоть, подошва, корысть, 
центнер, простыня, столяр, дремота, километр, мусоропровод.
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3. Выпишите неопределенно-личные предложения.
1. Покоя ни днем, ни ночью. 2. Кажется, лошадей подали. 3. Мне

приказано ждать его. 4. Иначе как будто и не скажешь. 5. Спать 
не хотелось. 6. Орлам случается и ниже кур спускаться. 7. Полную 
отставку тебе дают.

4. Выпишите одушевленные существительные.
Табун, народ, невежа, войско, сирота, обезьяна, дерево, хор, во-

дитель, стадо, животное, кукла, какаду, цветок, зубр.

ІІ рівень

1. В каких строках все лова образуют синонимический ряд?
1. Метель, ураган, шторм, вьюга, пурга.
2. Маленький, миниатюрный, крохотный, средний, крошечный.
3. Красивый, пригожий, прекрасный, стройный, очаро вательный.
4. Смешно, забавно, интересно, потешно, комично.
5. Масса, множество, изобилие, море, уйма.
6. Идти, ехать, бежать, мчаться, плестись.
7. Быстро, живо, заинтересованно, скоро, проворно.
8. Жаркий, знойный, палящий, горячий, жгучий.
9. Совместно, вместе, охотно, сообща, заодно.
10. Знаменитость, звезда, светлость, светило, известность.

2. Какие из выделенных слов образованы путем перехода их од-
ной части речи в другую.

Приемная дочь, светлая гостиная,  льняной костюм, тяжелый 
больной, новая шашлычная, президентский указ, одноухий заяц, 
ванильное мороженое, старая учительская, правобережная 
часть, краснолистый куст, тесная перевязочная, теплолюбивые 
цитрусовые, учащиеся старших классов, послеполетный период.

3. Просклоняйте числительное 2 945 381.
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ІІІ рівень

1. Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы, расстав-
ляя знаки препинания, раскрывая скобки.

Из (за) поднявш_йся метели я  не  мог выехать раньше как 
предпол_гал. Было совсем поз_но когда мне подали повозку за-
пряже_ую парой лошадей. Кучер вскочил на  козлы и  мы покати-
ли. Какое наслаждение мчат_ся на бойких лошадях по уката_ой 
снежной дороге! Уд_вительное спокойствие овлад_вает тобой 
и  приятные воспом_нания роем т_снятся в  голове. Недоверие 
сомнение все осталось позади. Равнина ра_т_лающаяся перед 
глазами бл_стит алмазами на  горизонте дог_рает бледная 
з_ря. Скоро подним_тся луна озарит таинстве_ым светом всю 
окрес_ность. Опираясь на  спинку саней плотно запахнувшись 
шубой гляжу на бе_конечную темную ленту дороги. Вот в отда-
лении показались две точки они то и_чезают в ухабах то обго-
няя друг друга двигаются нам (на) встречу. Точки пр_ближаются 
и пр_вращаются в два воза на которых сидят закута_ые фигуры. 
Мой кучер здоровается о чем (то) ра_прашивает их и повернув-
шись ко мне говорит Не опоздаем поспеем к поезду.

Снова впереди пусто и тихо только слыш_тся (не) пр_рывный 
скрип саней да храп лошадей. Утомле_ый разнообразием мес_
ности я погружаюсь в какой (то) сладкий сон. Мне кажется что 
сон мой продолжался несколько мгновений но проснувшись убеж-
даюсь что мы уже добрались до цели нашего путешествия. В до-
лине виднеется городок осв_ще_ый рядами фонарей а на западе 
догорают звезды.

2. Какими видами связи связаны части сложных предложений.
1. Ляля спала так спокойно и в ее ресницах, казалось, роились

такие хорошие сны, что Наталья Петровна не решилась разбу-
дить ее.

2. Вблизи никаких деревьев, до усадьбы тоже далеко, зато вся
река как на ладони. (Г. Марков)
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3. Что скажут нормальные люди, если они услышат, что гос-
подин Эйнштейн шесть лет думал о пустоте? (Н. Погодин)

4. В  лесу на  прогулке иногда в  раздумье о  своей работе меня
охватывает философский восторг: кажется, будто решаешь 
мыслимую судьбу всего человечества. (М. Пришвин)

5. А  погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь,
грязная земля была плотно окутана тьмой (М. Горький).

■ 11 к лас

І рівень

1. Выпишите слова, в которых ударение падает на предпослед-
ний слог.

Гражданство, приданое, значимость, крестьянин, туфля, за-
суха, статуя, верба, дремота, вероисповедание, цепочка, упроче-
ние, пурпур, бармен, ненависть, обеспечение, намерение.

2. Выделите словоформы с нулевым окончанием.
Ау, весна, хаки, Батуми, исстари, могуч, случай, невзначай,

взлетая, взлетал, взлетев, голов.

3. Из представленных предложений выпишите историзмы.
1. Майор Ковалёв приехал в  Петербург по  надобности (Н. Го-

голь). 2. Видит око, да зуб неймет (И. Крылов). 3. Все море — как 
жемчужное зерцало. (И. Бунин). 4. Царь двумя перстами брал 
обритых за щеку (А. Н. Толстой). 5. В тот же час Петр отдал при-
каз воеводам (А. Платонов). 6. Шуми, шуми, послушное ветрило. 
(А. Пушкин). Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе 
учились! (А. Чехов). 7. Тут  же стоял окольничий, приставленный 
к полю (А. К. Толстой)

4. Какие из представленных сочетаний слов не являются слово-
сочетаниями?

Ответ по существу, братья и сестры, овладеть наукой, бледнеть 
от волнения, лес шумел, стремиться к знаниям, пусть напишет, 
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активная деятельность, шито белыми нитками, способный органи-
зовать, город спал, летнее утро, буду учиться, чуть заметно, ожида-
ние встречи, доволен результатом, накануне встречи.

ІІ рівень

1. Просклоняйте числительное 4 621 175.

2. В  представленных предложениях найдите несогласованные
определения, подчеркните их.

1. Брось ты свои фантазии (М. Горький) 2. Козаки помоложе
охотно состязались в рубке (М. Шолохов). 3. К вечеру надвинулась 
большая гроза. (А. Толстой). 4. Дверь в переднюю стояла настежь. 
(К. Федин). 5. Он потерял способность думать и  соображать. 
(К. Федин). 6. Я предложил ей бутерброд с икрой (А. Чехов). 7. Вера 
жила в эти дни тихо (И. Гончаров).

3. Найдите ошибки. Исправьте предложения.
1. Мама печет вкусные торты. 2. Ученики, интересующиеся

этим вопросом, могут получить нужную справку в энциклопедии. 
3. Мы избрали самый ближайший путь. 4. Летом многие школьни-
ки поедут в оздоровительные лагеря. 5. У моей сестры белокурые 
густые волосы. 6. Рыбы метают икру. 7. Он подыскал себе над-
ежного помощника. 8. Каждый вечер мать рассказывала дочери
сказки.

ІІІ рівень

1. Составьте предложения с разными значениями слова идти.
1. Двигаться, передвигаться, ступая ногами.
2. Двигаться, перемещаться в пространстве.
3. Отправляться, направляться куда-нибудь.
4. Иметь место, происходить.
5. Быть к лицу, подходить, соответствовать.
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2. Спишите, вставляя, где следует, пропущенные буквы, расстав-
ляя знаки препинания, раскрывая скобки.

Мы выбрали (не) большую равнину прогретую (не) жарким 
в это время солнцем. Если посмотришь (на) право на лиственный 
склон горы то среди (медно) красной листвы увид_шь как среди 
домов (кое) где светятся золотые кроны деревьев. Внизу трава 
еще зеленая (как) будто молодая а меж голубоватых камней как 
полирова_ая бл_стает вода. В  стекля_ой синеве тихой заводи 
вода пр_обретает темный цвет медле_о кружит опавшую ли-
ству и затем мчит ее дальше по каменистому ложу.

Виноград (в) прикуску с  хлебом особенно под теплым небом 
кажется (не) обыкновенно вкусным. И  тут  же можно прямо пр_
горшней напиться осенней студе_ой как драгоце_ое вино воды. 
Рядом с нами лежат пока еще (не) разобра_ые удочки и (пол) ли-
тровая банка с икрой.

В одном месте вода бурлит огромными клубами чуть  ли 
не  фонтанами пытаясь растечься (в) ширь но  стесне_ая 
каме_ыми берегами устремляется вперед собстве_о летит 
обрызгивая пр_брежные камни. Едва только я  опустил удочку 
в самое отчая_ое клокотанье как почу_ствовал как меня тянет 
вниз. И вот из потока извиваясь на крючке облегченно выскочила 
серебря_ая рыбина. Особенно волнующим исти_о красивым было 
сочетание летящей волны и напряже_ой лески когда слыш_тся 
гневный рывок пойма_ой форели.

Искренне обрадова_ые неожида_о богатым уловом мы 
немедле_о тронулись в  путь. После такой рыбалки (не) вольно 
замечаеш_ каждую заводь отмече_ую обыкновенно более густым 
цветом.
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Визначте, в якому кургані було знайдено золоту пектораль 
IVст. до н.е:

А Чортомлик на Дніпропетровщині
Б Товста Могила на Дніпропетровщині
В Гайманова могила на Запоріжжі
Г Солоха на Дніпропетровщині 

1.1.2. Столицею Боспорського царства було місто:
А Ольвія  В Тіра 
Б Пантікапей Г Херсонес

1.1.3. Який народ описав автор: «...У них немає хат, а живуть 
вони в кибитках, з яких найменші бувають чотири колісні, а інші шес-
тиколісні... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять 
верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець і корів і табуни коней»

А Сармати В Скіфи 
Б Кімерійці Г Венеди

1.1.4. Назвіть кочовиків раннього залізного віку:
А авари, анти, венеди
Б анти, готи, кіммерійці 
В кіммерійці, скіфи, сармати 
Г сармати, склавини, гуни
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Завдання № 2

1.2.1. Назвіть ім’я князя до якого візантійський імператор Іоанн 
Цимісхій звертався з посланням: «Вважаю, що ти не забув про по-
разку батька твого…, який, порушивши клятвений договір, при-
плив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кора-
блях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником 
своєї біди…». 

А Володимир Великий  В Святослав
Б Ігор    Г Ярослав Мудрий

1.2.2. Назвіть ім’я князя, який на знак своєї перемоги прибив свій 
щит на Золоті Ворота візантійської столиці: 

А Олег     В Ігор
Б Святослав   Г Володимир

1.2.3. Визначте рік події, про яку йдеться в уривку з літопису: 
«Ольга з сином Святославом зібрала воїв, багатьох і хоробрих, і піш-
ла на Деревлянську землю. І вийшли древляни насупротив. І коли зі-
йшлися обидва війська докупи, кинув списом Святослав на деревлян, 
а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був Свя-
тослав зовсім малим».

А 946 р. Б 957 р.
В 951 р. Г 962

1.2.4. Вкажіть назви держав, які розгромив князь Святослав: 
А Аварський каганат і Польське князівство
Б Волзька Болгарія і Хозарський каганат 
В Дунайська Болгарія і Візантійська імперія 
Г Чеське королівство і Литовське князівство
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Завдання № 3

1.3.1. Першим ректором Острозької академії був:

А    Б    В    Г 

1.3.2. Визначте рік коли відбулася описана подія: «В урочищі 
 Солониця поблизу Лубен повстанці спорудили міцний табір. Їх стано-
вище ускладнювалося тим, що в таборі перебувала велика кількість 
поранених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. Оборона табору 
на Солониці закінчилася кривавою розправою над повстанцями». 

А 1594 р. В 1596 р. 
Б 1594 р. Г 1597 р. 

1.3.3.  Вкажіть, про кого йдеться в уривку документа: «…Весь на-
род, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його 
промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя і визволителя народу 
від польського рабства, вбачаючи в його імені добрий знак… Патрі-
арх надав йому титул найсвітлішого князя». 

А    Б    В    Г 
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1.3.4. Вкажіть подію,описану в уривку з роману П. Панча «Гомоні-
ла Україна»: «Миль за десять від Стеблева передні частини насти-
гли загін Кривоноса. Після короткого бою Кривоніс почав відсту-
пати в напрямку села Горохівці. Польське військо погналось слідом. 
В  Гороховій Діброві дорога круто спускалась у балку між високими 
горбами, вкритими густим дубняком… Козаки розстрілювали про-
тивника впритул»

А битва під Жовтими Водами   В битва під Пилявцями
Б битва під Корсунем   Г битва під Берестечком 

Завдання № 4

1.4.1. Визначте історичного діяча: «… був одним із визначних ді-
ячів Південно-Західного відділення Російського географічного това-
риства і «Старої» київської громади. Від 1875 р. – в еміграції. У Швей-
царії восени 1876 р. почав видавати збірник «Громада»… 1889 р. 
запрошений на кафедру загальної історії історико-філологічного 
факультету Софійського університету в Болгарії». 

А     Б     В      Г  

1.4.2. Вкажіть, який музичний твір автора
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А «Запорожець за Дунаєм» В «Різдвяна ніч»
Б «Осада Дубна»  Г «Вечори на Україні»

1.4.3. Визначте назву організації, яку описує у своїх спогадах 
Є. Чикаленко: «… вирішили ми 1908 р. відновити давню безпартійну 
загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 р., але тепер уже 
під назвою… без усякої програми, лиш на платформі федеративно-
го устрою Росії та автономії України…» 

А «Просвіта» 
Б «Товариство Українських Поступовців» 
В Наукове товариство імені Т.Шевченка 
Г Український соціал-демократичний союз – «Спілка»

1.4.4. Вкажіть які бойові дії відбулися 1915 р.: 
А Брусиловський прорив, бій на г. Лисоні
Б Галицька битва і бій біля с. Конюхи 
В Галицька битва і бій на г. Лисоні
Г Горлицький прорив і бій на г.Маківці

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
архітектури:

А    Б    В    Г 
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2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Оборонці гетьманської столиці , яку будь-яке вороже військо 

могло б узяти що багатоденною облогою, розбігалися, не віда-
ючи що трапилося, бо ж про потаємний хід знали тільки гене-
ральні старшини, під оруду яких здав Мазепа Батурин, вируша-
ючи із столиці, щоб у містечку Горках над Десною з’єднатися із 
шведським королем Карлом ХІІ. (Р.Іваничук «Орда»)

Б  … Перед світом тієї ж ночі, а може, перестоявши ще кілька днів 
у плавні, де поміж вкритим лісом островами очі Текелія не мо-
гли їх бачити, «дунайці» вирушили вниз Дніпром, навіки попро-
щавшись і з Великим Лугом, і з рідною Україною… (А.Кащенко 
«Оповідання про славне військо Запорозьке низове»)

В  … Гетьман в оточенні всіх полків, які зустрічали його на кордо-
ні, в’їхав у Глухів, де його біля міської брами чекала генеральна 
старшина… Кирило довго сміявся, побачивши через паркан, 
коли їхав до майдану, резиденцію Скоропадського… А в Кири-
ла палац хоч і дерев’яний (буде і камінний), але із доброго дуба, 
високий, лункий, просторий. (Ю.Мушкетик «На брата брат»). 

Г  ... Страх перед царем, що кожної хвилини міг увігнатися ура-
ганом до канцелярії. ...У лівому крилі будинку приміщувався 
імперський вищий суд, якому цар приказав розглянути спра-
ву наказного гетьмана Павла Полуботка та козацької старши-
ни… (С.Фостун «Нас розсудить Бог»)  

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності політичних дія-
чів за часом перебування їх при владі: 

А     Б     В     Г 
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2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності появу україн-
ських літературних об’єднань: 

А Авангард В Плуг
Б Гарт   Г Пролітфронт 

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між поняттям та його визначен-
ням: 

1 «Корені зація» А  економічна політика більшовиків, що передбачала 
впровадження ринкових відносин. 

2 «Ножиці цін» Б  система заходів, спрямованих на прискорений 
розвиток важкої промисловості, створення важкої 
промисловості 

3  «Нова 
економічна 
політика»

В  політика завищення цін на промислові товари 
і  заниження на сільськогосподарські продукти 
з метою отримання додаткових прибутків

4 Концесія Г  політика більшовиків у мовно-культурному питанні, 
спрямована на залучення на бік радянської влади 
інтелігенції та селянства корінних національностей.

Д  договір передачі на певних умовах і певний 
строк громадянам або юридичним особам, 
здебільшого іноземним, права експлуатації лісів, 
надр, підприємств тощо, які належать державі або 
місцевим органам

2.2.2. Установіть відповідність між іменами діячів культури та га-
лузями, у яких вони працювали: 

1     2     3    4 
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А Образотворче мистецтво Г Театральна режисура 
Б Кіномистецтво   Д Музика
В Література 

2.2.3. Установіть відповідність між історико-культурною пам’ят-
кою та її назвою: 

1      2 

3      4 
А Острозький замок
Б Покровськацерква-фортеця в с. Сутківцях
В Кам’янець-Подільська фортеця
Г Хотинська фортеця
Д Меджибізький замок

2.2.4. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та 
їхніми стислими характеристиками: 

1     2     3    4 

А  У 1925–1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У,ініціатор 
репресій проти національної інтелігенції.



85

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Б  Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У січні 
1919 р. очолив радянський уряд УСРР.

В  Від 1924 по 1927 – нарком освіти УСРР, активно проводив політику 
українізації. Згодом звинувачений у «націоналістичному ухилі».

Г  Активний учасник установлення радянської влади в Україні. 
В 1922–1923 і 1933–1937 рр. – нарком освіти УСРР. 

Д Голова Ради народних комісарів УСРР від 1923 до 1934 р.

Завдання № 3
2.3.1. Визначте події та явища, які відбулися у період відвідкрит-

тя у Харкові першої в Україні радіостанції до постанови про перене-
сення столиці з Харкова в Київ: 

А. початок роботи в Києві театру «Березіль»; 
Б. початок діяльності ВАПЛІТЕ; 
В. вихід на екрани фільму О.Довженка «Звенигора»; 
Г. процес СВУ; 
Д. заснування Інституту електрозварювання ВУАН; 
Ж. відкриття пам’ятника Т.Шевченкові в Харков; 
З.  постанова про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах України.

2.3.2. Визначте з переліку діячів культури представників групи 
неокласиків: 

А      Б      В     Г 

Д       Ж      З  
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2.3.3. Визначте, які зміни відбулися в соціальнійструктурі насе-
лення Радянської України упродовж 1929–1938 рр.: 

А Формування нової верстви – колгоспного селянства.
Б Зростання заможного прошарку селян.
В Істотне поповнення складу робітників жінками.
Г Зростання чисельності службовців.
Д Зменшення чисельності робітників 
Ж Зникли категорії приватних торговців, власників підприємств
З Розширювався прошарок селян-власників

2.3.4. Визначте факти біографії громадсько-політичного діяча:

А  Народився у родині зубожілих, безземельних польських шлях-
тичів, генеалогічно споріднених з Правобережною Україною

Б Народився на Полтавщині в родині дворян.
В  Закінчив історико-філологічний факультет університету свя-

того Володимира
Г  Закінчив медичний та історико-філологічний факультети уні-

верситету святого Володимира
Д  Він першим серед українських істориків нових часів чітко і ясно, 

без національної роздвоєності, властивої його попередникам 
і сучасникам, виступив з концепцією споконвічності української 
самобутності й навіть увів у науковий обіг термін «Україна-Русь».

Ж  Він доводив, що сучасний український народ є спадкоємцем 
не лише козаків, а й державницьких традицій Київської Русі, 
Галицького князівства
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З  За кордоном він створив осередок політичної еміграції, 
центр, за висловом І. Франка, «українського руху та україн-
ської думки», що діяв протягом 20 років

ІІІ рівень

3.1. Охарактеризуйте козацько-селянські повстання 90-х рр. 
XVI ст. – 20-30-х рр. XVII ст..: передумови, причини, етапи, результати, 
наслідки, історичне значення.

3.2. Ви – делегат Першого з’їзду рад у Києві. Опишіть у листі до 
рідних про його хід та рішення.

■ 11 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Про які племена йде мова у наведеному уривку: «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 жи-
вуть вони в кибитках...На одному місці вони залишаються стільки 
часу, поки вистачає трави для отар, а коли її не вистачить, перехо-
дять в іншу місцевість».

А скіфи В сармати
Б авари Гвенеди

1.1.2. Яка із наведених нижче цитат була взята з «Повісті мину-
лих літ»?

А  «Глянув Ігор на яснее сонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, Ніж полону зазнати!»



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

88

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»

1.1.3. Визначте особу, що безпосередньо була причетна до ви-
никнення описаного в уривку історичного явища: «Бунт в  Україні 
та Подолі селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської 
конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших 
єдиновірних [ православних] жорстокий супротив...»

А Устим Кармалюк В Мельхіседек Значко-Яворський
Б Олекса Добуш  Г Кирило Терлецький

1.1.4. З якого документу взятий наведений уривок: «При виході 
українського війська в поле повинен також одночасно виходити і 
комісар з двома полками за межі волості, особливо коли немає ви-
няткової небезпеки, і тим розташовувавшись коло Чорного шляху 
чинити опір татарським роз’їздам… Призначаємо також іменем на-
шим Речі Посполитої комісарів для визначення осідлості козаків»

А  «Ординація 1638 р.»
Б  «Пункти для заспокоєння руського народу 1632 р.»
В  «Куруківська угода 1625 р.»
Г  «Зборівська угода 1649 р.»
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Завдання № 2

1.2.1. Про заснування якого навчального закладу на початку ХІХ 
ст. йде мова в уривку: «Місцем заснування цього закладо обрано 
місто, де вперше засяяло і звідки розлилося по всій древній Русі 
світло істинної віри…»? 

А Харківський університет
Б Ніжинська гімназія вищих наук
В Київський університет
Г Рішельєвський ліцей 

1.2.2. Про яку із «Великих реформ 1860-1870-х рр.» йде мова в 
уривку: «Після набрання чинності цього Положення знімаються з по-
міщиків: 1) обов’язки по постачанню продовольства та опікуванню 
селян; 2) відповідальність за внесення селянами державних податей і 
виконання ними грошових та натуральних повинностей; 3) обов’язок 
клопотатися за селян у справах цивільних і кримінальних…»? 

А судову В фінансову 
Б селянську Г земську 

1.2.3. «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і впе-
кло не бояться йти, щоб лиш втекти від рідного краю» − писала 
газета «Громадський голос». Вкажіть із яким історичним явищем 
пов’язана наведена цитата.

А промисловий переворот В аграрне перенаселення
Б Велика війна   Г революційні потрясіння 

1.2.4. «Зроблене випробування сприяло значному вдосконален-
ню прийомів пілотажу, одного з найдавніших засобів досягнення 
найбільшої безпеки польоту при сучасних умовах авіації» − писали 
в одній із газет на початку ХХ ст. Про що саме йде мова?

А «петлю Петра Нестерова»
Б переліт Сергія Уточкіна через Одеський залив»
В перший нічний політ Левка Мацієвича
Г винайдення Ігоря Сікорським чотирьохмоторного літака
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Завдання № 3

Прочитайте уривок зі щоденника селянина з Південної України 
та виконайте завдання 1.3.1. −1.3.4.

«Але ж в Росії пішло діло кепсько, гроза за грозою. 1905 –1906 
роки оставили наслідком здорову «розвалюху», і тіко чуть пішло 
вгору господарювання та і все. Знов розвал, ніщета, убійство міль-
йонів ні в чом невинних людей. По капризу маленької кучки ситих і 
бездушних людей… 

… война в разгарі, мобілізаціям казалось і кінця не буде. Лю-
дей гонють як у прорву, вже і стариків забрали … Вже й гульнів 
немає,зберуться, поплачуть та й додому; вже в кожного єсть свій 
каліка, вбитий, або родич...

А звін по мертвому щодня гуде, ізвіщая, що ще добавилось на од-
ного, якому обіщали «золотий вінець». Попи з кафедр громили:

– Кайтеся, бо ще хуже вам буде. Це тіко фундамент вами закла-
дають.

За що і чого каятися селяни не мусили панімать, кому і яке зло 
зробили; несли голови в бойню не знаючи кого треба защіщать, де 
той ворог, що так натравив один на одного. І тілко дуще ридали в 
церкві... Наймають молебні, правлять панахиди, моляться за «вої-
на», щоб не вбило. Але ж война нічого не слуха, вона сліпе, глухе, 
бездушне существо, що нікого нещадить ….

1.3.1. Який історичний факт може проілюструвати перший абзац 
з наведених спогадів?

А розгортання повстання «Київська козаччина»
Б розгортання повстанняЧернігівського полку
В «Сорочинська трагедія»
Г «Холодноярська республіка»
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1.3.2. Яке із зображень ілюструє описаний в уривку період?

А      Б 

В      Г 

1.3.3. На якому характері війни для українців наголошує у своїх 
спогадах селянин, пишучи «де той ворог, що так натравив один на 
одного»?

А оборонний
Б безглуздий
В громадянський
Г братовбивчий

1.3.4. Судячи з уривку, прихильником або членом якої політич-
ної організації чи партії міг бути автор спогадів?

А Союзу Визволення України
Б Головної Української Ради
В  Української соціал-демократичної робітничоїпартії (крило 

В. Винниченка)
Г Карпато-Руського визвольного комітету
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Завдання № 4

1.4.1. Про яку історичну тенденцію свідчить наведена діаграма

А посилення господарської експлуатації українських земель 
у складі Російської імперії

Б перетворення України на «житницю Європи»
В підготовку Російської імперії до війни
Г успішність кріпосницької системи господарювання 

1.4.2. Який термін доречно використовувати для оцінки наведено-
го уривку зі джерела початку ХХ ст.: «1 Украинский язык малопригоден 
для создания родной малороссам областной культуры; 2) Наличность 
у малорусской или украинской популярной литературе своеобразной 
(фонетической) орфографии является фактором, вредящем народной 
грамотности и тормозящим культуру Юга России…»?

А малоросійство  В шовінізм
Б асиміляція Г популізм 

1.4.3. Яке поняття пов’язане з пропагандистським плакатом?
А соціалістичні змагання
Б розкуркулення
В соціалістичний реалізм
Г ревіндикація
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1.4.4. Назвіть винахід Інституту електротехніки АН УРСР під ке-
рівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва, який був уве-
дений в експлуатацію в 1950 році.

А   МЕОМ   В апарат для зварювання під флюсом
Б   ядерний реактор Г електродвигун 

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між архітектурною пам’яткою і 
місцем її розташування

1    2   3   4 
А Київ  Г Харків
Б Львів  Д Полтава
В Одеса

2.1.2. Установіть відповідність між історичним поняттям та урив-
ком з художнього твору, який це поняття ілюструє

1 громадянська війна
2 перша російська революція
3 розкуркулення 
4 українізація 
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А Коли комісія з міліції та бригадирів доходила до двору Ши-
янового, видно було, як від криниці блищала напечена сонцем 
бляха дашка, що покривав корбу і мотузку для відер. А  на  хаті, 
над сінешніми дверима, у великій бляшаній деці сушилися проти 
сонця ягоди. З хатніх вікон виглядали Софія і Ніна на двір. А по-
серед двору стояв без шапки, у білій сорочці і в білих полотняних 
штанях сам господар — Євген Шиян. Вишня йому затуляла гілля-
кою тулуб. Видно було тільки голову і ноги. Одначе вигляд робив 
враження людини великої на  зріст і рішеної на  останні вчинки, 
які тільки можуть прийти селянинові в голову під час розпачливої 
ситуації в житті. Коли гурт «совєтчиків» став наближатися до пе-
релазу, Шиян і собі рішуче стриманим кроком підійшов першим 
до перелазу і став чекати. Пройшло кілька хвилин, і комісар, який 
перший ішов перед усіма, узявся рукою за тин і хотів перелази-
ти в двір. Але Шиян непроханого гостя, який навіть не привітався 
з господарем, злегка зупинив, приклавши широку свою долоню 
йому до  грудей. Комісар спочатку зніяковів, а  потім спитав, по-
чуваючи, що всі вже бригадири за плечима:

— А це ще що має значити?
— Підождіте, не  йдіть у  двір, — відповів Євген. — Я  хочу вам 

щось сказати.
— Ну, говори. Тільки не затримуй нас. Я приїхав із Балаклеї.
— Товаришу комісаре, — почав Шиян. — Це якась помилка, що 

ви присудили мені «план до двору». Та ви ж знаєте: я людина бід-
на, мій батько лишив мені усього півтора гектара землі. А такі ж 
люди, як «я, у совєтської власті мусять бути на першому місці…

Та комісар йому перебив:
— Я думав, що ти щось нове до справи додаси, а ти, бачу, вер-

зеш те, що тільки в твоїй голові потовпиться і що нікому не по-
трібне. Зараз  же звільняй з родиною цей двір. Він уже не  твій, 
а громадський… Ти передержував у своїй хаті контрреволюціо-
нера, який втік з машини позапрошлої ночі… Забирай сім’ю і геть 
із двору…» (Т. Осьмачка)
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Б «Керенський застромив палець за мокрий комірець.
— Товаришу Петлюро!  — промовив Керенський і підвівся. — 

військових частин у Вінниці, Жмеринці і Проскурові стоїть п’ятдесят 
тисяч. Їх треба кинути на дільницю Збараж — Скалат. Наступові ав-
стро-німців треба створити заслін! Цього вимагає генерал Корні-
лов, командуючий армією прориву, цього вимагає генерал Бруси-
лов, главковерх. Цього вимагаю я — військовий міністр…

Петлюра теж звівся. Не тому, що він — генеральний секретар 
військових справ автономної України — неначе підлягав військо-
вому міністру всеросійського уряду: він ще не підлягав, бо авто-
номію не  прийняли і Керенський його повноважень не  визнав, 
а обидва вони, військові міністри, не мали жодних військових чи-
нів, бувши тільки земгусарами. Петлюра звівся, бо, стоячи, він ви-
глядав імпозантніше і легше було таким чином додержати прести-
жу. Петлюра засунув великий палець правої руки за борт френча 
і відказав з апломбом:

— Пане міністр! Українське військо повинно стояти на підступах 
до української столиці. І зараз його найперше завдання — борони-
ти країну від орди втікачів вашої погромленої армії» (Ю. Смолич)

В Саперів підтримали робітники, але до повстання вони не були 
готові. Не було єдиного плану дій. Коли робітники приєдналися 
до  саперів, військовий порядок порушився. Цим скористалося 
командування. Для розгрому повстанців на  Брест-Литовському 
шосе було розташовано учбову команду Миргородського полку. 
Ось як описує ці події Б. Жаданівський: «Раптом повідомили: «Спе-
реду видно роту піхоти». Я скомандував: «Стій!», але натовп рап-
том, наче завіса, подався на два боки — прямо перед нами, кроків 
за 60, стояла «з коліна» рота піхоти. Гримнули постріли. Передні 
ряди повстанців почали падати. Натовп, на який теж, очевидно, 
сипались кулі, знову посунувся на  середину вулиці і нестрим-
ною лавиною кинувся тікати… Коли юрба промчала і я вийшов 
на брук, саперів уже не було: їх змив натовп, а за ним навздогін 
свистіли кулі» (Ю. Литвак).
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Г «Тогочасні переселенці прагнули тікати з рідного села насам-
перед через те, що тут їм було нестерпно тісно, наділ був малий 
і жити ставало нічим… А в Сибіру обіцяли наділи чималі: земля 
там родить багато хліба; там навіть податей не  беруть попер-
вах, а в далеких краях дають на господарювання гроші та синів 
не беруть у солдати. Такі були приманки, які гнали людський потік 
у незнані далі, на «нові місця». За словами Грибоедова: «Тут є все, 
як нема обману…»Тоді царський уряд намагався використати пе-
реселення, щоб здихатися бідноти, задавленої безземеллям, без-
робіттям, та загнати її подалі, геть з-перед очей. А як дістануться 
туди люди — до того нікому не було діла» (Н. Телешов).

Д «Любували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці нe 
пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелґання бійців 
нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою, ось і розбігли-
ся всі по степу, і Оверко переміг. Його чорний шлик віявся по пле-
чах. «Рубай, брати, білу кість!» Пил спадав. Дехто з Андрієвого 
загону втік. Дехто простягав руки, і йому рубали руки, підіймав 
до неба вкрите пилом і потом облич» я, і йому рубали шаблею об-
личчя, падав до землі ї їв землю, захлинаючись передсмертною 
тугою, і його рубали по чім попало і топтали конем. Загони зітну-
лися на рівному степу під Компаніївкою. Небо округ здіймалося 
вгору блакитними вежами. Був серпень 1919  року. Загоном До-
бровольчої армії генерала Антона Денікіна командував Половець 
Андрій. Купу кінного козацтва головного отамана Симона Петлю-
ри вів Половець Оверко. Степові пірати зчепилися бортами, і їх 
кружляв задушливий шторм степу. Був серпень нечуваного темб-
ру» (Ю. Яновський).

2.1.3. Установіть відповідність між описаними подіями та їхніми 
хронологічними межами

1 «Привід до неї був до смішного дрібний: журі конкурсу, оголо-
шеного редколегією журналу «Червоний шлях» (О. Дорошкевич, 
М. Хвильовий, О. Слісаренко), відхилило оповідання плужанина 
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Г. Яковенка. Ображений і вельми агресивний автор намірився 
з’ясувати стосунки від імені молоді, і таким чином з’явилося дві 
статті: «Про критиків і критику в літературі» Яковенка і «Про сата-
ну в бочці» або графоманів, спекулянтів та інших «просвітян». Яко-
венко вимагав, щоб кваліфіковані письменники були при молоді 
тільки в  ролі «спеців», які дають технічні поради, оскільки вони 
не  здатні зрозуміти й оспівати новий час. І щоб при журналах і 
газетах було створено комісії для перевірки ідеологічної цінності 
писань «спеців». Про Яковенка в ході дискусії практично забули, 
а  на  статтю Хвильового літератори відреагували негайно, ніби 
більшість тільки й чекала, хто заговорить перший.»

2 «Вирок прозвучав доволі трагічно: Бандера, Лебедь і Кар-
пинець  — до  смертної кари, Климшиш і Підгайний  — довічне 
ув’язнення, Гнатківська — 15 років тюрми, Малюца, Мигаль, Кач-
марський — 12 років тюрми, Зарицька — вісім років тюрми, Рак 
і Чорній  — 7  років тюрми. Але згідно з амністією смертну кару 
замінено на довічне ув’язнення, тюремні строки до 15 років змен-
шено наполовину, а більше 15 — на одну третину (от лише незро-
зуміло, як можна було визначити ту «одну третину» для тих, хто 
був засуджений довічно?). Підсудні вислухали вирок спокійно, 
а Бандера і Лебедь вигукнули: «Хай живе Україна!».

3 «Слідом за  «керівною» публікацією всі без винятку республі-
канські газети почали запопадливо «висвітлювати» перипетії цієї 
справи, не добираючи формулювань і виразів. Складається вражен-
ня, що всі інші події, в тому числі й з’їзд молодих колгоспників, який 
проходив у ті дні, відійшли на другий план і не мали такого значення, 
як суд «над академіками». Та сама газета «Вісті» … задовго до почат-
ку процесу, щодня відводила щонайменше два підвали матеріалам 
під назвою […] та поміткою в кінці: «Далі буде». Майбутній склад за-
суджених добирався зважено і ретельно: це мали бути люди відомі, 
причетні до  науки й культури, такі, яким у  суспільній уяві пасував 
би ярлик «буржуазного націоналіста», зважувалося соціальне похо-
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дження — то мали бути діти багатих батьків, священиків або принай-
мні хоч «куркулів». Бажаною була приналежність до колишніх урядо-
вих кіл Центральної Ради або заборонених партій».

4 «Ще звечора стало відомо про удар під Житомиром. Кіннота 
Будьонного серпом врізалася в  польський фронт і в  раз удари-
ла на Бердичів. Київ відрізано, фронт польської армії розколовся 
на двоє і покотився на захід до Шепетівки та на південь до Вінниці. 
Розвідка щойно донесла, що південна шалузка польського фронту 
спішно перешиковується, очевидно, гострієм наУмань — Таращу»

А 1920 р.    Г 1935−1936 рр.
Б 1925−1928 рр.   Д 1939−1940 рр.
В 1930 р.

2.1.4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

1 девальвація А застій в економіці, виробництві та торгівлі

2 стагнація Б уповільнення темпів економічного зростання протя-
гом тривалого часу

3 рецесія В випуск в обіг банкнотів, паперових грошей та цінних 
паперів

4 емісія Г зниження вартості національної валюти

Дперевищення видатків бюджету над його доходами

Завдання № 2

2.2.1. Розташуйте у хронологічній послідовності події за їх описами
А  «І грабували вони два дні весь город − Поділ, і Гору, і монас-

тирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. Вивезли з Києва не 
тільки власність, а й ікони, ризи та дзвони… Була викрадена 
з Києва й Свята ікона Божої Матері, яка згодом буде названа 
«Володимирською іконою Пресвятої Богородиці»

Б  Це був кульмінаційний момент протистояння русько-право-
славної і католицько-пропольської партій, за яким уважно 
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спостерігав західний світ. У це протистояння було втягнуто 
багатьох володарів і великих феодалів Центральної Європи. 
За допомогою поляків Сигізмунд Кейстутович вщент роз-
громив війська Свидригайла і його союзників – лівонських 
рицарів»

В  «Приводом до повстання була угода боспорського царя Пе-
рісада V про передачу влади над Боспором понтійському ца-
реві Мітрідату VI Сенаторові, що посилило б рабовласницьку 
експлуатацію. Лише після тривалої боротьби понтійські вій-
ська під командуванням мітрідатового полководця Діофанта 
спромоглися придушити повстання»

Г  «Ця битва змусила Туреччину відмовитись від планів за-
воювання Європи. Розгром турецького війська привів до 
внутрішнього політичного послаблення султанської влади 
(повсталі яничари вбили Османа II), а також посилення бо-
ротьби слов’янських та арабських народів проти турецького 
поневолення»

2.2.2. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні явища 
з історії ХVII – XVIII ст. 

А «Паліївщина»   В «Пушкарівщина»
Б «Коліївщина»   Г «Хмельниччина»

2.2.3. Розташуйте у хронологічній послідовності події
А «Листопадовий чин» В «Базарівська трагедія»
Б «Київська катастрофа» Г «Чорківськаофензива »

2.2.4. Установіть послідовність подій 
А Іловайський котел
Б  захоплення російськими загонами, керованими офіцерами 

спецслужб РФ, українських міст  −  Слов’янська,  Краматор-
ська і Дружківки

В анексія Криму Російською федерацією
Г організований вихід ЗСУ з-під Дебальцево
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Завдання № 3

2.3.1. Визначте події з історії України, які відбувалися протягом 
існування в українських губерніях явища охарактеризованого су-
часниками як «мудра вигадка графа Аракчеєва»

1  входження Буковини на правах окремого округу до «Коро-
лівства Галіції і Лодомерії»; 

2  видання поеми І. Котляревського «Енеїда»
3 заснування масонської ложі «Любов до істини»
4 видання альманаху «Русалка Дністрова» 
5 інвентарна реформа на Правобережжі; 
6 «Похід у Таврію за волею»
7 «Чигиринська змова»

2.3.2. Визначте плакати, що відображують зміст НЕПу

1     2    3 

4      5 

6      7  
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2.3.3. Визначте характерні риси структури економіки УРСР на по-
чатку 1980-х рр.:

1  скорочення коштів на  потреби військово-промислового 
комплексу.

2 переважаючий розвиток галузей важкої індустрії.
3  екстенсивний методи збільшення сукупного суспільного 

продукту.
4 зниження темпів розвитку народного господарства.
5 розвиток атомної енергетики та ракетно-космічного будування.
6  скорочення частки сировинно-видобувної та обробної про-

мисловості
7  запровадження ринкових механізмів управління народним 

господарством

2.3.4. Які країни підписали «Меморандум про гарантії безпе ́ки 
у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї»?

1 Україна      2 Китай      3 США      4 Франція
5 Німеччина      6 Російська федерація      7 Велика Британія

IIІ рівень

3.1. Порівняйте рух народників та громадівський рухи у Наддні-
прянській Україні у другій половині XIX ст.. Виділіть спільне та від-
мінне.

3.2. Ви — делегат УЦР на переговорах у Брест-Литовську (1918 р). 
Опишіть хід переговорів, їх наслідки.
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СЕКЦІЯ «АРХЕОЛОГІЯ»

■ 9 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною револю-
цією?

А поява рабовласницьких держав
Б поява матріархальної родової громади
В  відбувся перехід від матріархально-родових до патріархаль-

но-родових відносин
Г первісний гурт змінює родова громада

1.1.2. Племена скотарів ямної і катакомбної археологічної куль-
тури кочували на території України у добу 

А неоліту   В бронзи
Б енеоліту  Г раннього залізного віку

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати В готи
Б венеди Г кіммерійці

1.1.4. Який грецький поліс карбував зображену монету?

А Тіра В Пантікапей
Б Ольвія Г Херсонес
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Завдання № 2

1.2.1. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізовани-
ми православною церквою на Русі

А князі Борис і Гліб
Б княгиня Ольга та князь Володимир
В ченці Антоній і Феодосій Печерські
Г князі Аскольд і Дір

1.2.2. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував іудаїзм?
А іжора  В варяги
Б хозари  Г авари

1.2.3. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським озером 
і Балтійським морем, заснував м. Юріїв?

А Святослав Завойовник
Б Володимир Великий 
В Ярослав Мудрий
Г Володимир Мономах

1.2.4. Який князь ВКЛ повів політику ліквідації самостійності най-
більших князівських уділів Русі-України?

А Кейстут В Ягайло
Б Ольгерд Г Вітовт

Завдання № 3

1.3.1. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних 
подій: «Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя 
многи, с ним же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом 
литва, нємцы, ляхи, жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных 
князєй с ним бє числом 50, и бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл 
царь Тємир-Кутлуй и побєди Витовта и всю силу литовскую…»?

А Городельську   В Острівську
Б Віленську   Г Люблінську



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

104

1.3.2. Які із перерахованих церков розташовані на території Свято-
Успенської Києво-Печерської Лаври: 1) Успенський собор; 2) Троїцька 
Надбрамна церква; 3) Михайлівський Золотоверхий собор; 4) Церква 
Богородиці Пирогощі; 5) Кирилівська церква; 6) Трапезна церква.

А 1, 2, 3 В 3, 4, 5
Б 1, 2, 6 Г 1, 3, 4

1.3.3. Протягом другої половини ХVI — першої половини ХVIІ 
найбільш швидко зростала кількість 

А козацтва   В духовенства
Б шляхти    Г міщанства

1.3.4. Політика якого з українських гетьманів відзначена такими 
заходами: 1) скасування «індукти» та «евекти»; 3) проведення вій-
ськової реформи; 4) поділ судів за сферою спеціалізації на: кримі-
нальні, господарські, цивільно-адміністративні.

А І. Скоропадського  В К. Розумовського 
Б І. Брюховецького  Г П. Орлика

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А М. Самокиш   В С. Васильківський
Б І.Труш    Г Л. Жемчужников

1.4.2. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 
«Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звича-
єм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене 
це не турбує, бо я говорю від імені моєї Батьківщини»?

А І. Мазепі   В П. Дорошенку
Б Д. Многогрішному  Г П. Полуботку
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1.4.3. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реоргані-
зацію греко-католицького чернецтва на засадах статуту св. Василія?

А Вельямін Рутський  В Сильвестр Косів
Б Іов Борецький   Г Іпатій Потій

1.4.4. Кому належить цитоване: «…я – перевертень і пишаюся цим 
так само, як пишався б в Америці, якби з плантатора перевернувсь на 
аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би чесним працьовитим слу-
гою спільної народної справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслу-
жу коли – небудь, що українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському
Б Павлу Чубинському
В Володимиру Антоновичу
Г Михайлу Грущевському

IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між періодом давньої історії Украї-
ни та головними винаходами зробленими людиною

1 палеоліт А поява мікролітичних знарядь праці

2 мезоліт Б використання тяглової сил тварин для оранки землі

3 неоліт В шліфування та свердління каменю

4 енеоліт Г навчилися добувати вогонь

Д навчилися виплавляти перший штучний метал 

2.1.2. Установіть відповідність між народом та описами давніх авторів:
1  «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 

завинятком Арея: для нього вони це роблять»
А греки

2  «я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 
цьому тому, хто зраджує і звалює..»

Б венеди

3  «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 
могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 
кількість нездатних до війни…»

В скіфи
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4  «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука 
та стріл, смертоносних через зміїну отруту…»

Г сармати

Д гуни

2.1.3. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком

1  «Слово про 
закон і благо-
дать» Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого за-
раз Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, 
митрополію, і потім церкву святої Богородиці 
Благовіщеня на Золо тих 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 погубити 
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”…».

2.1.4. Установіть відповідність між стародруком та його змістом

1 «Адельфотес» А  розкриває становище православ’я на території 
українських і білоруських земель, стиль вибудуваний 
як плач церкви-України

2 «Роксоланія» Б  підручних граматики церковнослов’янської та 
грецької мов

3 «Тренос» В  поетичний твір у якому населення Русі-України пред-
ставлене як окремий народ

4 «Требник» Г  містить докладний опис і порядок 
найрізноманітніших церковних обрядів

Д  присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 
турецько-татарських завойовників
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Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та його 
твором 
1 Л. Баранович А «Разговор Великороссии с Малороссией»

2 Г. Сковорода Б «Меч духовний»

3 І. Галятовський В «Історія Русів»

4 С. Дівович Г «Байки харковськие»

Д «Наука альбо способ уложення казания»

2.2.2. Установіть відповідність між гетьманом та рисами його по-
літики: 
1  І. Брюхо-

вецький
А  активне відстоюванняінтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській 
покозаченій шляхті, що викликало повстання неза-
можного козацтва на початку його гетьманування

2 П. Дорошенко Б  запровадження категорій козацької старшини 
(значкові та знатні товариші); впорядкування 
податків; заборона відбривати у козаків землі, обтя-
жувати селян повинностями

3 Д. Апостол В  виділявся гарячим патріотизмом, широким 
розумінням завдань і перспектив боротьби за 
об’єднання всієї території України

4 І. Мазепа Г  позиціонував себе захисником черні, однак 
організований перепис населення та встановлен-
ня великих податків, що надходили до царської 
скарбниці, призвели до обурення селян і козаків 
його політикою

Д  проведення «Генерального слідства про маєтності», 
вперше було встановлено точний розмір державних 
видатків
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2.2.3. Установіть відповідність між картиною та історичною поді-
єю, яку художник на ній відобразив

1     2 

3     4  
А в’їзд Б. Хмельницького у Київ
Б козацька рада на Січі
В дипломатична місія до Б. Хмельницького
Г Люблінський з’їзд 
Д Переяславська рада

2.2.4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням
1 інтеграція А  політика активного втручання однієї держави або 

групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 
чужих політичних, економічних, культурних цінностей

2  інкор-
порація

Б  політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 
військових, економічних структур або етносів у рамках 
однієї держави 

3 експансія В  заселення та господарське освоєння вільних територій

4 колонізація Г  засіб досягнення етнічної однорідності; процес розчинен-
ня раніше самостійного народу в середовищі іншого.

Д  приєднання, включення однієї держави до складу іншої 
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Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою давністю 
(від найдавнішої)

А стоянка Королеве  В стоянка Кам’яна Могила
Б стоянка у печері Киїк-Коба Г Трипілля

2.3.2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої)
А буддизм   В християнство 
Б іслам    Г індуїзм

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступ-
них творів

А «Синопсис»   В «Історія Русів»
Б «Київський псалтир»  Г «Літопис С. Величка»

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була 

передана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі 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

ІIІ рівень

Завдання № 1

1. Охарактеризуйте та порівняйте церковні реформи митропо-
литів Петра Могили та В.Рутського

2. Ви – семінарист, що слухає виступ Маркіяна Шашкевича у со-
борі Святого Юра. У листі до друга опишіть свої враження.
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■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Який період відображено на картинці? 

А палеоліт В нео літ
Б мезоліт Г енеоліт

1.1.2. Яку назву має показана археологічна знахідка? 

А клевець В бронзовийкельт
Б біметалічний меч Г акінак 

1.1.3. Яка із пропонованих реконструкцій житла була характер-
ною для племен Черняхівської археологічної культури?

А.        Б. 

В.         Г. 



111

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

1.1.4. Коли відбулися описані події: У цей час до табору супро-
тивника з’явився … вісник із дивними дарами цареві: птахом, ми-
шею, жабою та п’ятьма стрілами»?

А 513 р. до н.е. В 107 р. до н.е.
Б 451 р. н.е.  Г 607 р. 

Завдання № 2
1.2.1. Визначте жіночу прикрасу періоду Київської Русі

А  Б  В     Г 

1.2.2. Характерними рисами розвитку Київської Русі у ХІ – пер-
шій половині ХІІІ ст. були

А  становлення держави з центром у Києві, войовнича зовніш-
ня політика

Б посилення удільних князівств, постійні напади кочових племен
В  запровадження державної релігії, поширення писаного ко-

дифікованого права
Г виникнення військово-племінних союзів у східних слов’ян

1.2.3. Який великий князь київський здійснив воєнні походи, по-
значені на карті?

А Святослав Ігорович  В Ярослав  Володимирович
Б Володимир Святославович Г Володимир  Всеволодович
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1.2.4. До якої археологічної культури належить наведений мате-
ріальний комплекс?

А трипільської  В скіфської 
Б пеньківської  Г катакомбної 

Завдання № 3
1.3.1. Визначте призначення наведених археологічних знахідок

А прикраси на пояс
Б елементи зброї
Взнаряддя праці для обробки зернових 
Г кінське спорядження

1.3.2. 7 листопада 2011 р. житель Запоріжжя Сергій П’янков під 
час риболовлі на Дніпрі витягнув з ріки старовинний меч, який на-
рекли «мечем з Дніпра». Кому, за припущеннями дослідників, могла 
належати ця зброя?

А ОлегуВіщому або представнику його оточення
Б Святославу Завойовнику або представнику його оточення
В Ярославу Мудрому або представнику його оточення
Г Мстиславу Святославовичу або представнику йогооточення
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1.3.3. Яка подія сприяла появі цитованого документу: «Через те, 
що король його милість бажає для кращого порядку знати число ко-
заків…протягом шести тижнів козаки мусять скласти правильні 
реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням скільки їх живее 
в кожному старостві…».

А створення королем С. Баторієм козацького реєстру
Б козацько-селянське повстання під проводом Трясила
В узяття козаками на чолі з П.Сагайдачним м. Кафа
Г козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла

1.3.4. Який фактор став вирішальним у провалі політичного курсу 
гетьмана І. Виговського

А відсутність підтримки гетьмана запорозьким козацтвом
Б поразка гетьманських сил в українсько-московській війні
В  неспроможність налагодити мирні відносини з Річчю По-

сполитою
Г постійні татарські напади на Гетьманщину

Завдання № 4
1.4.1.Визначте назву товариства, яке було засноване у першій 

половині ХІХ ст. з ініціативи Михайла Семеновича Воронцова та ак-
тивно проводило археологічні розкопки

А Історичне товариство Нестора Літописця в Києві
Б Історико-філологічне товариство в Харкові
ВТовариство історії та старожитностей в Одесі
Г Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 

1.4.2. Аграрне перенаселення в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. на-
магалися подолати у ході

А Інвентарної реформи 1847−1848 рр.
Б Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
В Селянської реформи Олександар ІІ 
Г Аграрної реформи П. Столипіна
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1.4.3. Буковинським Кобзарем» називають:

А     Б     В     Г  

1.4.4. Із яким історичним явищем можна пов’язати виникнення 
і розгортання у Києві таких організацій як «Союз русского народа», 
«Клуб русских националистов», «Союз Архангела Михаила»?

А кооперативний рух  В Столипінська реакція
Б монополізація   Г «нова ера»

IІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між артефактом та місцем її вияв-
лення археологами

1     2      3    4 
А с. Мартинівка Черкаської області
Б с. Личківці коло м.Гусятина в річці Збруч
В с. Велика Знам’янка Запорізької обл. 
Г с. Мізин на Чернігівщині
Д м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл.
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2.1.2. Установіть відповідність між історичною особою та факта-
ми її біографії

1     2    3      4 

А  Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови».
Б  У ситуацію з виключенням із гімназії втрутився М.Пирогов і 

заступився за юнака
В  За часів Коліївщини прадід потрапив до рук гайдамаків. За мить 

до страти 14-літній польський шляхтич - підліток заспівав укра-
їнський псалом «Пречистая Діво, Мати Руського краю», чим 
зворушив коліїв. Їхній отаман відпустив не лише юного спудея, 
а й усіх бранців, що мали загинути разом із ним.

Г  Виголосив першу промову українською мовою в музеї семі-
нарії перед представниками духовної влади, запрошеними 
гістьми.

Ґ  За його ініціативою була відправлена експедиція навіть на 
Нову Землю (невипадково, що українські полярники, які від-
правляються на зимівлю в Антарктиду, покладають квіти до 
пам’ятної дошки на будинок гімназії, де він навчався у Києві).

Д  Ночами, у вільний від роботи час, він ходив до Літнього саду, 
змальовував статуї, тоді ж уперше почав писати вірші

2.1.3. Встановіть відповідність між ватажком повстання та пода-
ним описом:

1 

А  Депутат австрійського парламенту, керівник повстан-
ського руху на Буковині.
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2 

Б  «Народний месник», керівник опришківського руху.

3 

В  «Подільський Робін Гуд», керівник повстанського руху 
чисельністю понад 20 тис. чол.

4 

Г  Білоцерківський полковник, очолюване ним повстан-
ня називали «Другою Хмельниччиною», засланий до 
Сибіру.

Д  Один із головних героїв твору Т. Шевченка «Гайдама-
ки», страчений у Кодні.

2.3.4. Установіть відповідність між військовою операціє та її на-
слідками
1  
Брусиловський 
прорив

А  У результаті цієї битви російські війська оволоділи 
Східною Галичиною, Північною Буковиною та вийшли 
до карпатських перевалів.

2 
Галицька 
битва

Б  Унаслідок Брусиловського прориву (єдиної операції 
1-ї  світової війни, названої не за місцем подій, а за 
прізвищем полководця) завдано поразки австро-
угорській армії, фронти при цьому просунулися від 80 до 
120 км вглиб території супротивника. Російські війська за-
йняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини.

3  
Наступ 
О.Керенського

В  У результаті битви був зірваний стратегічний план на-
ступу німецької армії, орієнтований на швидку пере-
могу на Західному фронті.

4 
Горлицький 
прорив

Г  Стриманням німців та австрійців на Збручі закінчилася 
битва. Швидкоплинні лаври Зборова і Галича змі ни-
лися ганьбою Тернополя, якої російська армія давно 
не відчувала.
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Д  Аби врятувати армію від повного винищення, зали-
шалось тільки відступати. Російські війська покину-
ли Перемишль, Львів — майже всю Галичину. Вони 
зазнавали величезних втрат — загальне число вби-
тих і поранених за час «великого відступу» склало 
1 мільйон 410 тис. чол

Завдання № 2
2.2.1. Установіть хронологічну послідовність існування Запороз-

ьких Січей 
А Томаківська Січ  В Чортомлицька Січ.
Б Підпільненська Січ  Г Микитинська Січ

2.2.2. Розташуйте у хронологічній послідовності події історії 
України ХІХ – початку ХХ ст., що описані в уривках документів та спо-
гадах очевидців:

А  «Євреї дозволяється проживати: І. В губерніях: 1) Гроднен-
ській; 2) Віленській; 3) Волинській; 4) Подільській; 5) Мінській; 
6) Катеринославській. ІІ. В областях: 7) Бессарабській; 2) Біло-
стоцькій. Крім визначених губерній та областей євреям до-
зволяється постійне проживання з наведеними обмеження-
ми: 1) в губерній Київській, крім губернського міста Києва;
2) в губернії Херсонській, крім міста Миколаєва; 3) в губерній 
Таврійській, крім міста Севастополя…».

Б  «Це Товариство, яке відродилося, розділилось на дві галузі: 
на південну, під головуванням Пестеля, яка розповсюдилася 
в арміях, найголовніше у 2-й і частково у 1-й, і північну, засно-
вану у С.-Петербурзі під головуванням Микити Муравйова».

В  «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до 
козачої служби здібних і здавна відомих звичкою і охотою до 
неї… Як мине потреба в українських полках, всі вони роз-
пускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться 
приналежними війську».

Г  «З рапорту я побачив, що утримуються вже під арештом 
[люди] з округів полків: Чугуївського – 1104, Таганрозького –  
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899, з яких над 313 чоловіками, як найголовнішими злочин-
цями, провадиться запропонований військовий суд… Ніякі 
умовляння не діють на заколотників, і всі вони одноголосно 
з жінками кричать таке: не хочемо військового поселення…».

2.2.3. Установіть хронологічну послідовність подій
А «Справа Бейліса»
Б «Листопадовий зрив»
В «Базарівська трагедія»
Г «Київська катастрофа»

2.2.4. Розташуйте уривки із документів у хронологічній послі-
довності:

А  «На час до вирішення справи про місцеве врядування Уста-
новчими Зборами у справах місцевого врядування Україною 
вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секрета-
ріат, которого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціям 
Центральної Ради».

Б  «Через це, оберігаючи все народне хазяйство, машини, ліси, 
будинки, коней, худобу і інше, дбаючи про порядок на Укра-
їні, Універсал не дозволяє ніяких самовільних захоплень зе-
мель і всякого добра, порубок лісів тощо, бо такі захоплення 
і порубки неминуче зруйнують відтепер уже народне багат-
ство та викличуть розрухи і сварки в краю і серед селянства».

В  «І через те, ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Уні-
версал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі 
будемо творити наше життя…».

Г  «Приписуємо Правительству Республіки нашої – Раді Народ-
ніх Міністрів – від цього дня вести розпочаті вже нею перего-
вори про мир з центральними державами цілком самостійно 
й довести їх до кінця…».
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Завдання № 3
2.3.1. Визначте навчальні заклади, що були засновані у XVIII cт.

1 Києво-Могилянський колегіум
2 Переяславський колегіум
3 Харківський колегіум
4 Чернігівський колегіум
5 Глухівська співоча школа
6 Слов’яно-греко-латинська школа в Острозі
7 Рішельєвський ліцей в Одесі

2.3.2. Визначте характерні риси соціально-економічного розви-
тку українських губерній Російської імперії у першій половині ХІХ ст.

1 прискорений розвиток залізничного транспорту.
2 використання праці військових поселенців.
3 зростання кількості «піших» селян та «місячників»
4 виникнення перших синдикатів та трестів у промисловості.
5поширення «урочної системи» селянських повинностей
6  заснування торгового дому цукрозаводчиків Яхненків-Симе-

ренків.
7 розвиток кооперативного руху у сільському господарстві.

2.3.3. Визначте політичних та військових діячів ЗУНР:
1 В. Чехівський.  2 О. Севрюк.  3 П. Болбочан 
4 Л. Цегельський  5 Д. Вітовський. 6 Є. Петрушевич 
7 К. Левицький

2.3.4. Що було характерним для політики 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
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6  видання наказу про організацію козацтва, яка окремого на-
піввійськового стану

7 прискорене формування військово-морського флоту

IIІ рівень

3.1. Ви – візантійський купець, що прибув у Київ часів князя Ярос-
лава Мудрого. Опишіть свої враження.

3.2. Порівняйте рух народників та громадівський рухи в Наддні-
прянській Україні. Виділіть спільне та відмінне.

■ 11 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте з переліку археологічних пам’яток скіфські кургани
1) Висока Могила; 2) Соколова Могила; 3) Солоха; 4) Гайманова

Могила; 5) Запорізький курган; 6) Чортомлицький курган
А 1,3,5  Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6 Г 2, 5, 6 

1.1.2. Визначте назви пов’язані з походами князя Святослава
1) Херсонес;     2) Аркадіополь;     3) Іскоростень;
4) Доростол;     5) Родень;     6) Ітіль.

А 1, 2,5 В 3, 5, 6
Б 2, 4, 6 Г 4, 5, 6

1.1.3. Визначте які українські землі входили до Великого князів-
ства Литовського 

1) Київщина;     2) Холмщина;     3) Східне Поділля;
4) Буковина;     5) Закарпаття;     6) Волинь

А 3, 5, 6 В 2, 4, 5
Г 3, 4, 5 Б 1, 3, 6
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1.1.4. Які категоріїскладали панівний стан для більшості україн-
ських земель із середини ХVст.

1) пани;     2) голота;     3) посполиті;
4) данники;     5) князі;     6) зем’яни

А 1, 3, 5 В 1, 5, 6
Б 2, 3, 4 Г 2, 3, 5

Завдання № 2
1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між підписанням 

Бучацької угоди та «Вічного миру».
1) Перше видання «Синопсису» (в Києві); 2) виникнення Київсько-

го братства; 3) «Глухівські статті»; 4) Чигиринські походи; 5) Констан-
тинопольський мирний договір; 6) Бахчисарайський договір; 7) Під-
порядкування Київської митрополії Московському патріарху; 

А 1 , 4 , 6 , 7 В 3, 4, 5, 6
Б 2, 3, 4, 5 Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте твори автора

1) «Володимир»;     2) DeLibertate;     3) «Ключ розуміння»;
4) «Нова міра старої віри»;     5) Фабула;     6) Байки Харківські.

А 2, 4, 5 Б 2, 3, 5
В 2, 5, 6 Г 1, 4, 6

1.2.3. Визначте уривки із документів, які відносяться до другої 
половини XVIIІ ст. 

1) «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумов-
ського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому 
Сенатові для належного управління у Малій Росії створити там Ма-
лоросійську колегію…»;
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2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або унія
Великого князівства Литовського з королівством Польським… Зна-
ючи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом на-
родам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без 
дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «… Їх злочини, які примусили нас прийняти такі суворі заходи,
є такими: …привласнення земель Новоросійської губернії»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. Коли 
турецький султан Осман II з величезним військом напав на обоз запо-
розьких козаків, запорожці його хоробро відбили. Пригнічений такою 
поразкою настільки, що відмовився в той день їсти, султан обіцяв 50 
золотих кожному татарину, який приведе хоч якогось козака…»;

5)«Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтверди-
ти права і вольності наші військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Громадяни Корони, численні мешканці шляхетських, королів-
ських і церковних маєтків! Уже настала пора вам визволитись від раб-
ства, скинути ярмо й тягарі, які на вас накинули ваші безжальні пани…»

А 1, 3, 5 В 1, 3, 4
Б 3, 4, 6 Г 1, 3, 6

1.2.4. Визначте гетьманів періоду Руїни: 

1. 2.     3. 

4. 5. 6.
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А 1, 2, 5 В 3, 5, 6
Б 2, 4, 5 Г 2, 5, 6

Завдання № 3
1.3.1. Визначте твори діячів української культури першої поло-

вини ХІХ ст.:
1) «Запорожець за Дунаєм»;       2)Історія України-Руси;
3) «Микола Джеря»;      4)«Конотопська відьма»;
5)«Гайдамаки»;      6) «Богдан Хмельницький»

А 1, 4, 5 В 1, 3, 4
Б 2, 3, 6 Г 2, 3, 5

1.3.2. Визначте пам’ятки архітектури створені за проектами 
А.Меленського в Києві: 

1. 2.      3. 

4.      5.      6.
А 1,2 ,5 В 2, 3, 6
Б 2, 3, 5 Г 2, 3, 6

1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду 
індустріалізації в СРСР:

А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-
ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продоволь-
ча розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства 
замінюється натуральним податком…»
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Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захотілося 
ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення продук-
тивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. Разом зі мною 
спустилися два кріпильники… я почав рубати. Працювали ми 
напружено… 5 годин і 45 хвилин… нарубав 102 тонни…»

В  «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити макси-
мально можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. 
Особливу увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію 
і розвиток металургії та важкого машинобудування»

Г  «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 
10 років свого існування була явно виявлена антирадянська 
контрреволюційна організація… собор визнає дальше існу-
вання УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану…»

1.3.4. Визначте що було характерним для освіти радянської 
України в 1933–1938 рр.?

1)репресії серед освітянської інтелігенції; 2) істотне зменшення
кількості середніх шкіл; 3) запровадження єдиної структури загаль-
ноосвітньої школи; 4) відсутність університетів, зменшення кількос-
ті вищих навчальних закладів; 5)активне втручання дитячих та мо-
лодіжних комуністичних організацій у навчально-виховний процес 
шкіл, їх автономна діяльність.; 6) невтручання дитячих та молодіж-
них комуністичних організацій у навчально-виховний процес шкіл, 
їх автономна діяльність.

А 1, 3, 5 В 2, 3, 5
Б 1, 4, 6 Г 3, 4, 6

Завдання № 4
1.4.1. Визначте причини невдач СРСР в перший період радян-

сько-німецької війни (1941-1945 рр.): 
1) розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Велико-

британії та США; 2)недооцінка радянським керівництвом військо-
во-політичної ситуації; 3) недостатній досвід керівного складу ар-
мії СРСР; 4) відсутність у радянського керівництва інформації про 
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підготовку нападу на СРСР; 5) воєнно-стратегічні прорахунки щодо 
напрямку головного удару; 6) перехоплення німецькою розвідкою 
плану оборони СРСР на випадок воєнних дій.

А 2, 3, 5 В 2, 3, 4
Б 1, 2, 6 Г 4, 5, 6 

1.4.2. Які із поданих тверджень характеризують розвиток науки 
в УРСР 1946–1953 рр.: 

1)запуск першого експериментального атомного реактору; 2 бу-
дівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів; 
3 створено першу в Європі і СРСР малу електронно-обчислювальну 
машину «МЕОМ»; 4)створення штучних алмазів; 5);будівництво газо-
проводу Дашава – Київ;6)будівництво цифрової машини «Київ»

А 1, 5, 6 В 2, 3, 5
Б 1, 3, 5 Г 4, 5, 6

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ката-
строфи на Чорнобильській АЕС до Угоди про утворення Співдруж-
ності незалежних держав (СНД)

1) смерть в ув’язненні Василя Стуса); 2) В.Чорновіл відновив
у Львові видання «Українського вісника»;3) утворення Україн-
ської Гельсинської спілки;4) випробувальний політ літака АН-225 
(«Мрія»);5) визнання України США, Кубою, Бразилією, Ізраїлем;6) 
введення в обіг купонів багаторазового використання

А 1, 5, 6 В 2, 3, 4
Б 1, 4, 5 Г 2, 5, 6

1.4.4. Визначте подію, яка увійшла в історію як «революція на 
граніті» за ілюстрацією

А       Б  
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В       Г 

IІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між храмами та князівствами:

1      2 

3     4 

А Волинське     Б Галицьке    В Київське 
Г Переяславське     Д Чернігівське 

2.1.2. Встановіть відповідність між течією та її представником: 

1     2     3     4 
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А  представники одного з напрямів громадської думки ХІХ ст., 
стверджували особливий шлях історичного розвитку Росії, 
який принципово відрізнявся від західноєвропейських держав

Б  представники одного з напрямів громадської думки 40-х ро-
ків ХІХ ст., що виступали за ліквідацію кріпацтва та необхід-
ність розвитку російського суспільства за західноєвропей-
ським зразком

В  суспільно-політичне спрямування націлене на докорінну 
зміну існуючого політичного, соціального і економічного 
ладу, головна мета полягає в здійсненні революції

Г  політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в сус-
пільстві зі збереженням традиційних перевірених досвідом 
минулого цінностей, традицій

Д  ідеологія та суспільно-політична течія, поєднує ідеї соціалізму 
з вимогами селянства знищити поміщицьке землеволодіння

2.1.3. Установіть відповідність між митцем та творами:

1     2      3      4 

А «Берестечко», «Мадонна перехресть»
Б «Самосуд», «Сповідь стукача»
В «Северин Наливайко», «Манюня»
Г «Солодка Даруся», «Нація»
Д «Безодня», «Вовча зоря»

2.1.4.Установіть відповідність між назвами та змістом історичних 
документів:
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1.  Перший 
Універсал

А  «Однині Українська Народна Республіка стає само-
стійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною 
державою українського народу…»

2.  Другий 
Універсал

Б  «…Українська Центральна Рада… незабаром попов-
ниться… представниками інших народів, що живуть 
на Україні…, і тоді … буде представляти інтереси всієї 
людності нашого краю»

3.   Третій 
Універсал

В  «На час до вирішення справи про місцеве самовряду-
вання Установчими Зборами по справах місцевого вря-
дування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 
Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасо-
вий уряд…»

4.  Четвертий 
Універсал

Г  «…Віднині Україна стає Українською Народною Рес пуб-
лікою…»

Д  «…Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї 
Росії, не розриваючись з державою Російською, хай на-
род український на своїй землі має право сам порядку-
вати своїм життям»

Завдання № 2
2.2.1. Установіть відповідність між автором та його твором:

1       2  3      4 

А      Б      В 
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Г      Д 

2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 
1  колабора-

ціонізм 
А  терористичний режим нацистів в окупованих країнах, 

зокрема в Україні; ліквідація суверенітету, демокра-
тичних та соціальних здобутків держав, проведен-
ня економічної експлуатації, примусова мобілізація 
робочої сили до Німеччини, масові розстріли і депор-
тації місцевого населення

2  «новий 
порядок»

Б  антинацистський та антифашистський національно-
визвольний рух на окупованих територіях України

3  план 
«Барбаросса»

В  співробітництво урядів окремих держав чи певних 
осіб з окупаційним режимом, зрадництво

4 Рух Опору Г  широкомасштабна операція радянських партизанів 
під час Курської битви, здійснена влітку 1943

Д  кодова назва плану воєнної операції нацистської 
 Ні меч  чини проти СРСР

2.2.3. Установіть відповідність між політичними процесами та їх 
характерними особливостями:
1 ждановщина А  ідеологія, яка надає пріоритетне значення загаль-

нолюдським цінностям і другорядне — національ-
ним проблемам.

2 космополітизм Б  депортація українців Закерзоння на північ Польщі

3лисенківщина В кампанія зі знищення генетики і вчених цієї галузі

4 операція «Вісла» Г кампанія переслідування діячів культури

Д  .шовіністична політика, спрямована на знищення 
націй
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2.2.4. Установіть відповідність між Президентами України і поді-
ями пов’язаними з ними:

1      2      3      4 
А вступ України до ОБСЄ
Б вступ України в Раду Європи
В вступ України в СОТ
Г Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Д Конституційна асамблея

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 
знахідки за часом їх створення

А      Б 

В       Г  

2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Розпрощавшись із старшинами, може, ще з годинку тому, 

розмовляв з Орликом, пригадуючи, що й до кого має завтра 
написати і до підпису йому предложити… Щастя, видимо, 
хилилося на бік Карла ХІІ.… Це було гетьманові по душі. (Бог-
дан Лепкий «Іван Мазепа»)
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Б  Юрій Немирич подав королеві Гадяцькі пункти. Посланці спо-
добились цілувати руку короля. Сенатори й сеймовими дуже 
радо привітали козацьких посланців. (І.Нечуй-Левицький 
«Гетьман Іван Виговський»)

В  …од того часу Україна розділилась на дві половини по 
Дніп ро… На Україні почалися війни без перестану. (І.Нечуй-
Левицький «Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря»)

Г  Через кілька днів у Яссах мали зустрічати жениха Локсандриного 
… Він ішов із самими козаками, бо наречений тесть прохав його 
не приводити татар у Молдову… Князь Василь скочив з коня 
і пішки пішов на зустріч … (О.Рогова «Тиміш Хмельниченко»)

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети Тара-
са Шевченка: 

А    Б      В      Г 

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність політичних плакатів:

А       Б  

В           Г  



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

132

IIІ рівень
3.1. Охарактеризуйте повстання військових поселян у Чугуєві 

(1819 р.)

3.2. Ви – селянин, що слухаєте виступ Нестора Махно. Опишіть 
свої враження у листі до односельчан та родини.

СЕКЦІЯ  
«ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО»

■ 9 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною революцією?
А  поява рабовласницьких держав
Б  поява матріархальної родової громади
В  відбувся перехід від матріархально-родових до патріар-

хально–родових відносин
Г первісний гурт змінює родова громада

1.1.2. Племена скотарів ямної і катакомбної археологічної куль-
тури кочували на території України у добу 

А неоліту    В бронзи
Б енеоліту   Г раннього залізного віку

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати В готи
Б венеди Г кіммерійці
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1.1.4. Який грецький поліс карбував зображену монету?

А Тіра В Пантікапей
Б Ольвія Г Херсонес

Завдання №2

1.2.1. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізовани-
ми православною церквою на Русі

А князі Борис і Гліб
Б княгиня Ольга та князь Володимир
В ченці Антоній і Феодосій Печерські
Г князі Аскольд і Дір

1.2.2. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував іудаїзм?
А іжора  В варяги
Б хозари  Г авари

1.2.3. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським озером 
і Балтійським морем, заснував м. Юріїв?

А Святослав Завойовник
Б Володимир Великий 
В Ярослав Мудрий
Г Володимир Мономах

1.2.4. Який князь ВКЛ повів політику ліквідації самостійності най-
більших князівських уділів Русі-України?

А Кейстут В Ягайло
Б Ольгерд Г Вітовт
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Завдання № 3

1.3.1. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних 
подій: «Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя 
многи, с ним же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом 
литва, нємцы, ляхи, жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных 
князєй с ним бє числом 50, и бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл 
царь Тємир-Кутлуй и побєди Витовта и всю силу литовскую…»?

А Городельську    В Острівську
Б Віленську    Г Люблінську

1.3.2. Які із перерахованих церков розташовані на території Свято-
Успенської Києво-Печерської Лаври: 1) Успенський собор; 2) Троїцька 
Надбрамна церква; 3) Михайлівський Золотоверхий собор; 4) Церква 
Богородиці Пирогощі; 5) Кирилівська церква; 6) Трапезна церква.

А 1, 2, 3 В 3, 4, 5
Б 1, 2, 6 Г 1, 3, 4

1.3.3. Протягом другої половини ХVI — першої половини ХVIІ 
найбільш швидко зростала кількість 

А козацтва   В духовенства
Б шляхти    Г міщанства

1.3.4. Політика якого з українських гетьманів відзначена такими 
заходами: 1) скасування «індукти» та «евекти»; 3) проведення вій-
ськової реформи; 4) поділ судів за сферою спеціалізації на: кримі-
нальні, господарські, цивільно-адміністративні.

А І. Скоропадського  В К. Розумовського 
Б І. Брюховецького  Г П. Орлика

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
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ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А М. Самокиш   В С. Васильківський
Б І.Труш    Г Л. Жемчужников

1.4.2. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 
«Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звича-
єм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене 
це не турбує, бо я говорю від імені моєї Батьківщини»?

А І. Мазепі   В П. Дорошенку
Б Д. Многогрішному  Г П. Полуботку

1.4.3. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реоргані-
зацію греко-католицького чернецтва на засадах статуту св. Василія?

А Вельямін Рутський  В Сильвестр Косів
Б Іов Борецький   Г Іпатій Потій

1.4.4. Кому належить цитоване: «…я – перевертень і пишаюся цим 
так само, як пишався б в Америці, якби з плантатора перевернувсь на 
аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би чесним працьовитим слу-
гою спільної народної справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслу-
жу коли – небудь, що українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському В Володимиру Антоновичу
Б Павлу Чубинському Г Михайлу Грущевському

IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між періодом давньої історії Украї-
ни та головними винаходами зробленими людиною

1 палеоліт А поява мікролітичних знарядь праці

2 мезоліт Б використання тяглової сил тварин для оранки землі

3 неоліт В шліфування та свердління каменю
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4 енеоліт Г навчилися добувати вогонь

Д навчилися виплавляти перший штучний метал 

2.1.2. Установіть відповідність між народом та описами давніх авторів:

1  «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 
завинятком Арея: для нього вони це роблять»

А греки

2  «я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 
цьому тому, хто зраджує і звалює..»

Б венеди

3  «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 
могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 
кількість нездатних до війни…»

В скіфи

4  «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука 
та стріл, смертоносних через зміїну отруту…»

Г сармати

Д гуни

2.1.3. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
його уривком

1  «Слово про 
закон і благо-
дать» Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого за-
раз Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, 
митрополію, і потім церкву святої Богородиці 
Благовіщеня на Золо тих 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 погубити 
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”…».
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2.1.4. Установіть відповідність між стародруком та його змістом

1 «Адельфотес» А  розкриває становище православ’я на території 
українських і білоруських земель, стиль вибудуваний 
як плач церкви-України

2 «Роксоланія» Б  підручних граматики церковнослов’янської та 
грецької мов

3 «Тренос» В  поетичний твір у якому населення Русі-України пред-
ставлене як окремий народ

4 «Требник» Г  містить докладний опис і порядок 
найрізноманітніших церковних обрядів

Д  присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 
турецько-татарських завойовників

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та його 
твором 

1 Л. Баранович А «Разговор Великороссии с Малороссией»

2 Г. Сковорода Б «Меч духовний»

3 І. Галятовський В «Історія Русів»

4 С. Дівович Г «Байки харковськие»

Д «Наука альбо способ уложення казания»

2.2.2. Установіть відповідність між гетьманом та рисами його по-
літики: 

1  
І. Брюховецький

А  активне відстоюванняінтересів старшинської вер-
хівки; щедрі роздачі землі українській покозаченій 
шляхті, що викликало повстання незаможного коза ц-
тва на початку його гетьманування

2  
П. Дорошенко

Б  запровадження категорій козацької старшини 
(значкові та знатні товариші); впорядкування 
податків; заборона відбривати у козаків землі, обтя-
жувати селян повинностями
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3 
Д. Апостол

В  виділявся гарячим патріотизмом, широким 
розу мінням завдань і перспектив боротьби за 
об’єднання всієї території України

4 
І. Мазепа 

Г  позиціонував себе захисником черні, однак 
організований перепис населення та встановлен-
ня великих податків, що надходили до царської 
скарбниці, призвели до обурення селян і козаків 
його політикою

Д  проведення «Генерального слідства про маєтності», 
вперше було встановлено точний розмір державних 
видатків

2.2.3. Установіть відповідність між картиною та історичною поді-
єю, яку художник на ній відобразив

1     2 

3     4  
А в’їзд Б. Хмельницького у Київ
Б козацька рада на Січі
В дипломатична місія до Б. Хмельницького
Г Люблінський з’їзд 
Д Переяславська рада
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2.2.4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням

1 
інтеграція

А  політика активного втручання однієї держави або 
групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 
чужих політичних, економічних, культурних цінностей

2 
інкорпорація

Б  політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 
військових, економічних структур або етносів у рамках 
однієї держави 

3 
експансія

В  заселення та господарське освоєння вільних територій

4 
колонізація

Г  засіб досягнення етнічної однорідності; процес розчинен-
ня раніше самостійного народу в середовищі іншого.

Д  приєднання, включення однієї держави до складу іншої 

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою давністю 
(від найдавнішої)

А стоянка Королеве  В стоянка Кам’яна Могила
Б стоянка у печері Киїк-Коба Г Трипілля

2.3.2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої)
А буддизм   В християнство 
Б іслам    Г індуїзм

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступ-
них творів

А «Синопсис»   В «Історія Русів»
Б «Київський псалтир»  Г «Літопис С. Величка»

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була 

передана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
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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

ІIІ рівень

1. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику князя Воло-
димира Великого

2. Ви – польський шляхтич. Опишіть суд над повсталими у Кодні.

■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Про які племена йде мова у наведеному уривку: «У Європі 
є... народ, що живе навколо озера Меотиди 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 жи-
вуть вони в кибитках...На одному місці вони залишаються стільки 
часу, поки вистачає трави для отар, а коли її не вистачить, перехо-
дять в іншу місцевість».

А      Б      В      Г 
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1.1.2. Яка із наведених нижче цитат була взята з оригінального 
твору ХІІ ст., в якому автор намагався провести ідею необхідності 
відновлення єдності Русі? 

А  «Глянув Ігор на яснесонце Та й побачив — військо тьма по-
крила, І сказав до дружини-вояцтва: «Браття мої, друзі вірні! 
Лучче нам порубаними бути, ніж полону зазнати!»

Б  «...  У тих і других варварів одна мова, проста і варварська! 
Не відрізняються вони одні від одних і зовнішнім виглядом. 
Усі ці люди високі на зріст і надзвичайно сильні…».

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»

1.1.3. Визначте особу, дії якої описує джерело:«Зазнавали напа-
дів його загонів поміщики Балтського, Вінницького, Могилівського 
і Проскурівського повітів Подільської губернії. Загони повстанців 
з’являлися і в Бессарабії. Для забезпечення свого загону він налагодив 
зв’язки з містечковими євреями, через яких реалізовував відібране 
в поміщиків майно. ...»

А      Б      В      Г 
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1.1.4. Вкажіть документ, що містив таке положення: «Чигирин, 
так як є в своєму обрубі, має бути завше при булаві Запорозького 
війська, який Його Королівська Милість дає і теперішньому гетьма-
нові Війська Запорозького»?

А «Ординація 1638 р.»
Б «Пункти для заспокоєння руського народу 1632 р.»
В «Люблінська унія 1569 р.»
Г «Зборівська угода 1649 р.»

Завдання № 2

1.2.1. Який із наведених документів регламентував організацію 
органів влади і управління більшості українських земель? 

А  «Польське королівство і Велике князівство Литовське, згідно 
з попередньою інкорпорацією між ними, складають з обох 
вищезазначених народів одно, нерозрізнюване, неподільне 
тіло, одно зібрання, один народ»

Б  «Через те, що король його милість бажає для кращого по-
рядку знати число козаків…протягом шести тижнів козаки 
мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 ти-
сячі з зазначенням скільки їх живе в кожному старостві»

В  «Хочемо і постановляємо, щоб усі піддані наші, держали і во-
лоділи, щоб їм такі маєтки вічно від нинішнього часу і в при-
йдешні часи держати і володіти, і їм самим, і потомкам, тобто 
їх родові; хоч би і листів, тобто грамот і кріпосних документів 
ніяких не було, як вище в цій же статті у другій главі, про це 
досить є описано»

Д  «...треба невпинно стежити, щоб козацька вольниця не хова-
лась по островах... Разом з тим жоден козак не повинен нава-
жуватись ходити на Запорожжя без паспорта комісара; спійма-
ний комендантом козацьким, він підлягає смертній карі»

1.2.2. Про якого князя ВКЛ йде мова: «… прибув до  Кракова, 
15 лютого був хрещений у Вавелі під ім’ям Владислава і 18 лютого 
повінчаний з тринадцятирічною королевою. Питання проте, чи 
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був він польським королем, піддавалося сумнівам деякими історика-
ми, але після смерті дружини його права на престестол були під-
тверджені королівською  радою»?

А Кейстута В Ягайла
Б Ольгерда Г Вітовта

1.2.3. Назвіть гетьмана, за якого було здійснено спробу визна-
чення та повернення в державне користування рангових земель, 
які безпідставно були захоплені в приватне володіння.

А     Б      В      Г 

1.2.4. Назвіть історичну персоналію за фактами його біографії: со-
ратник Б. Хмельницького, полковник прилуцький, згодом ніжинський; 
командував повстанськими військами у Білорусії, за рік до смерті 
Б. Хмельницького виконував повноваження наказного гетьмана

А Іван Богун В Мартин Небаба
Б Іван Золотаренко Г Антон Жданович

Завдання № 3

1.3.1. Вкажіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А     Б      В      Г 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

144

1.3.2. Визначте лідера організації: «Організацію очолювала пре-
зидія з 5 чоловік, її друкованим органом стала газета «Зоря Галиць-
ка»; у першій відозві проголошувалося, що галицькі українці нале-
жать до великого українського народу»?

А      Б      В      Г 

1.3.3. Укажіть діяча української культури за цитатою: «Мені легко було 
вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу…»?

А      Б      В      Г 

1.3.4. Вкажіть лідера організації, про яку доповідав царський 
жандарм: «У Києві і в Малоросії слов’янофільство перетворюється 
в українофільство… Причетні до справи… художник…, колишній 
вчитель …із захопленням говорили про колишню Малоросію…»?

А      Б      В      Г 
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Завдання № 4

1.4.1. Про якого історичного діяча згадував сучасник: «Дійсно, 
цей від’їзд швидше нагадував відправку якогось злочинця, а не від-
буття зі своєї резиденції голови держави».

А     Б   В      Г  

1.4.2. Проголошення якого Універсалу УЦР пов’язане з цитова-
ним документом: «Щодо скасування права власності на ці землі, то 
його треба розумітитак, що право власності переходить до наро-
ду Української Республіки, а значить від дня оголошення Універсалу 
дотеперішнім влас никам забороняється землю продавати, купува-
ти, заставляти, дарувати чи передавати кому-небудь у власність 
якими-будь способами, бо ці землі Українська Центральна рада вва-
жає власністю не окремих осіб чи установ, а всього народу, причому 
це скасування власності, як і весь земельний лад на Україні, мають 
підтвердити і остаточно встановити Українські Установчі збори»?

А І Універсалу   В ІІІ Універсалу
Б ІІ Універсалу   Г IV Універсалу

1.4.3. З ім’ям якого історичного діяча пов’язана подія з картосхеми?
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А      Б       В      Г 

1.4.4. Щодо якого правопису української мови була прийнята цито-
вана резолюція: «Вважати за необхідне дати…розгорнуту, докладну 
критику викривлень і помилок, допущених у „Словнику“, зокрема щодо 
протягування в українську мову польських та інших іноземних слів у 
той час, як для позначення нових понять є ближчі і добре знайомі укра-
їнському народові російські слова. Доручити комісії розглянути всі ви-
правлення, які необхідно буде внести до словника»

А желехівки   В скрипниківки
Б кулішівки   Г драгоманівки

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між князем таісторичними свід-
ченнями про нього: 
1  Ярослав 

Осмомисл
А  «Він бо кидався на поганих як той лев, сердитий же 

був як рись…»

2  Ігор 
Святославович

Б  «І плакали по ньому всі переяславці… За ним же 
Україна багато потужила…»

3  Роман 
Мстиславович

В  «Він був народжений для того, щоб панувати над 
багатьма тисячами. Син могутнього творця Галиць-
кого князівства…»

4  Володимир 
Глібович

Г  «Трагедія на берегах Каяли відкрила ворота на Русь-
ку землю половцям…»

Д  «Цей князь всіляко прагнув послабити владу Ярос-
лава і не хотів визнавати його верховенство над 
Новгородом»
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2.1.2. Установіть відповідність між історико-культурною пам’ят-
кою та історичним діячем: 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 Г 

Д
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2.1.3.  Установіть відповідність між автором та його твором:

1      2      3     4 

А   Б   В  Г    Д 

2.1.4. 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 святам

2  реальна 
гімназія

Б  початкові однорічні школи першої ланки освіти 
в Російській імперії, що знаходилися у віданні Синоду

3 ФЗУ В  середній загальноосвітній учбовий заклад, в учбовому 
плані якого провідне місце було відведене предме-
там природно-математичного циклу і вивчалися живі 
іноземні мови.

4 Лікпункт Г  основний тип професійно-технічної школи в УРСР 
у 1920–1940 рр. 

Д  освітній заклад створений у рамках радянської 
освітньої кампанії 1920-х років в УСРР

Завдання № 2

2.2.1. Розташуйте у хронологічній послідовності наступні явища 
з історії ХVII – XVIII ст. 

А «Паліївщина»   Б «Коліївщина» 
В «Пушкарівщина»  Г «Хмельниччина»
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2.2.2. Розташуйте у хронологічній послідовності антиукраїнські 
заходи російського уряду 

А  «… 1) не допускати ввозу в межі імперії книг і брошур, що 
видаються за кордоном на малору ському наріччі. 2) Друку-
вання і видання в імперії ори гінальних творів і перекладів 
на тому ж наріччі заборо нити…3) Заборонити різні сценічні 
вистави на малоруському наріччі, друкування на ньому тек-
стів до му зикальних нот…». 

Б  «1) негайно приступити до пере гляду правил про заснуван-
ня недільних шкіл; 2) …закрити всі недільні школи і читальні, 
що тепер існують».

В  «… щоб до друку дозволялись тільки такі твори малоросій-
ською мовою, які належать до галузі крас ного письменства; 
пропускання ж книг малоруською мовою як духовного зміс-
ту, так навчальних, і, взагалі, призначених для початкового 
читання народу, припинити…».

Г  «повідомити чи не лишилися в продажу вірші Шевченка, ру-
копис «Закон Божий» та інші підбурливі твори; також чи не 
існують думки про колишню вольницю, Гетьманщину і про 
уявні права на відокремлення; щоб звертали увагу на тих, які 
переважно займаються малоросійськими древностями. 

2.2.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети Тара-
са Шевченка: 

А    Б     В     Г 

2.2.4. Розташуйте у хронологічній послідовності уривки із ху-
дожніх творів, що відображують певні історичні події чи процеси

А  «Слідом за «керівною» публікацією всі без винятку республі-
канські газети почали запопадливо «висвітлювати» пери петії 
цієї справи, не добираючи формулювань і виразів. Складає-
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ться враження, що всі інші події, в тому числі й з’їзд моло-
дих колгоспників, який проходив у ті дні, відійшли на другий 
план і не мали такого значення, як суд «над акаде міками»

Б  «Головний жандарм Полтави покрутив аркуш паперу, списа-
ний акуратним каліграфічним почерком, і поклав його до пап-
ки, де вже лежали подібні донесення аґента під псевдонімом 
«Гвоздь» про таємну групу семінаристів, яка збирається «для 
пения козацких песен, декламации крамольных запрещённых 
стихов, чтения раз личных агитационных брошюр, воззваний 
к борьбе за равенство, свободу, демократию, конституцию, 
передел земли, украинский язык, за автономию Украины»

В  «Хвильовий побачив головну перешкоду для розвитку 
української літератури в різкому зниженні розуміння рівня 
культури, необхідного письменнику. Для нього це пов’язано 
з рухом села в місто, з процесом українізації, який відкриває 
шлях нагору напівписьменній частині селян і міщанства»

Г  «По всему Гуляйполю шли разговори, что батько за послед-
нее время стального пить, и какбы не пропил армии. Но 
только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, 
скрытен, живуч как стреляный зверь…»

Завдання № 3

2.3.1. Назвіть міста, що увійшли до складу Боспорського царства
1 Борисфеніда;     2 Пантікапей;     3 Фанагорія;     4 Танаїс; 
5 Керкінітида;     6 Херсонес;     7 Феодосія

2.3.2. Оберіть за портретами діячів громадівського руху у Над-
дніпрянській Україні:

1     2     3     4  
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5     6     7 

2.3.3. Визначте з переліку діячів культури представників групи 
неокласиків: 

А    Б    В    Г  

Д     Ж      З  

2.3.4. Визначте кінокартини, створені українським режисером 

:
1 «Коліївщина»     2 «Ягідка любові» 3 «Стожари» 
4 «Запорожець за Дунаєм»  5 «Сумка дипкур’єра»
6 «Вася реформатор»    7 «Щорс» 

ІІІ рівень
3.1. Охарактеризуйте вплив революції «весни нардів» 1848-1849 

рр. на суспільно-політичне життя Наддніпрянської та Західної Укра-
їни, розгортання українського національно-визвольного руху

3.2. Ви — радянський журналіст, що висвітлює Варшавський та 
Львівський судові процеси 1935 р. Складіть звіт до свого періодич-
ного видання.
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■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1
1.1.1. Визначте з переліку археологічних пам’яток скіфські кургани
1) Висока Могила; 2) Соколова Могила; 3) Солоха; 4) Гайманова 

Могила; 5) Запорізький курган; 6) Чортомлицький курган
А 1,3,5  Б 2, 3, 4
В 3, 4, 6  Г 2, 5, 6 

1.1.2. Які категорії складали панівний стан для більшості україн-
ських земель із середини ХVст.?

1) пани; 2) голота; 3) посполиті; 4) данники; 5) князі; 6) зем’яни
А 1, 3, 5  В 1, 5, 6
Б 2, 3, 4  Г 2, 3, 5

1.1.3. Визначте, які явища характерні для життя населення укра-
їнського Степу за доби раннього заліза:

1) поява землеробства та скотарства; 2) зародження релігійних 
уявлень та вірувань; 3) панування кочового господарства; 4) винай-
дення кераміки; 5) утвердження майнової нерівності; 6) виникнен-
ня перших державних утворень

А   3, 5, 6  В   2, 4, 5
Б   1, 3, 6  Г   3, 4, 5

1.1.4. Визначте назви, пов’язані з походами князя, якому нале-
жать такі слова: «Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею стати 
насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, 
бо ж мертвий сорому не йме. Якщо ж побіжимо ми,— то сором нам. 
Тож не втечемо, а станемо кріпко, і я перед вами піду. Якщо моя голо-
ва ляже,— тоді подумайте про себе”»

1) Херсонес; 2) Аркадіополь; 3) Іскоростень; 
4) Доростол; 5) Родень; 6) Ітіль.

А 1, 2,5  В 3, 5, 6
Б 2, 4, 6  Г 4, 5, 6
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Завдання №2

1.2.1. Визначте події, які відбувалися у період між обранням геть-
маном Лівобережної України І.Самойловича та підпорядкуванням 
Київської митрополії Московському патріарху

1) Перше видання «Синопсису» (в Києві); 2) виникнення Київсько-
го братства; 3) «Глухівські статті»; 4) Чигиринські походи; 5) Констан-
тинопольський мирний договір; 6) Бахчисарайський договір; 7); під-
писання «Вічного миру».

А 1, 4, 6, 7   В 3, 4, 5, 6
Б 2, 3, 4, 5   Г 4, 5, 6, 7

1.2.2. Визначте гетьманів, правління яких НЕ припало на період Руїни: 

1.     2.     3. 

4.     5.     6.
А 1, 3, 4   В 3, 5, 6   
Б 2, 4, 5    Г 2, 5, 6

1.2.3. Визначте уривки із документів другої половини XVIIІ ст. 
1) «Після Всемилостивішого від нас звільнення… за його прохан-

ням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належно-
го управління у Малій Росії створити там Малоросійську колегію…»;
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2) «Ми оголошуємо ..., щоб завершено було те з’єднання або 
унія Великого князівства Литовського з королівством Польським… 
Знаю чи, що це об’єднання приносило велику славу і користь обом 
народам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили 
без дальшого загаяння тут спільний сейм...»;

3) «… Їх злочини, які примусили нас прийняти такі суворі заходи, 
є такими: …привласнення земель Новоросійської губернії»; 

4) «30 тисяч запорозьких козаків заявили чудові взірці відваги. 
Коли турецький султан Осман II з величезним військом напав на 
обоз запорозьких козаків, запорожці його хоробро відбили. При-
гнічений такою поразкою настільки, що відмовився в той день їсти, 
султан обіцяв 50 золотих кожному татарину, який приведе хоч яко-
гось козака…»;

5)«Спочатку будь ласкавим, твоя Царська Величносте, підтверди-
ти права і вольності наші військові, як віками були у Війську Запо-
розькому…»;

6) «Громадяни Корони, численні мешканці шляхетських, королів-
ських і церковних маєтків! Уже настала пора вам визволитись від раб-
ства, скинути ярмо й тягарі, які на вас накинули ваші безжальні пани…»

А 1, 3, 5    В 1, 3, 4
Б 3, 4, 6    Г 1, 3, 6  

1.2.4. Визначте серед переліку твори автора, який стверджував: 
«Більше думай і тоді вирішуй. Одне мені тільки близьке, вигукну я: 
о школо, о книги!»

1) «Володимир»; 2) DeLibertate; 3) «Ключ розуміння»; 4) «Нова 
міра старої віри»; 5) Фабула; 6) Байки Харківські.

А 2, 4, 5    Б 2, 3, 5
В 2, 5, 6    Г 1, 4, 6
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Завдання №3

1.3.1. Визначте пам’ятки архітектури, створені за проектами 
А. Меленського в Києві: 

1. 2.      3. 

4.      5.  6.
А 1, 2 ,5 В 2, 3, 6
Б 2, 3, 5 Г 2, 3, 4 

1.3.2. Вкажіть діячів української культури другої половини ХІХ ст.:

1. 2.     3. 

4     5     6 
А 1, 4, 5 В 1, 3, 4
Б 2, 3, 6 Г 2, 3, 5  
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1.3.3. Яка із поданих цитат відображує характерну рису періоду 
індустріалізації в СРСР:

А  «…З метою забезпечення правильного та спокійного веден-
ня господарства на засадах більш вільного розпорядження 
землеробом своїми господарськими ресурсами продоволь-
ча розкладка, як спосіб державної заготівлі продовольства 
замінюється натуральним податком…»

Б  «…Наближався Міжнародний юнацький день, і мені захоті-
лося ознаменувати цей день рекордом в галузі підвищення 
продуктивності праці… В ніч на 31 серпня я пішов рубати. 
Разом зі мною спустилися два кріпильники… я почав руба-
ти. Працювали ми напружено… 5 годин і 45 хвилин… нару-
бав 102 тонни…»

В  «У п’ятирічному плані УСРР необхідно забезпечити макси-
мально можливий в даних умовах темп розвитку індустрії. 
Особливу увагу треба звернути на відбудову, реконструкцію 
і розвиток металургії та важкого машинобудування»

Г  «Надзвичайний собор мусить визнати, що УАПЦ протягом 
10 років свого існування була явно виявлена антирадянська 
контрреволюційна організація… собор визнає дальше існу-
вання УАПЦ за недоцільне і вважає її за ліквідовану…»

1.3.4. Визначте об’єкти, введені в дію в роки перших п’ятирічок:
1) «Азовсталь»; 2) Дніпровська електростанція; 3) Каховська гід-

роелектростанція; 4) Київський авіаційний завод; 5) Кременчуцький 
автозавод; 6) «Криворіжсталь».

А  1, 2, 6   В   2, 3, 5
Б  1, 4, 6   Г   3, 4, 6

Завдання №4

1.4.1. Визначте заходи, передбачені за нацистським окупацій-
ним «новим порядком» в Україні: 

1) економічне пограбування України, перетворення її в аграрно-
сировинний придаток Німеччини; 2) масове знищення передусім 
єврейського населення – голокост; 3) поліпшення умов розвитку 
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української економіки та культури; 4) створення допоміжних укра-
їнських збройних сил; 5) утворення автономної Української держа-
ви у складі Німецького рейху; 6) фізичне знищення значної частини 
українців і перетворення решти на рабів.

А   2, 3, 5   В   1, 2, 6
Б   1, 2, 5   Г   4, 5, 6 

1.4.2. Які із поданих тверджень характеризують розвиток науки 
в УРСР в кінці 1950-х на – початку 1960-хрр.: 

1) запуск першого експериментального атомного реактору; 
2) створено Інститут кібернетики; 3) створено першу в Європі і СРСР 
малу електронно-обчислювальну машину «МЕОМ»; 4) створено пер-
шу у світі керуючу машину широкого профілю «Дніпро»; 5) будівни-
цтво газопроводу Дашава – Київ; 6) створено перші штучні алмази

А  1, 5, 6    В  2, 4, 6
Б  1, 3, 5    Г  4, 5, 6

1.4.3. Визначте події та явища, які відбулися у період від ката-
строфи на Чорнобильській АЕС до Угоди про утворення Співдруж-
ності незалежних держав (СНД)

1) смерть в ув’язненні Василя Стуса; 2) В.Чорновіл відновив 
у Львові видання «Українського вісника»; 3) утворення Української 
Гельсинської спілки;4) випробувальний політ літака АН-225 («Мрія»); 
5) визнання України США, Кубою, Бразилією, Ізраїлем; 6) введення 
в обіг купонів багаторазового використання

А   1, 5, 6    В   2, 3, 4
Б   1, 4, 5    Г   2, 5, 6

1.4.4. Визначте діяча сучасника події, що відтворює ілюстрація:
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А      Б      В     Г 

ІІ рівень
Завдання № 1

 2.1.1. Встановіть відповідність між течією та її представником: 

1     2     3     4 

А  представник українського руху, що мав на меті сприяти розви-
тку народної освіти, свободі літературного слова, поширенню 
національної ідеї, формуванню національної свідомості.

Б  представник одного з напрямів українського руху головною 
метою вбачали пробудження свідомості мас, перетворення їх 
на політичну силу, з вимогами якої мусила би рахуватися влада.

В  мовно-літературна та суспільно-політична течія, що обстою-
вала національно-культурну, а пізніше — державно-політич-
ну єдність з російським народом та Росією

Г  політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в сус-
пільстві зі збереженням традиційних перевірених досвідом 
минулого цінностей, традицій

Д  ідеологія та суспільно-політична течія, що поєднує ідеї со-
ціалізму з вимогами селянства знищити поміщицьке земле-
володіння
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2.1.2. Установіть відповідність між храмами та їх меценатами:

1  2  3  4 

А Б В Г Д 

2.1.3. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами:

1    2     3     4  
А «Берестечко», «Мадонна перехресть»
Б  «Самосуд», «Сповідь стукача»
В  «Северин Наливайко», «Манюня»
Г  «Солодка Даруся», «Нація»
Д  «Безодня», «Вовча зоря»

2.1.4. Установіть відповідність між портретом та характеристи-
кою діяча:

А   голова Верховної Ради УРСР у червні-липні 1990 р.
Б   голова Верховної Ради у липні 1990-грудні1991 р.
В    колишній дисидент, один з лідерів опозиції комуністично-

му режиму
Г   лідер Партії зелених України
Д   поет, народний депутат України, перший голова НРУ
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1     2     3     4 

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між політичними процесами та їх 
характерними особливостями:

1 ждановщина А  ідеологія, яка надає пріоритетне значення 
 загальнолюдським цінностям і другорядне — 
національним проблемам.

2 космополітизм Б депортація українців Закерзоння на північ Польщі 

3 лисенківщина В  кампанія зі знищення генетики і вчених цієї галузі

4 операція «Вісла» Г  кампанія переслідування діячів культури

Д  шовіністична політика, спрямована на знищення 
націй

2.2.2. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

1 гласність А  парламентська опозиція сформована з членів 
Демократичного блоку в українському парламенті 
наприкінці травня 1990 р. 

2  «живий  
ланцюг»

Б  політика максимальної відвертості та правди 
в діяльності державних і громадських організацій, 
дієва й активна форма участі громадської думки  
в демократичному розв’язанні найважливіших 
 проблем країни, майже повна ліквідація цензури

3  Народна рада В  акція на честь Дня злуки УНР і ЗУНР, відбулася 
21.10.1990 р.

4 плюралізм Г свобода і рівність різних форм власності у країні

Д  система влади, що ґрунтується на взаємодії і протидії 
політичних партій та громадсько-політичних 
організацій 
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2.2.3. Установіть відповідність між автором та його твором:

1  2  3  4 

А  Б  В Г  Д 

2.2.4. Установіть відповідність між президентами і подіями, що 
відбулися за їх правління:

1  2  3  4 

А вступ України до ОБСЄ
Б вступ України в Раду Європи
В вступ України в СОТ
Г Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Д Конституційна асамблея

Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  …Розпрощавшись із старшинами, може, ще з годинку тому, 

розмовляв з Орликом, пригадуючи, що й до кого має завтра 
написати і  до підпису йому предложити… Щастя, видимо, 
хилилося на бік Карла ХІІ.… Це було гетьманові по душі. (Бог-
дан Лепкий «Іван Мазепа»)
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Б  Юрій Немирич подав королеві Гадяцькі пункти. Посланці спо-
добились цілувати руку короля. Сенатори й сеймовими дуже 
радо привітали козацьких посланців. (І.Нечуй-Левицький 
«Гетьман Іван Виговський»)

В  …од того часу Україна розділилась на дві половини по Дніп-
ро… На Україні почалися війни без перестану. (І.  Нечуй- 
Левицький «Українські гетьмани Брюховецький та Тетеря»)

Г  Через кілька днів у Яссах мали зустрічати жениха Локсандриного 
… Він ішов із самими козаками, бо наречений тесть прохав його 
не приводити татар у Молдову… Князь Василь скочив з коня і 
пішки пішов на зустріч … (О. Рогова «Тиміш Хмельниченко»)

2.3.2. Розташуйте у хронологічній послідовності археологічні 
знахідки за часом їх створення

А     Б      В     Г 

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети діячів 
культури за історичними періодами їх творчості: 

А      Б      В      Г 

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій:

А     Б     В     Г 
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IІІ рівень
3.1. Порівняйте етапи розгортання українського національно-

визвольного руху у Наддніпрянській та Західній Україні упродовж 
XIX ст. Виділіть спільне та відмінне.

3.2. Ви — січовий стрілець, учасник наради у Народному Домі 
у Львові 31 жовтня 1918 р. У листі до рідних опишіть її хід та рішення.

СЕКЦІЇ «ЕТНОЛОГІЯ»

■  9 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Які соціальні зміни були обумовлені неолітичною рево-
люцією?

А поява рабовласницьких держав
Б поява матріархальної родової громади
В  відбувся перехід від матріархально-родових до патріархаль-

но-родових відносин
Г первісний гурт змінює родова громада

1.1.2. Племена скотарів ямної і катакомбної археологічної куль-
тури кочували на території України у добу 

А неоліту   В бронзи
Б енеоліту  Г раннього залізного віку

1.1.3. Який народ описав римський поет Овідій: «Ворог, сильний 
конем і далеко летить стрілою, розоряє ... сусідню землю».

А сармати  В готи
Б венеди   Г кіммерійці
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1.1.4. Який грецький поліс карбував зображену монету?

А Тіра В Пантікапей
Б Ольвія Г Херсонес

Завдання № 2

1.2.1. Назвіть святих мучеників, що були першими канонізовани-
ми православною церквою на Русі

А князі Борис і Гліб
Б княгиня Ольга та князь Володимир
В ченці Антоній і Феодосій Печерські
Г князі Аскольд і Дір

1.2.2. Який сусідній східним слов’янам народ сповідував іудаїзм?
А іжора В варяги
Б хозари Г авари

1.2.3. Хто із руських князів, зайнявши землі між Чудським озером 
і Балтійським морем, заснував м. Юріїв?

А Святослав Завойовник  В Ярослав Мудрий
Б Володимир Великий   Г Володимир Мономах

1.2.4. Який князь ВКЛ повів політику ліквідації самостійності най-
більших князівських уділів Русі-України?

А Кейстут  В Ягайло
Б Ольгерд Г Вітовт

Завдання № 3

1.3.1. Яку унію було підписано між ВКЛ та Польщею після описаних 
подій: «Князь вєликий Витовт Кєстутьєвич Литовский собрал воя 
многи, с ним же бє и царь Тахтамыш со своим двором, а с Витовтом 
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литва, нємцы, ляхи, жємоить, татаровє, волохи, подолянє; єдиных 
князєй с ним бє числом 50, и бысть сила ратных вєлика зєло… И одолєл 
царь Тємир-Кутлуй и побєди Витовта и всю силу литовскую…»?

А Городельську    В Острівську
Б Віленську    Г Люблінську

1.3.2. Які із перерахованих церков розташовані на території Свято-
Успенської Києво-Печерської Лаври: 1) Успенський собор; 2) Троїцька 
Надбрамна церква; 3) Михайлівський Золотоверхий собор; 4) Церква 
Богородиці Пирогощі; 5) Кирилівська церква; 6) Трапезна церква.

А 1, 2, 3    В 3, 4, 5
Б 1, 2, 6    Г 1, 3, 4

1.3.3. Протягом другої половини ХVI — першої половини ХVIІ 
найбільш швидко зростала кількість 

А козацтва   В духовенства
Б шляхти    Г міщанства

1.3.4. Політика якого з українських гетьманів відзначена такими 
заходами: 1) скасування «індукти» та «евекти»; 3) проведення вій-
ськової реформи; 4) поділ судів за сферою спеціалізації на: кримі-
нальні, господарські, цивільно-адміністративні.

А І. Скоропадського  В К. Розумовського 
Б І. Брюховецького  Г П. Орлика

Завдання № 4

1.4.1. Назвіть українського художника автора картин: «В’їзд Бог-
дана Хмельницького до Києва 1648» (1929), «Бій під Жовтими Вода-
ми», «Абордаж турецької галери запорожцями» (1930), «Бій Івана 
Богуна під Монастирищем 1653» (1931) та ін..

А М. Самокиш   В С. Васильківський
Б І.Труш    Г Л. Жемчужников
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1.4.2. Кому з гетьманів належав цитований уривок із промови: 
«Я знаю, що на мене чекають кайдани і що мене, за російським звича-
єм, кинуть у жахливу темницю, щоб я там помер з голоду. Але мене 
це не турбує, бо я говорю від імені моєї Батьківщини»?

А І. Мазепі   В П. Дорошенку
Б Д. Многогрішному  Г П. Полуботку

1.4.3. Хто із греко-католицьких митрополитів завершив реоргані-
зацію греко-католицького чернецтва на засадах статуту св. Василія?

А Вельямін Рутський  В Сильвестр Косів
Б Іов Борецький   Г Іпатій Потій

1.4.4. Кому належить цитоване: «…я – перевертень і пишаюся цим 
так само, як пишався б в Америці, якби з плантатора перевернувсь на 
аболіціоніста, чи в Італії з папіста став би чесним працьовитим слу-
гою спільної народної справи…Сподіваюсь, що працею і любов’ю заслу-
жу коли – небудь, що українці признають мене сином свого народу…»?

А Тадею Рильському В Володимиру Антоновичу
Б Павлу Чубинському Г Михайлу Грушевському

IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між періодом давньої історії Украї-
ни та головними винаходами зробленими людиною

1 палеоліт А поява мікролітичних знарядь праці

2 мезоліт Б використання тяглової сил тварин для оранки землі

3 неоліт В шліфування та свердління каменю

4 енеоліт Г навчилися добувати вогонь

Д навчилися виплавляти перший штучний метал 

2.1.2. Установіть відповідність між народом та описами давніх авторів:
1  «жертовників і храмів вони за звичаєм не споруджують, 

завинятком Арея: для нього вони це роблять»
А греки
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2  «я не завалюватиму демократичного ладу й не дозволю 
цьому тому, хто зраджує і звалює..»

Б венеди

3  «…хоч і гідні презирства через слабкість зброї, одначе 
могутні своєю кількістю… Але нічого не варта велика 
кількість нездатних до війни…»

В скіфи

4  «серед них немає жодного, хто не носив би сагайдака, лука 
та стріл, смертоносних через зміїну отруту…»

Г сармати

Д гуни

2.1.3. Установіть відповідність між твором часів Київської Русі та 
і його уривком

1  «Слово про 
закон і благо-
дать» Іларіона

А  «Заклав Ярослав місто велике, біля якого  зараз 
Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії, 
митрополію, і потім церкву святої Богородиці 
Благовіщеня на Золо тих 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 погубити 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”…».

2.1.4. Установіть відповідність між стародруком та йогозмістом

1 «Адельфотес» А  розкриває становище православ’я на території 
українських і білоруських земель, стиль вибудуваний 
як плач церкви-України

2 «Роксоланія» Б  підручних граматики церковнослов’янської 
та грецької мов

3 «Тренос» В  поетичний твір у якому населення Русі-України 
 представлене як окремий народ
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4 «Требник» Г  містить докладний опис і порядок 
найрізноманітніших церковних обрядів

Д  присвячений звитяжній боротьбі козацтва проти 
турецько-татарських завойовників

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між письменником XVIII ст. та його 
твором 
1 Л. Баранович А «Разговор Великороссии с Малороссией»

2 Г. Сковорода Б «Меч духовний»

3 І. Галятовський В «Історія Русів»

4 С. Дівович Г «Байки харковськие»

Д «Наука альбо способ уложення казания»

2.2.2. Установіть відповідність між гетьманом та рисами його по-
літики: 
1  І. Брюхо-

вецький
А  активне відстоюванняінтересів старшинської 

верхівки; щедрі роздачі землі українській 
покозаченій шляхті, що викликало повстання неза-
можного козацтва на початку його гетьманування

2  П. Дорошенко Б  запровадження категорій козацької старшини 
(значкові та знатні товариші); впорядкування 
податків; заборона відбривати у козаків землі, 
 обтяжувати селян повинностями

3 Д. Апостол В  виділявся гарячим патріотизмом, широким 
розумінням завдань і перспектив боротьби за 
об’єднання всієї території України

4 І. Мазепа Г  позиціонував себе захисником черні, однак 
організований перепис населення та встановлення ве-
ликих податків, що надходили до царської скарбниці, 
призвели до обурення селян і козаків його політикою

Д  проведення «Генерального слідства про маєтності», 
вперше було встановлено точний розмір державних 
видатків
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2.2.3. Установіть відповідність між картиною та історичною поді-
єю, яку художник на ній відобразив

1     2 

3     4  
А в’їзд Б. Хмельницького у Київ
Б козацька рада на Січі
В дипломатична місія до Б. Хмельницького
Г Люблінський з’їзд 
Д Переяславська рада

2.2.4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням
1 інтеграція А  політика активного втручання однієї держави або 

групи держав у політику інших країн, нав’язування їм 
чужих політичних, економічних, культурних цінностей

2  інкорпо-
рація

Б  політика спрямована на злиття суспільних, політичних, 
військових, економічних структур або етносів у рамках 
однієї держави 

3 експансія В  заселення та господарське освоєння вільних територій

4 колоні зація Г  засіб досягнення етнічної однорідності; процес розчинен-
ня раніше самостійного народу в середовищі іншого.

Д  приєднання, включення однієї держави до складу іншої 
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Завдання № 3

2.3.1. Розташуйте стоянки первісних людей за їхньою давністю 
(від найдавнішої)

А стоянка Королеве  В стоянка Кам’яна Могила
Б стоянка у печері Киїк-Коба Г Трипілля

2.3.2. Розташуйте релігії за часом їх виникнення (від найдавнішої)
А буддизм   В християнство 
Б іслам    Г індуїзм

2.3.3. Розташуйте у хронологічній послідовності появу наступ-
них творів

А «Синопсис»   В «Історія Русів»
Б «Київський псалтир»  Г «Літопис С. Величка»

2.3.4. Установіть хронологічну послідовність подій і процесів
А  Інститут гетьманської влади був ліквідований і влада була 

передана колегіальному органу на чолі з П. Румянцевим 
Б  почався подушний перепис населення і опис міст і сіл з метою 

збільшення податків і надходжень до царської скарбниці
В  частина запорозьких козаків після зруйнування Січі 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

ІIІ рівень

3.1. Охарактеризуйте розвиток наукових знань в Київській Русі.

3.2. Ви - жандармський слідчий у справі Кирило-Мефодіївського 
товариства. Складіть звіт про допит Тараса Шевченка
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■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Визначте зміст поняття «археологічна культура»:
А  археологічні знахідки, що свідчать про наявність у первіс-

них людей мистецтва та релігії 
Б  наука про здійснення археологічних розкопок
В  культура роботи археолога 
Г  пам’ятки археології, які належать до одного часу, поширені 

в певній місцевості та відрізняються місцевими особливостями

1.1.2. Визначте які знаряддя праці були найпоширенішими в мис-
ливців на мамонтів за доби пізнього палеоліту

А Ручне рубило, яким можна було колоти, різати та рубати
Б  Скребчаки для обробки шкіри, різці для роботи з кісткою, 

ножі для різання, голки, шила 
В Гостроконечники, скребла, лук та стріли
Г Дерев’яна мотика з кам’яним чи кістяним наконечником

1.1.3. Назвітькочовиків раннього залізного віку:
А авари, анти, венеди
Б анти, готи, кіммерійці 
В кіммерійці, скіфи, сармати 
Г сармати, склавини, гуни 

1.1.4. Який народ описав автор:«...У них немає хат, а живуть вони 
в кибитках, з яких найменші бувають чотириколісні, а інші шести-
колісні... У таких кибитках перебувають жінки, а чоловіки їздять 
верхи на конях, за ними йдуть їхні стада овець і корів і табуни коней»

А  Сармати В  Скіфи 
Б  Кімерійці Г  Венеди
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Завдання № 2

1.2.1. Назвіть ім’я князя до якого візантійський імператор Іоанн 
Цимісхій звертався з посланням: «Вважаю, що ти не забув про поразку 
батька твого…, який, порушивши клятвений договір, приплив до сто-
лиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся 
лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди…». 

А Володимир Великий   В Святослав 
Б Ігор    Г Ярослав Мудрий 

1.2.2. Назвіть ім’я князя, за правління якого почали карбувати 
перші руські монети: 

А Володимир   В Ярополк
Б Святослав   Г Ярослав

1.2.3. Визначте в якому році відбулися події, про які йдеться 
в  уривку з літопису: «Ольга з сином Святославом зібрала воїв, ба-
гатьох іхоробрих, і пішла на Деревлянську землю. І вийшли древля-
ни насупротив. І коли зійшлися обидва війська докупи,кинув списом 
Святослав на деревлян, а спис пролетівміж ушима коня і вдарив під 
ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим».

А 946 р.    Б 957 р.
В 951 р.     Г 962

1.2.4. Вкажіть ім’я автора висловів: «Мертві сорому не знають», 
«Іду на Вас», «Непосоромимо землі Руської»

А Аскольд   В Олег
Б Ігор    Г Святослав 

Завдання № 3

1.3.1. Вкажіть який з указаних полемічних творів належить Гера-
симу Смотрицькому:

А «Послання до єпископів» Б «Тренос, тобто Плач…»
В «Ключ царства небесного…» Г «Про єдність Божої Церкви…»



173

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

1.3.2. Вкажіть подію описану в уривку з роману П. Панча «Гомоні-
ла Україна»: «Миль за десять від Стеблева передні частини насти-
гли загін Кривоноса. Після короткого бою Кривоніс почав відсту-
пати в напрямку села Горохівці. Польське військо погналось слідом. 
В  Гороховій Діброві дорога круто спускалась у балку між високими 
горбами, вкритими густим дубняком… Козаки розстрілювали про-
тивника впритул»

А битва під Жовтими Водами В битва під Пилявцями
Б битва під Корсунем   Г битва під Берестечком 

1.3.3. Вкажіть про кого йдеться в уривку з роману Натана Рибака 
«Переяславська рада»: «…Гетьман походив з небагатого шляхет-
ського роду, який був вигнаний і позбавлений дворянського звання… 
Освіту дістав хорошу, у місті Львові в колегіумі єзуїтів… Гетьман 
від першого шлюбу має двох синів: Тимофія та Юрка, дочок Степа-
ниду та Катерину…». 

А П. Сагайдачний  В Б. Хмельницький 
Б І. Виговський    Г І. Мазепа 

1.3.4. Визначте рік коли відбулася описана подія: «В урочищі Соло-
ниця поблизу Лубен повстанці спорудили міцний табір. Їх становище 
ускладнювалося тим, що в таборі перебувала велика кількість пора-
нених, жінок, дітей. Облога тривала два тижні. Оборона табору на Со-
лониці закінчилася кривавою розправою над повстанцями». 

А 1594 р.     В 1596 р. 
Б 1594 р.     Г 1597 р. 

Завдання № 4

1.4.1. Визначте історичного діяча: «… був одним із визначних дія-
чів Південно-Західного відділення Російського географічного товари-
ства і «старої» київської громади. Від 1875 р. – в еміграції. У Швейцарії 
восени 1876 р. почав видавати збірник «Громада»… 1889 р. запроше-
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ний на кафедру загальної історії історико-філологічного факульте-
ту Софійського університету в Болгарії». 

А     Б     В     Г  

1.4.2. Вкажіть, хто є автором опери «Різдвяна ніч»: 

А     Б     В     Г 

1.4.3. Визначте назву організації, яку описує у своїх спогадах 
Є. Чикаленко: «… вирішили ми 1908 р. відновити давню безпартійну 
загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 р., але тепер уже 
під назвою… без усякої програми, лиш на платформі федеративно-
го устрою Росії та автономії України…» 

А   «Просвіта» 
Б   «Товариство Українських Поступовців» 
В   Наукове товариство імені Т.Шевченка 
Г   Український соціал-демократичний союз – «Спілка» 

1.4.4. Вкажіть назву гори, де відбувався бій зазначений в урив-
ку: «Справжнє бойове хрещення УСС пройшли в квітні на початку 
травня 1915 р., коли російське командування кинуло проти стріль-
ців кілька полків і артилерію. Кілька разів цей важливий пункт пере-
ходив з рук у руки»

А Буковель  В Лисоня
Б Говерла  Г Маківка
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IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток 
іконопису:

А     Б     В     Г 

2.1.2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  … Оборонці гетьманської столиці , яку будь-яке вороже вій-

сько могло б узяти що багатоденною облогою, розбігалися, не 
відаючи що трапилося, бо ж про потаємний хід знали тільки ге-
неральні старшини, під оруду яких здав Мазепа Батурин, виру-
шаючи із столиці, щоб у містечку Горках над Десною з’єднатися 
із шведським королем Карлом ХІІ. (Р.Іваничук «Орда»)

Б  … Перед світом тієї ж ночі, а може, перестоявши ще кілька днів 
у плавні, де поміж вкритим лісом островами очі Текелія не мо-
гли їх бачити, «дунайці» вирушили вниз Дніпром, навіки попро-
щавшись і з Великим Лугом, і з рідною Україною… (А.Кащенко 
«Оповідання про славне військо Запорозьке низове»)

В  … Гетьман в оточенні всіх полків, які зустрічали його на кордо-
ні, в’їхав у Глухів, де його біля міської брами чекала генеральна 
старшина… Кирило довго сміявся, побачивши через паркан, 
коли їхав до майдану, резиденцію Скоропадського… А в Кири-
ла палац хоч і дерев’яний (буде і камінний), але із доброго дуба, 
високий, лункий, просторий. (Ю.Мушкетик «На брата брат»). 

Г ... Страх перед царем, що кожної хвилини міг увігнатися гура-
ганом до канцелярії. ...У лівому крилі будинку приміщувався 
імперський вищий суд, якому цар приказав розглянути спра-
ву наказного гетьмана Павла Полуботка та козацької старши-
ни… (С.Фостун «Нас розсудить Бог»)



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

176

2.1.3. Розташуйте у хронологічній послідовності портрети полі-
тичних діячів за часом перебування їх при владі: 

А     Б     В      Г 

2.1.4. Розташуйте у хронологічній послідовності події: 
А Акт злуки УНР і ЗУНР
Б Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу
В Варшавська угода
Г Ризький мир 

Завдання № 2

2.2.1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

1  «Розстріляне 
відродження»

А  творчий метод літератури та мистецтва, який 
вимагає зображення дійсності відповідно до 
комуністичної ідеології

2 «Розкуркулення» Б  літературно-мистецька генерація 20-х поч. 30-х рр., 
репресована більшовицьким режимом

3  Соціалістичний  
реалізм

В  робітничий рух за підвищення продуктивності 
праці, досягнення високих виробничих показників

4  Стахановський  
рух

Г  політика об’єднання індивідуальних господарств 
селян у колгоспи, радгоспи, що спираються 
на  колективну власність на засоби виробництва

Д  ліквідація заможних господарств, складова частина 
політики колективізації сільського господарства

2.2.2. Установіть відповідність між історичними діячами та їхніми 
фактами біографії: 
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1     2     3     4 
А  У 1925–1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У, ініціатор 

репресій проти національно свідомої її частини.
Б  Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У січні 

1919 р. очолив український радянський уряд.
В  Від 1924 по 1927 – нарком освіти УСРР, активно проводив 

політику українізації. Згодом звинувачений у «націоналіс-
тичному ухилі».

Г  Активний учасник установлення радянської влади в Україні. 
В 1922–1923 і 1933–1937 рр. – нарком освіти УСРР. 

Д Голова Ради народних комісарів УСРР від 1923 до 1934 р.

2.2.3. Установіть відповідність між історико-культурною па м’ят-
кою та її назвою: 

1           2 

3      4 

А   Острозький замок
Б   Покровська церква-фортеця в с. Сутківцях
В   Кам’янець-Подільська фортеця
Г   Хотинська фортеця
Д   Меджибізький замок
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2.2.4. Установіть відповідність між діячами культури та галузями: 

1     2     3     4 
А  Образотворче мистецтво
Б   Кіномистецтво 
В   Література 
Г   Театральна режисура 
Д   Музика

Завдання № 3

2.3.1. Визначте події та явища, які відбулися у період від утворен-
ня Молдавської АСРР  у складі УСРР(1924) до створення Спілки ра-
дянських письменників України(1934):

А   початок роботи в Києві театру «Березіль»; 
Б   початок діяльності ВАПЛІТЕ 
В   вихід на екрани фільму О.Довженка «Звенигора»; 
Г   процес СВУ; 
Д   заснування Інституту електрозварювання ВУАН ; 
Ж  відкриття пам’ятника Т.Шевченкові в Харкові; 
З    постанова про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах України

2.3.2. Визначте з переліку діячів літератури представників ВАПЛІТЕ:

А      Б      В      Г 
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Д      Ж      З 

2.3.3. Визначте, які поняття та терміни відбивають суть нової 
еко номічної політики: 

А   стахановці   Д   продрозкладка
Б   госпрозрахунок Ж  кооперація 
В   концесія З  продподаток
Г   коренізація 

2.3.4. Визначте, які зміни відбулися в соціальній структурі на-
селення Радянської  України 1929–1938 рр.: 

А   Створення нової верстви – колгоспного селянства.
Б   Зростання заможного прошарку селян.
В   Істотне поповнення складу робітників жінками.
Г   Зростання чисельності службовців.
Д   Зменшення чисельності робітників 
Ж   Зникли категорії приватних торговців, власників підприємств
З   Розширювався прошарок селян-власників

ІIІ рівень

3.1. Охарактеризуйте події  Національно-визвольної війни сере-
дини XVII ст.: передумови, причини, привід, етапи, результати та на-
слідки.

3.2. Ви – журналіст, що відвідав Контрактовий ярмарок у Києві 
другої половини XIX ст.. Подайте журналістський звіт.
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■  11 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Серед наведених нижче характеристик виберіть ознаки 
способу життя носіїв трипільської культури:

А Мали житла типу куреня, вкриті шкурами тварин
Б Займалися лише мисливством та збиральництвом
В Займалися мотичним землеробством і тваринництвом
Г Використовували залізні знаряддя праці та зброю

1.1.2. Золота пектораль, війна з військом Олександра Македон-
ського, поховання у курганах, звіриний стиль – це словосполучен-
ня, які характеризують історію:

А Трипільців   В   Кіммерійців
Б Скіфів    Г   Сарматів

1.1.3. Про якого язичницького бога давніх слов’ян йдеться в іс-
торичному уривку: «Вони вважають, що один тільки бог, творець 
блискавок, є владикою над усіма, і йому приносять у жертву биків і 
здійснюють інші священні обряди»?

А Велес    В   Перун
Б Стрибог   Г   Хорс

1.1.4. Визначте основного зовнішньополітичного партнера Київ-
ської Русі у ІХ–ХІ ст.:

А Польське королівство  В Золота Орда
Б Московське царство  Г Візантійська імперія

Завдання № 2

1.2.1. Коли відбулися описані літописцем події: «і зступилися 
вони на [тім] місці, де ото є нині свята Софія, митрополія руська; бо 
тоді [це] було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів 
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під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди 
втікати»?

А 1015 р.   В 1036 р.
Б 1024 р.   Г 1054 р.

1.2.2. Події якого періоду історії України відображено в уривку 
народної пісні:

«Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди.
“А я ляхів не боюся і гадки не маю,
За собою великую потугу я знаю,
Іще й орду за собою веду”»?

А   Козацькі повстання кінця XVI ст.
Б   Національно-визвольна війна Б. Хмельницького
В   Руїна другої половини XVII ст.
Г   Коліївщина

1.2.3. «Магдебурзьке право» – це вид права, яким регулювалося:
А   Міське самоврядування
Б   Сільське самоврядування
Б   Управління українськими землями
Г   Дворянське самоуправління

1.2.4. До системи філософських поглядів Григорія Сковороди на-
лежала ідея:

А   Заперечення пізнання Бога
Б   Обґрунтування божественної природи самодержавства
В    Створення «європейського дому» – об’єднання європей-

ських народів
Г   Пошуку шляхів людського щастя

Завдання № 3

1.3.1. «Якщо обраний … приймає на себе обов’язки старшого, 
то дякує зібранню за виявлену честь, хоча [додає, що] недостойний 
і для такої посади нездатний, далі ж, однак, урочисто запевняє, що 
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докладе зусиль і старання, аби гідно послужити як всім взагалі, так 
і кожному зокрема, і що завжди готовий покласти своє життя за 
своїх братів (так вони називають між собою один одного)».

В уривку мова йде про:
А   вибори київського князя
Б   вибори міського бургомістра
В   вибори запорізького гетьмана
Г   вибори воєводи у ВКЛ

1.3.2. Про який селянський рух йде мова в уривку з історичного дже-
рела: Селяни … майже поголовно, з усім своїм майном і господарством 
знялися з насиджених своїх місць і пішли по волю в Крим, де в Перекопі, як 
запевняли селян ці зловмисники, сіячі смут і безпорядків, «у золотому на-
меті сидить цар і всім, хто прийшов, роздає волю, а ті, хто не з’явиться 
або запізниться, лишаються, як і раніше, в панській неволі»?

А   Коліївщина   В   Київська козаччина
Б   Турбаївське повстання Г   Похід у Таврію за волею

1.3.3. Про кого пише у своїх спогадах М. Старицький: «Хвороба 
й  виснажлива праця не вбили в ньому творчої продуктивності… 
за останні роки написав музику і для моєї п’єси «Чарівний сон» і пише 
дві двоактні опери – «Сафо» і «Остання ніч» (лібрето моє)…»

А     Б     В     Г 

1.3.4. Визначте наслідки Столипінської аграрної реформи в Над-
дніпрянській Україні на початку ХХ ст.

А   Притік робочої сили з міст до сільської місцевості
Б   Ліквідація аграрного перенаселення
В   Ліквідація поміщицького землеволодіння
Г   Поступове руйнування сільської общини
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Завдання № 4

1.4.1. Який з фактів варто використовувати для розкриття змісту 
поняття «соборність»:

А   створення Української Центральної Ради
Б   проголошення Української Народної Республіки
В   проголошення Акту Злуки УНР й ЗУНР
Г   обрання Гетьманом України Павла Скоропадського

1.4.2. У міжвоєнний період політика парцеляції проводилася на 
західноукраїнських землях, що входили до складу:

А   Румунії   Б   Польщі
В   Угорщини   Г   Чехословаччини

1.4.3. Вихід газети «Повстанець», верхня частина першої сторін-
ки якої зображена, пов’язаний із:

А Радянським партизанським рухом
Б Німецьким окупаційним режимом
В Українським самостійницьким рухом
Г Єврейським визвольним рухом

1.4.4. Розвиток партійно-політичної системи України у перші 
роки після проголошення незалежності характеризувався

А  Виникненням Республіканської та Демократичної партії, які 
суттєво впливали на розстановку сил у Верховній Раді України

Б  Перебудовою створеної багатопартійної системи в однопар-
тійну, при якій провідну роль у суспільстві відігравав Народ-
ний рух України
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В  Забороною діяльності Компартії України, визначенням на за-
конодавчому рівні правових основ бюджетного фінансуван-
ня партій

Г  Виникненням значної кількості нових політичних партій, які, 
переважно не мали масового характеру і не відігравали по-
мітної ролі в політичному житті країни

ІІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між релігійним терміном та його 
значенням:
1 Вівтар А   Процедура зарахування до лику святих

2 Капище Б  Твердо встановлена, незмінна норма, правило

3 Ритуал В   Місце для жертвоприношення, релігійних обрядів

4 Канон Г  Послідовне виконання обрядів

Д  Язичницький храм, місце для язичницьких ідолів

2.1.2. Установіть відповідність між датами появи творів та їх назвами:
1 1841 р. А  «Енеїда»

2 1862 р. Б   «Гайдамаки

3 1798 р. В   «Микола Джеря»

4 1878 р. Г   «Запорожець за Дунаєм»

Д   «Чорна рада»

2.1.3. Установіть відповідність між історичним періодом та харак-
теристикою суспільно-політичних відносин
1 Річ Посполита А  Становлення ранньофеодального суспільства, 

більшість селян складали смерди, тимчасовозалеж-
ними селянами були закупи та рядовичі

2  Київська  
Русь

Б  Категорію вищих землевласників формують 
 магнати, панівною релігією є католицизм, 
 поширення православних братств
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3 Гетьманщина В  Привілейованою верствою населення була шляхта, 
на чолі держави стоїть князь, військову службу 
 несуть зем’яни

4  Велике 
князівство  
Литовське

Г  Відсутність фільварково-панщинної системи, 
 зосередження влади в руках старшини, поділ 
території на полки

Д  Ліквідація автономії українських земель, запровад-
ження панщини, скасування магдебурзького права

2.1.4. Установіть відповідність між історичним періодом та особ-
ливостями розвитку освіти:

1  Гетьманат 
П. Скоропад ського

А Початок боротьби з неписьменністю

2  «сталінська 
індустріа лізація»

Б Створення мережі українських гімназій

3  «воєнний  
комунізм»

В Запровадження обов’язкової 8-ми річної освіти

4  «хрущовська 
відлига»

Г Відновлення діяльності університетів

Д Скасування обов’язкової 10-річної освіти

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність появи пам’яток пи-
семності Київської Русі:

А  «Повчання дітям»  В   «Правда Ярославичів»
Б  «Слово о полку Ігоревім» Г   «Руська Правда»

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність появи історичних 
термінів:

А  Наркомат   Б  Трудодень
В Самвидав   Г  Непман
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2.2.3. Установіть хронологічну послідовність уривків з історич-
них документів:

А  «За відомостями, які до нас дійшли, депутат рейхстагу Лук’ян 
Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, що домі-
нії припинили діяльність та що він одержав від його величності 
уповноваження обирати нових війтів і десятників, які будуть 
урядувати окремо без всякого втручання доміній»

Б «Місцем заснування цього закладу обрано місто Київ, столи-
цю святого рівноапостольного князя Володимира, де вперше 
засяяло і звідки розлилося по всій древній Росії світло істин-
ної віри. Засновуваний університет названо імператорським 
університетом св. Володимира на честь великого просвіти-
теля Росії і удостоєний прийняття під особливе покрови-
тельство його імператорської величності»

В  «1) не допускати ввозу в межі імперії без окремого на те до-
зволу Голови упр. яких би то не було книг і брошур, що вида-
ються за кордоном на малоруському наріччі. 2)  Друкування 
і видання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому 
ж наріччі заборонити»

Г  «Вважаю своїм обов’язком якнайсмиренніше доповісти Вашій 
величності, що до мене таємно прибув дворянин з Малоро-
сії або Російської України, який називає себе Капністом… Він 
твердить, що [його] послали мешканці цієї країни, що до-
ведені до крайнього відчаю тиранією, яку російський уряд, 
а саме князь Потьомкін, здійснювали над ними, та що він хо-
тів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподівати-
ся на протекцію Вашої Величності – в такому випадку вони 
спробують скинути російське ярмо»

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність подій
А Ліквідація Української автокефальної православної церкви
Б Створення Української академії наук
В Початок роботи Українського об’єднаного університету
Г Створення Асоціації художників Червоної України
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Завдання № 3

2.3.1. Визначте археологічні пам’ятки, які свідчать про перебу-
вання скіфів на українських землях:

1     2     3 

4     5      6     7 

2.3.2. Визначте книги, надруковані у ХVІ ст.:
1 «Пересопницьке Євангеліє» 2 «Острозька Біблія»
3 «Граматика словенська» 4 «Повість минулих літ»
5 «Буквар»   6 «Апостол»  
7 «Зерцало богословія»

2.3.3. Вкажіть об’єднання та органи, які існували у період Першої 
світової війни:

1 Товариство українських поступовців
2 Організація Українських націоналістів
3 Український військовий клуб
4 Союз визволення України
5 Головна українська рада
6 Державна українська мандрівна капела
7 Всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності

2.3.4. Назвіть характерні риси культурного життя України в 1930-ті рр.
1 Початок проведення українізації
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2 Масове знищення культових споруд
3 Утвердження системи контролю
4 Вільний розвиток української культури та мови
5 Створення мережі університетів
6 Продовження політики ліквідації неписьменності
7 Посилення політики русифікації

ІІІ рівень

3.1. Ви – єврей-шинкар, свідок «різні в Умані» під час Коліївщини. 
У листі до рідних опишіть події.

3.2. Охарактеризуйте першу  україно-радянську війну (1917-1918 рр.)

СЕКЦІЯ  
«ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Яке явище співпало 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 христи-
янську віру, але добрими ділами її не прикрасив...»
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А Святослава Завойовника  В Ярослава Мудрого 
Б Володимира Красне Сонечко  Г Данила Галицького

1.1.3. 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 будівництва храму Святої Софії

1.1.4. В якому документі було визначено персональний принцип 
володіння на основі старшинства у великокнязівському роді Рюри-
ковичами уділами Русі і пряме (отчине) їхнє успадкування, «не пере-
ступати братнього уділу»?

А «Руська правда»  В «Устав Земляний»
Б «Заповіт Я. Мудрого»  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-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 
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милостиню, і про монастирі подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуме-
нів з любов ‘ю приймаючи, і монастирі многі він спорудив.»? 

А Романа Мстиславовича
Б Данила Романовича
В Володимира Васильковича
Г Льва Даниловича

1.2.3. Визначте документ за наведеним уривком: «На місце стар-
шого, 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 роз-
порядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, 
де потребуватиме Річ Посполита...».

А «Березневі статті»
Б «Білоцерківський договір»
В «Зборівський договір»
Г «Ординація Війська Запорозького»

1.2.4. Яка держава таємно підтримувала полтавського полковни-
ка М. Пушкаря та кошового отамана Я. Барабаша в їхньому повстан-
ні 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
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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

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 
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не  зруйнованою жодна сфера українського культурного і громад-
ського життя: були закриті всі навчальні й просвітницькі заклади, за-
боронена 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

А Українська Центральна Рада В Директорія УНР
Б Гетьманат   Г Радянська влада

1.4.3. Командувач яких військ видав наказ: «Військам обох армій, 
Єгорова і Берліна, наказую безпощадна знищити в Києві всіх офіце-
рів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції»

А Четверного союз
Б більшовицької Росії
В Тимчасового уряду Росії
Г Української Народної Республіки

1.4.4. Кому із 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 ве-
лична, 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 найближчо-
му часі втратити життя. Але впродовж цілого того часу я не пережи-
вавтого, 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
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ІІ рівень
Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвою народу та його опи-
сом 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 
Борисфен 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 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 пер-
ший поверх 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 
князя 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 ільмен-
ських слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники 
цих племен часто 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 неодноразо-
во нападали на її території. 

2.1.3. Установіть відповідність між документом та датою

1  «Ніякі... умовляння не діють на заколотників, і що всі вони 
одноголосно з жінками і дітьми кричать таке: не хочемо 
військового поселення, яке є не що інше, як служба гра-
фу Аракчеєву, а не государю, і ми вжили рішучих заходів, 
щоб знищити графа, і напевне знаємо, що з його знищен-
ням розпадеться і військове поселення...»

А  перша  
половина 
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 
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 поселенням... 
 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.
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Д  перша  
половина  
ХІХ ст.

2.1.4. Встановіть відповідність між подією та її наслідками:
1  Рада Народних 

Комісарів (РНК)
А  Найвищий законодавчий, розпорядчий, 

 виконавчий та контролюючий орган державної 
влади УСРР, що діяв з 1917 по 1938 рр. у період 
між Всеукраїнськими з’їздами робітничих, 
 селянських та червоноармійських депутатів.

2  Всеукраїнський 
Центральний  
Виконавчий 
комітет (ВУЦВК)

Б  Перший радянський уряд України створе-
ний 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-револю-
ційний комітет

Г  Керівний орган з підготовки і проведен-
ня  повстання робітників і селянства проти 
 австро-німецьких військ та Гетьманату, діяв 
у 1918 р.

Д  Підпільний військово-політичний центр 
з керівництва 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 Розумов-

ського з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові 
для належного управління в Малій Росії створити там Мало-
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російську 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 
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 зму-

сити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю 
вашу королівську милість аби ви відступили з військом до 
польського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держа-
ви наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших началь-
ників 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 намі-
ру воювати з Добровольчою армією на вулицях Києва, віді-
йшла з міста…»
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Б  «З телеграми В. Леніна В. Антонову Овсієнку і Г. Орджонікідзе 
від 15 січня ... До Харкова Антонову та Серго Заради бога при-
ймайте найенергійніші революційні заходи для посилки хліба, 
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 варва-
ри, підірвали Золоті ворота, міську електростанцію, облили 
пам’ятник Б.Хмельницькому роз’їдаючою хімічною речовиною, 
зруйнували 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 полови-
ни 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 

військом біля міста Ярославля
6 закладення міста Холма
7 закладення міста Львова 
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2.3.3. Визначте уривки джерел, мова в який іде про події періоду 
1648−1657 рр.

1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися коле-
са свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Пере-
конався 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 
гетьманові того ж війська... щоб він був складений відповід-
но 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 відмовили-
ся присягати московському цареві... Хмельницький присяг-
нув 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» 
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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» 

IІІ рівень
3.1. Порівняйте аграрні перетворення за реформами 1848-1851 

рр., 1861 р. та 1906-1910 р.: передумови, причини, заходи, результа-
ти, наслідки. Виділіть спільне та відмінне

3.2. Ви – делегат ЗУНР на Паризькій мирній конференції. Опишіть 
свої враження у звіті до уряду.

■ 11 к лас
І рівень

Завдання № 1

1.1.1. Назвіть галузь історичної науки, що досліджує історію ви-
никнення та розвиток гербової традиції

А фалеристика   В сфрагістика
Б геральдика   Г нумізматика

1.1.2. Яке явище співпало 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» В «Повість минулих літ»
Б «Ізборнік Святослава  Г «Києво-Печерський патерик»
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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 
війську лад, і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на 
призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...».

А Гадяцький трактат
Б Білоцерківський договір
В Зборівський договір
Г Ординація Війська Запорозького

1.2.4. Яка держава таємно підтримувала полтавського полковни-
ка 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 бага-
того підняв, та, ще й слобідських козаків, … і ті помагали жорсто-
ким й злиденним дейнекам села й хутори шарпати і внівець обер-
тати».

А 1653–1655 рр.   В 1660–1661 рр.
Б 1658–1659 рр.   Г 1663–1664 рр.
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1.3.2. У ході церковної секуляризації, проведеної Катериною ІІ, 
колишні монастирські селяни ставали

А державними селянами В військовими поселенцями
Б поміщицькими селянами Г вільними хліборобами

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. Діяльність якої з названих організацій мала виключно 
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 вчених 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 по-
винність та діяли трудові армії

А Українська Центральна Рада В Директорія УНР
Б Гетьманат   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
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1.4.4. Визначте авторство цитованого: «[Наша організація] ці-
нить 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 зре-
алізувати. Вам найкраще відомо, що я знав, що накладу головою, і ві-
домо 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 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

IІ рівень

Завдання № 1

2.1.1. Установіть відповідність між назвою народу та його опи-
сом 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 
Борисфен 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...»
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4 сармати Г  «… траплялися й двоповерхові будинки, в яких 
 перший поверх 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 туди, 
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 назвикочових 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 зачасів 
 князя Ігоря, часто використовувалися Візантією для 
реалізації своїх політичних задумів проти Київськоїдержави.

3 авари В  вони нападали на слов’ян, збирали данину із ільменських 
слов’ян, кривичів, чуді та мері; представники цих племен час-
то 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. 

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 громадського харчування, поява «стиляг»

2  «Хрущовська 
відлига»

Б  розгул організованої злочинності, рекету, 
«прихватизація»

3  «Брежнєв ський 
застій»

В надзвичайна побутова бідність, комуналка, 
«ущільнення», «торгсин»
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4  «Горбачов ська 
 перебудова»

Г  поява поняття «золота молодь», існування явища 
«несунів»

Д  право приватизації власної житлової квартири, поя-
ва 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 Росію, 

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, 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, укладення «Універсалу національної 
єдності», Українська миротворча місія в Іраку

Завдання № 2

2.2.1. Установіть хронологічну послідовність подій
А  «Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовсько-

го з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належ-
ного управління в Малій Росії створити там Малоросійську коле-
гію, 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»

2.2.2. Установіть хронологічну послідовність подій 
А  «Зухвалий мій син Тиміш зібрав військо для того, щоб зму-

сити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю 
вашу королівську милість аби вивідступили з військом до 
польського кордону...»

Б  «Наш підданий гетьман Б. Хмельницький, майже поєднавши 
свої війська зугорцем Ракочієм, послав до Польської держа-
ви наказного гетьмана Ждановича, Богуна та інших началь-
ників 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 
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 Вкра-
їні, мають право видавати тільки наші Українські збори».
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Б  «…«Управління Україною буде провадитися через посеред-
ництво призначеного мною Кабінету Міністрів і на остаточ-
нім обгрунтовані 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 
українського народу... Власть у ній буде належати тільки на-
родові України, іменем якого, поки збе руться Установчі Збо-
ри, будемо правити ми, Українська Центральна Рада, пред-
ставництво робочого народу, селян, робітників і солдатів, та 
наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради на-
родних міністрів...».

2.2.4. Установіть хронологічну послідовність подій
А ратифікація ВРУ Угоди про асоціаціюміжУкраїноютаЄС
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
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2.3.2. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі На-
ціонально-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. Вкажіть джерела, які оповідають про події періоду 
1648−1657 рр.

1  «...Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися коле-
са свавілля, щоїх ніяким чином не можна стримати!.. Пере-
конався 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 ядвадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів 
до послуху зброєю і немалимпролиттям крові!..»!

2  «Щодо кількості війська... дозволяє його королівськамилість 
40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати
гетьманові того ж війська... щоб він був складений відповід-
но 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 відмовили-
ся присягати московському цареві... Хмельницький присяг-
нув московському цареві у Переяславі... »
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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» 

IIІ рівень
3.1. Ви – київський жандарм. Складіть звіт про діяльність това-

риства у Києві у 1870-ті рр., яке й удостоїлось ярлика «українофіль-
ського кагалу, що під прапором науки проводить політичний сепа-
ратизм».

3.2. Визначте причини та наслідки подій 17 днів, які змінили 
Украї ну і пройшли під слова пісні: «Разом нас багато, Нас не подо-
лати!»
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

■ 9 к лас

І рівень

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

1. Наукова назва гаметофіту в Папоротей:
а) протонема      б) проталій      в) талом      г) спорогон

2. Патисон належить до родини:
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові

3. Тип плоду в баклажана:
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка

4. Маршанція належить до класу:
а) Печіночники      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

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

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

7. Супліддя НЕ утворюється в:
а) шовковиці      б) малини      в) ананасу      г) інжиру

8. До класу Конʼюгати належить:
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г) хламідомонада

9. Для стебла сорго характерна меристема:
а) маргінальна      б) інтеркалярна
в) базальна      г) латеральна
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10. До рослин-паразитів належить:
а) омела      б) повитиця      в) росичка      г) монстера

11. Формула квітки Ч4В4Т2+4П2  характерна для:
а) квасолі      б) грициків      в) тюльпану      г) сливи

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

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

1. Сисний ротовий апарат у:
а) сонечка      б)  бражника      в) мухи      г) попелиці

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

3. Назва дорослої стадії в комах:
а) трохофора      б) імаго      в) адолескарій      г) німфа

4. Розвинені глоткові зуби є у: 
а) коропа      б) ската      в) піраньї      г) акули

5. Головні кінцівки в павуків, що виконують функцію щелеп:
а) максили      б) мандибули      в) хеліцери      г) педипальпи

6. Міноги належать до таксону:
а) Головохордові      б) Покривники   
в) Безчерепні      г) Безщелепні

7. Видільна система на зразок протонефридіїв притаманна:
а) планарії      б) піскожилу      в) скорпіону      г) аскариді

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



213

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

9. До геогельмінтів належить:
а) печінковий сисун      б) аскарида   
в) ехінокок      г) дощовий черв

10. Жирове тіло є у:
а) павуків      б) комах      в) молюсків      г) голкошкірих

11. До виводкових птахів належить:
а) горобець      б) орел      в) зозуля      г) лебідь

12. Кількість ходильних ніг у мальтійського краба:
а) шість      б) вісім      в) десять      г) дванадцять

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

1. Ретикулярна формація є частиною:
а) печінки      б) головного мозку      в) нирки      г) ока

2. Пінеальна залоза – це: 
а) гіпофіз      б) епіфіз      в) гіпоталамус      г) щитоподібна залоза

3. Провітаміном вітаміну А є:
а) триптофан      б) каротин      в) хлорофіл      г) ксантофіл

4. Найменша за розміром кістка в людини:
а) горохоподібна      б) стремінце      
в) коваделко      г) молоточок

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

6. Кількість часток у лівій легені: 
а) дві      б) три      в) чотири      г) п’ять

7. Третій шлуночок головного мозку розташований у відділі:
а) довгастому      б) проміжному
в) кінцевому      г) середньому
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8. Кортіїв орган – це частина аналізатора:
а) зорового   б) тактильного   в) слухового   г) нюхового

9. Кількість шарів у стінці серця:
а) два   б) три    в) чотири   г) п’ять

10. Розділ анатомії, що вивчає скелет:
а) ангіологія    б) спланхнологія    в) остеологія    г) міологія

11. Єдиною рухомою кісткою в черепі людини є:
а) максила   б) атлант    в) епістрофей   г) мандибула

12. Синонім терміна «адреналін»:
а) тироксин   б) норадреналін   в) дофамін   г) епінефрин

ІI рівень

1 завдання 
(у кожному питанні – дві правильних відповіді; 

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

1. До Мохів належать:
а) оленячий мох      б) ісландський мох
в) зозулин льон      г) сальвінія   д) торфʼяний мох

2. Плід «яблуко» характерний для:
а) груші      б) персику      в) аличі      г) айви      д) абрикосу

3. До Безкільових птахів належать:
а) тинаму      б) павич      в) страус      г) зозуля      д) пелікан

4. «Жалкі клітини» характерні для:
а) морського їжака      б) актинії      в) ціанеї
г) скорпіона      д) каракурта

5. До пігментів, що містяться у фоторецепторах ока людини, на-
лежать:

а) йодопсин      б) каротин      в) родопсин
г) ксантофіл      д) тироксин
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6. До ефекторів рефлекторних дуг належать:
а) трицепс      б) синапс      в) слинна залоза
г) нейрон      д) сітківка

7. До постклітинних елементів крові належать:
а) еритроцит      б) лімфоцит      в) моноцит
г) тромбоцит      д) нейтрофіл

8. З еластичного хряща побудовані:
а) вушна раковина      б) міжхребцеві диски
в) ніс      г) трахея      д) надгортанник

9. Пейсмейкери містяться в таких органах:
а) сечовід      б) серце      в) шкіра      г) печінка      д) око

10. Вітаміни, дефіцит яких може призвести до анемії:
а) фолієва кислота      б) ретинол      в) аскорбінова кислота
г) токоферол      д) цианкобаламін

2 завдання 
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Запилення квіток за допомогою вітру.
2. Розповсюдження плодів і насіння за допомогою птахів.
3. Широке масове розповсюдження хвороби рослин.
4. Заразні хвороби людини, збудники яких передаються крово-

сисними членистоногими.
5. Статевий процес в інфузорії-туфельки.
6. Наявність в організму одночасно чоловічих і жіночих статевих

залоз. 
7. Процес утворення еритроцитів у червоному кістковому мозку.
8. Місце функціонального контакту між двома нейронами.
9. Відповідь на подразнення в одноклітинних організмів.
10. Навколосерцева сумка.
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ІІI рівень

1 завдання 
(кількість правильних відповідей – від однієї до шести;  

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. До трубчастих кісток належать:
а) стегнова      б) ліктьова      в) лопатка
г) груднина      д)   гомілкова      е) ребро

2. До «легеневих об’ємів» належать:
а) дихальний      б) залишковий      в) життєва ємність легень
г) нерухомий      д) рухомий      е) прихований

3. До гормонів підшлункової залози належать:
а) інсулін      б) тироксин      в) адреналін
г) мелатонін      д) соматропін      е) глюкагон

4. До суто аферентних нервів належать:
а) зоровий      б) язикоглотковий      в) блукаючий
г) нюховий      д) лицевий      е) трійчастий

5. Лейкоцити, що містять гранули (гранулоцити):
а) лімфоцити      б) еозинофіли      в) нейтрофіли
г) базофіли      д) моноцити      е) мегакаріоцити

6. До вірусних хвороб належать:
а) грип      б) чума      в) СНІД      г) правець      д) сказ      е) дифтерія

7. До травних ферментів належать:
а) птіалін      б) пепсин      в) трипсин
г) каталаза      д) міоглобін      е) муцин

2 завдання 
(загалом – 7 балів)

1. Опишіть життєвий цикл зозулиного льону.

2. Охарактеризуйте пристосування Плазунів до життя на суходолі.

3. Опишіть етапи сечоутворення в нирках людини.
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■  10 к лас
І рівень

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

1. Наукова назва гаметофіту в Папоротей:  
а) протонема      б) проталій      в) талом      г) спорогон

2. Патисон належить до родини:   
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в баклажана:   
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка 

4. Маршанція належить до класу:    
а) Печіночники      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

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

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

7. Супліддя НЕ утворюється в:   
а) шовковиці      б) малини      в) ананасу      г) інжиру

8. До класу Конʼюгати належить:
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г)  хламідомонада

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

10. До рослин-паразитів належить:
а) омела      б) повитиця      в) росичка      г) монстера

11. Формула квітки Ч4В4Т2+4П2  характерна для:   
а) квасолі      б) грициків      в) тюльпану      г) сливи

12. Найменшим за кількістю видів є таксон:
а) Голонасінні      б) Папоротеподібні
в) Хвощеподібні      г) Плауноподібні
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2 завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Сисний ротовий апарат у:
а) сонечка      б) бражника      в) мухи      г) попелиці

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

3. Назва дорослої стадії в комах:
а) трохофора      б) імаго      в) адолескарій      г) німфа

4. Розвинені глоткові зуби є у:
а) коропа      б) ската      в) піраньї      г) акули

5. Головні кінцівки в павуків, що виконують функцію щелеп:
а) максили      б) мандибули      в) хеліцери      г) педипальпи

6. Міноги належать до таксону:
а) Головохордові      б) Покривники
в) Безчерепні      г) Безщелепні

7. Видільна система на зразок протонефридіїв притаманна:
а) планарії      б) піскожилу      в) скорпіону      г) аскариді

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

9. До геогельмінтів належить:
а) печінковий сисун      б) аскарида
в) ехінокок      г) дощовий черв

10. Жирове тіло є у:
а) павуків      б) комах      в) молюсків      г) голкошкірих

11. До виводкових птахів належить:
а) горобець      б) орел      в) зозуля      г) лебідь

12. Кількість ходильних ніг у мальтійського краба:
а) шість      б) вісім      в) десять      г) дванадцять
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3 завдання  
(кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Ретикулярна формація є частиною:
а) печінки      б) головного мозку      в) нирки      г) ока

2. Пінеальна залоза – це:
а) гіпофіз      б) епіфіз      в) гіпоталамус      г) щитоподібна залоза

3. Провітаміном вітаміну А є:
а) триптофан      б) каротин      в) хлорофіл      г) ксантофіл

4. Найменша за розміром кістка в людини: 
а) горохоподібна      б) стремінце      в) коваделко      г) молоточок

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

6. Кількість часток у лівій легені: 
а) дві      б) три      в) чотири      г) п’ять

7. Третій шлуночок головного мозку розташований у відділі:
а) довгастому      б) проміжному      в) кінцевому      г) середньому

8. Кортіїв орган – це частина аналізатора: 
а) зорового      б) тактильного      в) слухового      г) нюхового

9. Кількість шарів у стінці серця:
а) два      б) три      в) чотири      г) п’ять

10. Розділ анатомії, що вивчає скелет:
а) ангіологія      б) спланхнологія      в) остеологія      г) міологія

11. Єдиною рухомою кісткою в черепі людини є:
а) максила      б) атлант      в) епістрофей      г) мандибула

12. Синонім терміна «адреналін»: 
а) тироксин      б) норадреналін      в) дофамін      г) епінефрин
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ІI рівень

1 завдання  
(у кожному питанні – дві правильних відповіді; 

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

1. До Мохів належать:
а) оленячий мох      б) ісландський мох
в) зозулин льон      г) сальвінія      д) торфʼяний мох

2. Плід «яблуко» характерний для:
а) груші      б) персику      в) аличі      г) айви      д) абрикосу

3. До Безкільових птахів належать:
а) тинаму      б) павич      в) страус      г) зозуля      д) пелікан

4. «Жалкі клітини» характерні для:
а) морського їжака      б) актинії      в) ціанеї
г) скорпіона      д) каракурта

5. До пігментів, що містяться у фоторецепторах ока людини, на-
лежать:

а) йодопсин      б) каротин      в) родопсин
г) ксантофіл      д) тироксин

6. До ефекторів рефлекторих дуг належать:
а) трицепс      б) синапс      в) слинна залоза
г) нейрон      д) сітківка

7. До організмів, яким притаманна «К-стратегія» розмноження,
належать:

а) слон      б) клоп      в) орангутанг      г) аскарида      д) дрозофіла

8. До макроергічних сполук належать:
а) АТФ      б) креатин фосфат      в) целюлоза      г) муцин      д) ДНК

9. Ектодермальне походження мають:
а) нирки      б) серце      в) мозок      г) печінка      д) епідерміс

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



221

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

2 завдання  
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Поділ цитоплазми клітини під час клітинного циклу.
2. Розповсюдження плодів і насіння за допомогою птахів.
3. Пара гомологічних хромосом, з’єднаних одна з одною під час

мейозу. 
4. Речовини, які застосовують, щоб викликати опадання листків

у рослин. 
5. Місце функціонального контакту між двома нейронами.
6. Напружений стан клітинної стінки, що викликається тиском

внутрішньоклітинної рідини. 
7. Синтез ДНК за матрицею ДНК.
8. Заразні хвороби людини, збудники яких передаються крово-

сисними членистоногими.
9. Відповідь на подразнення в одноклітинних організмів.
10. Небілкова частина складного ферменту – кофермент, білкова

частина – ?

ІІI рівень

1 завдання  
(кількість правильних відповідей – від однієї до шести;  

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. До вірусних хвороб належать:
а) грип      б) чума      в) СНІД      г) правець      д) сказ      е) дифтерія

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

3. До фібрилярних білків належать:
а) кератин      б) альбумін      в) фіброїн
г) каталаза      д) колаген      е) трипсин
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4. До компонентів цитоскелету належать:
а) актинові філаменти      б) міозинові філаменти  
в) нуклеосоми      г) проміжні філаменти 
д) мікротрубочки      е) центріолі

5. Лейкоцити, що містять гранули (гранулоцити):
а) лімфоцити      б) еозинофіли      в) нейтрофіли   
г) базофіли      д) моноцити      е) мегакаріоцити

6. Полісахариди можуть бути побудовані з: 
а) фруктози      б) глюкози      в) ацетилглюкозаміну   
г) галактуронової кислоти      д) нуклеотидів      е) амінокислот

7. До поверхневого апарату клітини належать: 
а) глікокалікс      б) клітинна стінка      в) ендоплазматична сітка   
г) апарат Гольджі      д) плазмалема      е) капсид

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

1. Триплет ДНК має послідовність АТГ. Яку послідовність має від-
повідний антикодон транспортної РНК: 

а) ТАЦ      б) АТГ      в) АУГ      г) ГТА

2. У каріотипі цибулі – 16 хромосом (2n). Скільки хромосом у клі-
тині після першого мейотичного поділу:

а) 8      б) 16      в) 32      г) 4

3. Диплоїдний набір хромосом у гороху – 14. Скільки молекул 
ДНК міститься в ядрі синергіди зародкового мішку: 

а) 14      б) 28      в) 42      г) 7

4. Виберіть формулу речовини, яка утворюється в результаті ре-
акції конденсації десяти молекул глюкози: 

а) С60Н120О60      б) С60Н102О51      в) С51Н120О60      г) С60Н60О60

5. Фрагмент молекули ДНК містить 200 тимідилових нуклеотидів, 
що становить 20% від загальної кількості. Кількість цитидилових ну-
клеотидів у такому фрагменті становить: 

а) 200      б) 300      в) 400      г) 600
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6. Під час фотосинтезу зелена сіркобактерія використала шість
молекул СО2. Скільки молекул кисню при цьому утворилося:

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

7. У процесі повного кисневого розщеплення глюкози утворило-
ся 76 молекул АТФ, у процесі безкисневого – 4 молекули АТФ. Скіль-
ки загалом молекул глюкози зазнали розщеплення:   

а) одна      б) дві      в) три      г) чотири

■ 11 к лас
І рівень

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

1. Наукова назва гаметофіту в Папоротей:
а) протонема      б) проталій      в) талом      г) спорогон

2. Патисон належить до родини:
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові

3. Тип плоду в баклажана:
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка

4. Маршанція належить до класу:
а) Печіночники      б) Гнетові      в) Дводольні      г) Однодольні

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

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

7. Супліддя НЕ утворюється в:
а) шовковиці      б) малини      в) ананасу      г) інжиру

8. До класу Конʼюгати належить:
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г)  хламідомонада
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9. Для стебла сорго характерна меристема:
а) маргінальна     б) інтеркалярна     в) базальна     г) латеральна

10. До рослин-паразитів належить:
а) омела     б) повитиця     в) росичка     г) монстера

11. Формула квітки Ч4В4Т2+4П2  характерна для:
а) квасолі     б) грициків     в) тюльпану     г) сливи

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

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

1. Сисний ротовий апарат у:
а) сонечка     б)  бражника     в) мухи     г) попелиці

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

3. Назва дорослої стадії в комах:
а) трохофора     б) імаго     в) адолескарій     г) німфа

4. Розвинені глоткові зуби є у: 
а) коропа     б)  ската     в) піраньї     г) акули

5. Головні кінцівки в павуків, що виконують функцію щелеп:
а) максили     б) мандибули     в) хеліцери     г) педипальпи

6. Міноги належать до таксону:
а) Головохордові     б) Покривники    
в) Безчерепні     г) Безщелепні

7. Видільна система на зразок протонефридіїв притаманна:
а) планарії     б) піскожилу     в) скорпіону     г) аскариді

8. Порожнина тіла в Круглих червів: 
а) схізоцель     б) целом     в) міксоцель     г) бластоцель
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9. До геогельмінтів належить:
а) печінковий сисун     б) аскарида
в) ехінокок     г) дощовий черв

10. Жирове тіло є у:
а) павуків     б) комах     в) молюсків     г) голкошкірих

11. До виводкових птахів належить:
а) горобець     б) орел     в) зозуля     г) лебідь

12. Кількість ходильних ніг у мальтійського краба:
а) шість     б) вісім     в) десять     г) дванадцять

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

1. Ретикулярна формація є частиною:
а) печінки     б) головного мозку     в) нирки     г) ока

2. Пінеальна залоза – це:
а) гіпофіз     б) епіфіз     в) гіпоталамус     г) щитоподібна залоза

3. Провітаміном вітаміну А є:
а) триптофан     б) каротин     в) хлорофіл     г) ксантофіл

4. Найменша за розміром кістка в людини:
а) горохоподібна     б) стремінце     в) коваделко     г) молоточок

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

6. Кількість часток у лівій легені:
а) дві     б) три     в) чотири     г) п’ять

7. Третій шлуночок головного мозку розташований у відділі:
а) довгастому     б) проміжному     в) кінцевому     г) середньому

8. Кортіїв орган – це частина аналізатора:
а) зорового     б) тактильного     в) слухового     г) нюхового

9. Кількість шарів у стінці серця:
а) два     б) три     в) чотири     г) п’ять
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10. Розділ анатомії, що вивчає скелет: 
а) ангіологія     б) спланхнологія     в) остеологія     г) міологія

11. Єдиною рухомою кісткою в черепі людини є:
а) максила     б) атлант     в) епістрофей     г) мандибула

12. Синонім терміна «адреналін»: 
а) тироксин     б) норадреналін     в) дофамін     г) епінефрин

ІI рівень

1 завдання 
(у кожному питанні – дві правильних відповіді;  

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

1. До Мохів належать:
а) оленячий мох     б) ісландський мох  
в) зозулин льон     г) сальвінія     д) торфʼяний мох

2. Плід «яблуко» характерний для:
а) груші     б) персику     в) аличі     г) айви     д) абрикосу

3. До Безкільових птахів належать:
а) тинаму     б) павич     в) страус     г) зозуля     д) пелікан

4. «Жалкі клітини» характерні для:
а) морського їжака     б) актинії     в) ціанеї   
г) скорпіона     д) каракурта

5. До пігментів, що містяться у фоторецепторах ока людини, на-
лежать:

а) йодопсин     б) каротин     в) родопсин     
г) ксантофіл     д) тироксин

6. До ефекторів рефлекторних  дуг належать:
а) трицепс     б) синапс     в) слинна залоза   
г) нейрон     д) сітківка

7. До організмів, яким притаманна «К-стратегія» розмноження, 
належать:

а) слон     б) клоп     в) орангутанг     г) аскарида     д) дрозофіла
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8. До макроергічних сполук належать:
а) АТФ     б) креатин фосфат     в) целюлоза     г) муцин     д) ДНК

9. Ектодермальне походження мають:
а) нирки     б) серце     в) мозок     г) печінка     д) епідерміс

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

2 завдання  
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Поділ цитоплазми клітини під час клітинного циклу.
2. Розповсюдження плодів і насіння за допомогою птахів.
3. Пара гомологічних хромосом, з’єднаних одна з одною під час

мейозу. 
4. Речовини, які застосовують, щоб викликати опадання листків

у рослин. 
5. Розділ екології, що вивчає відносини організму з довкіллям.
6. Напружений стан клітинної стінки, що викликається тиском

внутрішньоклітинної рідини. 
7. Синтез ДНК за матрицею ДНК.
8. Заразні хвороби людини, збудники яких передаються крово-

сисними членистоногими.
9. Порівняно однорідна ділянка суходолу чи водойми, зайнята

певним біоценозом.
10. Небілкова частина складного ферменту – кофермент, білкова

частина – ?
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ІІI рівень

1 завдання   
(кількість правильних відповідей – від однієї до шести;  

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. До екологічних законів належать:
а) закон Лібіха     б) закон Броуна     в) закон Гука
г) закон Старлінга     д) закон Шелфорда     е) закон Ліндемана

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

3. До фібрилярних білків належать:
а) кератин     б) альбумін     в) фіброїн
г) каталаза     д) колаген     е) трипсин

4. До компонентів цитоскелету належать:
а) актинові філаменти     б) міозинові філаменти
в) нуклеосоми     г) проміжні філаменти
д) мікротрубочки     е) центріолі

5. Лейкоцити, що містять гранули (гранулоцити):
а) лімфоцити     б) еозинофіли     в) нейтрофіли
г) базофіли     д) моноцити     е) мегакаріоцити

6. Полісахариди можуть бути побудовані з:
а) фруктози     б) глюкози     в) ацетилглюкозаміну
г) галактуронової кислоти     д) нуклеотидів     е) амінокислот

7. До типів взаємодії між алелями одного гена належать:
а) кодомінантність     б) домінантність
в) епістаз     г) полімерія     д) комплементарність
е) неповна домінантність
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2 завдання  
(кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. Триплет у ланцюгу ДНК має послідовність АТГ. Яку послідов-
ність має відповідний антикодон транспортної РНК? 

а) ТАЦ     б) АТГ     в) АУГ     г) ГТА

2. Визначте, яка площа (в гектарах) біогеоценозу може прогодувати 
одну особину останньої ланки ланцюгу живлення:  планктон – риба – 
тюлень. Маса тюленя – 300 кг, з них 40% становить вода. Суха маса 
планктону з 1 м2 становить 600 г за рік.

а) 3 га     б) 6 га     в) 10 га     г) 12 га

3. Диплоїдний набор хромосом у гороху – 14. Скільки молекул
ДНК міститься в ядрі синергіди зародкового мішку: 

а) 14     б) 28     в) 42     г) 7

4. За яких генотипів батьків у потомстві буде спостерігатися роз-
щеплення за фенотипом 1:1:1:1:

а) ААВВ х ааbb     б) ААBb x ааВВ     
в) АaВb xАaВb     г) AaBb x ааbb

5. Фрагмент молекули ДНК містить 200 тимідилових нуклеотидів, 
що становить 20% загальної кількості. Кількість цитидилових нукле-
отидів у такому фрагменті становить:

а) 200     б) 300     в) 400     г) 600

6. Якими будуть частоти домінантного та рецесивного алелів у по-
пуляції, що складається з 60 гомозигот ВВ та 40 гомозигот bb:

а) В – 0,6;    b – 0,4     б) В – 0,4;    b – 0,6    
в) В – 0,2;    b – 0,8     г) В – 0,8;    b – 0,2

7. У процесі повного кисневого розщеплення глюкози утворило-
ся 76 молекул АТФ, у процесі безкисневого – 4 молекули АТФ. Скіль-
ки загалом молекул глюкози зазнали розщеплення:

а) одна     б) дві       в) три     г) чотири
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ХІМІЇ

■  10 к лас
І рівень

1. Які з наведених молекул будуть полярними? Чому?
1) N2;      2) H2O;      3) NH3;      4) BF3;      5) CO2;      6) CH3OH

2. У трьох пробірках без написів містяться розчини натрій суль-
фіду, натрій сульфіту та натрій сульфату. Як можна розрізнити вмісти 
пробірок, використовуючи лише один реактив? Наведіть відповідні 
рівняння реакцій.

3. Наведіть стуктурну формулу та назву альдегіду, який має віднос-
ну молекулярну масу 86 і четвертинний атом карбону в молекулі.

ІІ рівень

1. Зобразіть структурні формули таких алкілгалогенідів: 
а) (R)-2-хлорпентан; б) (Z)-1,2-дихлорциклопропан; 
в) аллілйодид; г) 2,2-дібромобіцикло[2.2.1]гептан; 
д) бромоформ; е) бензилфторид. 
Де необхідно, використайте стереоформули.

2. Змішали 0,5 л 0,5 М розчину MgCl2 і 0,5 л 0,2 М розчину K3PO4. 
Вважаючи фосфат магнію нерозчинним, розрахуйте концентрації 
всіх йонів, що залишилися у розчині.

ІІІ рівень

1. а)  Для одноосновної кислоти НА (А- — аніон кислоти) дайте 
визначення значення її pKa.

б) Яке значення pKa має вода?
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в)  Допишіть наведені нижче схеми кислотно-основних перетво-
рень, якщо вони відбуваються. Якщо реакція не йде, позначте 
«не відбувається». Обґрунтуйте вашу відповідь, використавши 
такі приблизні значення pKa для класів сполук: спирти – 15–19; 
карбонові кислоти – 4–6; аміни – 33–38; аміди – 15–17; алкани – 
45–60; алкіни – 25–30; альдегіди, кетони – 25–30.

СH3Li + H2O → 

NaNH2 + HC≡CCH2CH3 → 

LiN(CH3)2 + циклопентан →

2. Водний розчин сполуки А застосовують для проведення якіс-
них реакцій на декілька катіонів. При дії кислоти на цей розчин 
утворюється газ Б, а при дії лугу – газ В. Молярні маси газів Б та В 
відносяться як 2 : 1. При пропусканні через розчин купрум (ІІ) нітра-
ту газу Б утворюється чорний осад Г, а при пропусканні газу В спо-
чатку утворюється блакитний осад Д, який при надлишку В розчи-
няється з утворенням темно-синього розчину сполуки Е. Визначте 
речовини А-Е і наведіть відповідні рівняння реакцій.
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

■ 10 к лас
І рівень

(3 завдання по 3 бали – 9 балів)

1. Запишіть слова у дві колонки:
1) у які вставили м’який знак;
2) у які не треба вставляти м’якого знака.
Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, арал..ський, ка-

мін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..
ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шах-
тарс..кий, емал..ований.

Ключ. З перших букв прочитайте крилатий вислів.
Поясніть, чому в кінці слова століть (від століття) є м’який 

знак, а в кінці слова сторіч (від сторіччя) немає.

2. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне речення         Приклад

1 означено-особове А Свого щастя і колесом не об’їдеш.
2 неозначено-особове Б Нині холодно навіть удень.
3 узагальнено-особове В Стою, мов скеля, непорушний.
4 безособове Г До Харкова в’їжджали вночі.

Д Правда неправду перетягне.

Яке речення є односкладним називним? Наведіть приклад тако-
го речення.

3. Утворіть словосполучення з відповідних за змістом слів.
1 голосити  А промову
2 оголосити Б на перевагах
3 розголосити В таємницю
4 наголосити  Г з горя 

Д вирок
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Побудуйте речення з парою слів музичний-музикальний. Як на-
зиваються ці слова?

ІІ рівень
(2 завдання по 5 балів – 10 балів)

1. Запишіть словами всі можливі форми числівників на позна-
чення часу.

07 : 00;    11 : 30;    12 : 15;    09 : 45.
Провідміняйте кількісний числівник 749.

2. Запишіть прислівники, знімаючи риску.
Від/нині, в/цілому, по/двоє, у/віч, сама/самотою, на/вічно,  

в/нічию, без/відома, в/ногу, у/тричі, зо/зла, десь/інде, у/бік, бозна/
де, зі/споду, у/лад, без/упину, до/пари, без/сумніву, не/втямки,  
у/вечері, до/вподоби, вряди/годи, мимо/хідь, сяк/так, до/останку, 
у/чотирьох, на/поруки.

Ключ. У прислівниках, написаних разом, підкресліть другу бук-
ву; із позначених букв мають вийти справжні ім’я та прізвище відо-
мого українського драматурга.

Складіть речення зі словами уперше – у перше.

ІІІ рівень
(2 завдання по 7 балів – 14 балів)

1. Поставте іменники в родовому відмінку однини і запишіть 
у дві колонки:

1) із закінченням -а (-я);
2) із закінченням -у (-ю).

Сніг, Нью-Йорк, Ерзурум (місто), Ліван (країна), обмін, Вашинг-
тон (місто), Ірпінь (місто), вир, Амур (ріка), Вашингтон (штат), 
Дністер, Донець, інстинкт, Дніпрогес, Дагестан, інвентар, лис-
топад (місяць), ідеалізм, листопад (явище природи), явір, йорж, 
алюміній, міліметр, ом.
Ключ. З перших букв виписаних слів прочитайте вислів Михайла 

Коцюбинського.
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Сформулюйте і запишіть правила написання закінчень родово-
го відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни.

2. Напишіть відгук на літературний твір сучасного українського
письменника.

■ 11 к лас
І рівень

(3 завдання по 3 бали – 9 балів)

1. Складіть речення за схемами.
[ … , (де…), ].
[…] ; і […].
[…] : […].

2. Відредагуйте речення.
А Він так чудово говорить на англійській мові.
Б Мені не подобається твоє відношення до навчання.
В  Я приймала участь у змаганнях по волейболу й зайняла пер-

ше місце.

3. Доберіть синоніми до фразеологізмів.

 Фразеологізм Синонім
 1 мати голову на плечах А затаїти зло
 2 мати свій розум у голові Б не в тім’я битий
 3 мати зуб В мати під собою ґрунт
 4 мати рацію Г жити своїм розумом 
 5 заливати за шкуру сала Д мати сенс
 6 два чоботи пара Е одним ликом шиті

Є допікати до живого

ІІ рівень
(2 завдання по 5 балів – 10 балів)

1. Замініть словосполучення прислівником. Укажіть спосіб тво-
рення прислівників

1. Перший раз 2. Босими ногами 3. У призначений час
4. Догори обличчям 5. Українською мовою
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2. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами.
А  О принесіть як не надію,

То крихту рідної землі:
Я притулю до уст її
І так застигну, так зомлію.

Б  Як ми кохалися, як зерно в горісі,
Тепер розійшлися, як туман по лісі!
Як ми кохалися, як голубів пара,
Тепер розійшлися, як чорная хмара!

В  Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Не так тая Україна,
Як теє горде військо…

Г  Цей ліс живий. У нього добрі очі.
Шумлять вітри у нього в голові.
Старезні пні, кошлаті поторочі,
Літопис тиші пишуть у траві.

1 метафора     2 паралелізм     3 літота     4 синекдоха     5 метонімія
Дайте визначення поняття «метонімія». Наведіть приклади.

ІІІ рівень
(2 завдання по 7 балів – 14 балів)

1. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки і правильно
утворюючи слова, що в дужках.

1. Розливався (Д, д)ніпро дочекавшись пр..ходу весни і в тур-
бінах вода кл..котіла як (С, с)іч (З, з)запорізька. 2. Цвіли над 
шляхом (П, п)етрові батоги. 3. Не..кінче(н, нн)ий (Ч, ч)чумацький  
(Ш, ш)лях простягався у вічність двома в..л..тенськими кривими 
коліями. 4. Земле (Ш, ш)евченкова земле (Ф, ф)ранкова ниво засі-
яна щастям-добром вічна твоя соловейкова мова вічна розмова 
(Д, д)ністра із (Д, д)ніпром.

Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією .
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2. Напишіть твір на тему «Ми — не безліч стандартних «я”, а без-
ліч всесвітів різних».

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■  11 к лас

11-1 (3 бали)
Розв’яжіть рівняння: 

МАТЕМАТИКА 11 клас

11-1 (3 бали)

Розв’яжітьрівняння:

x  loglog2
5 + 2 5√x = 2  

11-2 (3 бали)

Розв’яжітьнерівність:

·279x 3−x > √3x

11-3 (3 бали)

Розв’яжітьсистемурівнянь:

4 43{ 8x

2x+y = 6
34y
9x+y

= 2

11-4 (5 балів)

Розв’яжітьнерівність:

100x lgx≥8lg2 − 7

11-5 (5 балів)

Знайдітьабсцисуточки, уякій

дотичнадографікафункції

нахиленадоосіабсциспід(x) xf = x3 − x2 − 2 + 7
кутом α = 4

3π

11-6 (7 балів)

Розв’яжітьрівняння:

0( )√5 + 2√6
x

+ ( )√5 − 2√6
x

= 1

11-7 (7  балів)

Розв’яжітьзадачу:

Узрізаномуконусітвірнанахиленадо

більшоїосновипідкутом . Уцейконусα
вписанокулюрадіуса r. Знайдіть

довжинулінії, вздовжякоїкуля

 

11-2 (3 бали)

Розв’яжіть нерівність:  

МАТЕМАТИКА 11 клас

11-1 (3 бали)

Розв’яжітьрівняння:

x loglog2
5 + 2 5√x = 2

11-2 (3 бали)

Розв’яжітьнерівність:

·279x 3−x > √3x  

11-3 (3 бали)

Розв’яжітьсистемурівнянь:

4 43{ 8x

2x+y = 6
34y
9x+y

= 2

11-4 (5 балів)

Розв’яжітьнерівність:

100x lgx≥8lg2 − 7

11-5 (5 балів)

Знайдітьабсцисуточки, уякій

дотичнадографікафункції

нахиленадоосіабсциспід(x) xf = x3 − x2 − 2 + 7
кутом α = 4

3π

11-6 (7 балів)

Розв’яжітьрівняння:

0( )√5 + 2√6
x

+ ( )√5 − 2√6
x

= 1

11-7 (7  балів)

Розв’яжітьзадачу:

Узрізаномуконусітвірнанахиленадо

більшоїосновипідкутом . Уцейконусα
вписанокулюрадіуса r. Знайдіть

довжинулінії, вздовжякоїкуля

11-3 (3 бали)

Розв’яжіть систему рімвнянь:  

МАТЕМАТИКА 11 клас

11-1 (3 бали)

Розв’яжітьрівняння:

x loglog2
5 + 2 5√x = 2

11-2 (3 бали)

Розв’яжітьнерівність:

·279x 3−x > √3x

11-3 (3 бали)

Розв’яжітьсистемурівнянь:

4 43 { 8x

2x+y = 6
34y
9x+y

= 2

11-4 (5 балів)

Розв’яжітьнерівність:

100x lgx≥8lg2 − 7

11-5 (5 балів)

Знайдітьабсцисуточки, уякій

дотичнадографікафункції

нахиленадоосіабсциспід(x) xf = x3 − x2 − 2 + 7
кутом α = 4

3π

11-6 (7 балів)

Розв’яжітьрівняння:

0( )√5 + 2√6
x

+ ( )√5 − 2√6
x

= 1

11-7 (7  балів)

Розв’яжітьзадачу:

Узрізаномуконусітвірнанахиленадо

більшоїосновипідкутом . Уцейконусα
вписанокулюрадіуса r. Знайдіть

довжинулінії, вздовжякоїкуля

 

11-4 (5 балів)
Розв’яжіть нерівність:  lg2100x − 7 lgx ≥ 8

11-5 (5 балів)
Знайдіть абсцису точки, у якій дотична до графіка функції

f (x) = x3 − x2 − 2x + 7

нахилена до осі абсцис під кутом 

МАТЕМАТИКА 11 клас

11-1 (3 бали)

Розв’яжітьрівняння:

x loglog2
5 + 2 5√x = 2

11-2 (3 бали)

Розв’яжітьнерівність:

·279x 3−x > √3x

11-3 (3 бали)

Розв’яжітьсистемурівнянь:

4 43{ 8x

2x+y = 6
34y
9x+y

= 2

11-4 (5 балів)

Розв’яжітьнерівність:

100x lgx≥8lg2 − 7

11-5 (5 балів)

Знайдітьабсцисуточки, уякій

дотичнадографікафункції

нахиленадоосіабсциспід(x) xf = x3 − x2 − 2 + 7
кутом  α = 4

3π  

11-6 (7 балів)

Розв’яжітьрівняння:

0( )√5 + 2√6
x

+ ( )√5 − 2√6
x

= 1

11-7 (7  балів)

Розв’яжітьзадачу:

Узрізаномуконусітвірнанахиленадо

більшоїосновипідкутом . Уцейконусα
вписанокулюрадіуса r. Знайдіть

довжинулінії, вздовжякоїкуля

11-5 (7 балів)

Розв’яжіть рівняння:   

МАТЕМАТИКА 11 клас

11-1 (3 бали)

Розв’яжітьрівняння:

x loglog2
5 + 2 5√x = 2

11-2 (3 бали)

Розв’яжітьнерівність:

·279x 3−x > √3x

11-3 (3 бали)

Розв’яжітьсистемурівнянь:

4 43{ 8x

2x+y = 6
34y
9x+y

= 2

11-4 (5 балів)

Розв’яжітьнерівність:

100x lgx≥8lg2 − 7

11-5 (5 балів)

Знайдітьабсцисуточки, уякій

дотичнадографікафункції

нахиленадоосіабсциспід(x) xf = x3 − x2 − 2 + 7
кутом α = 4

3π

11-6 (7 балів)

Розв’яжітьрівняння:

0( )√5 + 2√6
x

+ ( )√5 − 2√6
x

= 1  

11-7 (7  балів)

Розв’яжітьзадачу:

Узрізаномуконусітвірнанахиленадо

більшоїосновипідкутом . Уцейконусα
вписанокулюрадіуса r. Знайдіть

довжинулінії, вздовжякоїкуля

11-7 (7 балів)
Розв’яжіть задачу:
У зрізаному конусі твірна нахилена до більшої основи під кутом a. 

У цей конус вписано кулю радіуса r. Знайдіть довжину лінії, вздовж 
якої куля дотикається до бічної поверхні конуса.
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ХІМІЇ

■ 9 к лас

І рівень

1. Елементи А та Б перебувають в одному періоді ПС, а при вза-
ємодії їх вищих оксидів утворюється сполука АБО4. З водних роз-
чинів ця сполука кристалізується у вигляді кристалогідратів, один 
з яких, АБО4∙7H2O, свою тривіальну назву отримав за специфічний 
смак. Визначити елементи А та Б, навести рівняння реакції між їх ви-
щими оксидами та вказати тривіальну назву солі.

2. З якими з нижче перерахованих речовин взаємодіє алюміній
гідроксид? Наведіть відповідні рівняння реакцій та умови взаємодії.

1) негашене вапно; 2) кальцинована сода; 3) аміачна селітра;
4) ляпіс; 5) їдкий натр; 6) азотна кислота.

3. Скільки води потрібно додати до 100 г олеуму з масовою част-
кою SO3 20%, щоб отримати 50% розчин сульфатної кислоти?

ІІ рівень

1. Габер-процес, тобто синтез аміаку з простих речовин, є важли-
вим для хімічної промисловості. Враховуючи, що ця реакція є обо-
ротною, вказати, які чинники будуть сприяти зміщенню рівноваги 
в бік утворення продукту. Як буде впливати присутність каталізато-
ра на зміщення рівноваги цього процесу? У скільки разів зміниться 
швидкість прямої реакції при збільшенні тиску в 2 рази?

2. Розташувати у порядку збільшення масової частки розчиненої
речовини розчини, приготовані змішуванням:

1) 10 г натрій сульфату і 100 г води
2) 10 г натрій сульфату декагідрату і 100 г води
3) 10 г натрій оксиду і 100 г води
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ІІІ рівень

1. Яку масу натрій оксиду потрібно розчинити у 300 мл 10% роз-
чину натрій гідроксиду (густина 1,07 г/мл), щоб збільшити масову 
частку розчиненої речовини у 2 рази? 

2. Метал А з побічної підгрупи розчинили в концентрованій
сульфатній кислоті. При цьому виділився безбарвний газ з різким 
запахом та утворився блакитний розчин. Після упарювання цього 
розчину було одержано блакитні кристали Б, які при подальшому 
нагріванні перетворилися на білий порошок В, при цьому втрата 
маси складала 36%. При розчиненні В у воді одержано блакитний 
розчин, який розділили на дві пробірки. До першої додали надли-
шок розчину лугу до утворення блакитного осаду Г, який при на-
гріванні поступово перетворювався на чорний осад Д. До другої 
пробірки луг додавали обережно, маленькими порціями, щоб утво-
рений осад Е був зеленуватого кольору. При нагріванні цієї пробір-
ки ніяких змін не спостерігалося. Визначте речовини А-Е, напишіть 
рівняння реакцій, що відповідають вищезгаданим перетворенням.

■ 10 к лас

І рівень

1. Неорганічна сполука А при нагріванні розкладається без утворен-
ня твердого залишку. При взаємодії певної маси А із хлоридною кисло-
тою виділяється безбарвний газ без запаху Б, а при дії на таку саму кіль-
кість сполуки А лугом утворюється газ В з таким самим об’ємом, як Б. 
Визначте речовини А, Б та В і наведіть відповідні рівняння реакцій.

2. Як мають відноситися маси двох наважок міді, щоб при розчи-
ненні однієї з них у концентрованій сульфатній, а другої – у розбав-
леній нітратній кислоті утворились однакові об’єми газів?

3. У трьох пробірках містяться гексен, хлорогексан та їх суміш.
Як, використовуючи лише мідний дріт, водний розчин калій перман-
ганату та пальник, ідентифікувати кожну речовину? Наведіть відпо-
відні рівняння реакцій.
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ІІ рівень

1. Зобразіть структурні формули і розташуйте сполуки в такому
порядку, як вказано в дужках. Поясніть Ваш вибір.

а) н-бутилбромід, ізобутилбромід, трет-бутилбромід (у порядку 
збільшення температури кипіння зліва направо);

б) бензилхлорид, бензилйодид, бензилфторид (у порядку збіль-
шення густини зліва направо);

в) 2-хлорбутан, 2-хлорпентан, 2-хлоргексан (у порядку збільшен-
ня температури кипіння зліва направо).

2. При розкладі 10 г KMnO4 втрата маси склала 0,2 г. Скільки хло-
ру (н. у.) виділиться при розчиненні твердого залишку в надлишку HCl?

ІІІ рівень

1. Кислотно-основні реакції.
Закінчіть наведені нижче схеми перетворень.

CH3(CH2)3Li + HN(CH(CH3)2)2 
KOH + CH3COCH3

CH3COOH + NaNH2

CH3COCH3  + LiN(CH(CH3)2)2 

Для кожної реакції вкажіть можливі константи рівноваги, вико-
ристовуючи такі приблизні значення pKa для класів сполук: спирти 
– 15; карбонові кислоти – 4; аміни – 33; аміди – 15; алкани – 45; алкі-
ни – 25; альдегіди, кетони – 25. Чи всі реакції дійдуть до кінця?

2. Із розчину Ni2+ (0,05 моль/л) осаджують нікель у вигляді гідро-
ксиду лугом, користуючись при цьому рН-метром.

• За якого pH концентрація розчиненого нікелю (сумарно у всіх
формах) у розчині буде мінімальною (іншими словами, до якого рН 
треба довести розчин, щоб в осаді залишилася максимальна кіль-
кість нікелю)?

• Чому дорівнюватиме ця концентрація?
lg Ks(Ni(OH)2)= –14,89, lg β ([Ni(OH)]+) = 4,97, lg β ([Ni(OH)3]-) = 11,33,

утворенням інших комплексів знехтувати, розведенням розчину 
при додаванні лугу знехтувати.
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■ 11 к лас

І рівень

1. У наведеному нижче рівнянні-«рекордсмені» визначте, які еле-
менти змінили ступені окиснення, який з них є окисником, а які – 
відновниками.

10 {Cr[CO(NH2)2]6}4[Cr(CN)6]3 + 1176 KMnO4 + 2798 HNO3 → 
→ 35 K2Cr2O7 + 420 CO2 + 1106 KNO3 + 1176 Mn(NO3)2 + 1879 H2O

2. Є три речовини складу С2Н4О2. Водний розчин першої забарв-
лює лакмус у червоний колір. Друга взаємодіє з аміачним розчином 
Ag2O, а третя в результаті гідролізу утворює речовину, яка взаємодіє 
з питною содою. Назвіть ці речовини, наведіть їх структурні форму-
ли та відповідні рівняння реакцій.

3. У результаті розчинення 0,39 г сплаву магнію з алюмінієм у 50 г
5% розчину HCl виділилося 0,448 л газу (н.  у.). Розрахуйте масові 
частки компонентів у вихідному сплаві і в складі добутого розчину.

ІІ рівень

1. Метиленциклогексан може бути синтезований за допомогою
реакцій, перерахованих нижче. Наведіть приклади, зобразіть відпо-
відні схеми реакцій, укажіть умови реакцій.

а) Е2 елімінування в присутності основи;
б)  відновлюване елімінування двох різних галогенетерів (ви-

користайте два різні реагенти);
в) дві різні реакції Віттіга.

2. Бертолетову сіль масою 5,1  г із вмістом калій хлорату 96%
змішали з невеликою кількістю MnO2 і прожарили. Одержаний ки-
сень зібрали над водою в циліндр при температурі 27  °С і тиску 
740 мм рт. ст. Висота стовпчика води в циліндрі після завершення 
виділення газу становила 13,5 см. Який об’єм кисню було одержано? 
(Густина ртуті 13,5 г/см3.)
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ІІІ рівень

1. Зобразіть стереоформули всіх сполук, що утворяться у реакці-
ях, схематично зображених нижче:

H
H

O
CH3CH2MgBr

H
H2/Pd-C

O

(CH3)2CuLi

Чи всі сполуки у кожній реакції утворяться в однаковій кількості? 
Чому? Відповідь обґрунтуйте.

2. Дві бінарні хімічні сполуки, утворені елементами Б та А і В та А,
мають однакові молекулярні маси. Елементи Б та В утворюють з гід-
рогеном газоподібні за н. у. сполуки. Промисловий спосіб одержан-
ня однієї з них був розроблений Ф. Габером. Інший газ трапляєть-
ся у природі, а також може бути одержаний з водяного газу. Також 
елементи Б та В утворюють отруйний газ (БВ)2. Сума атомних мас 
елементів А+Б+В дорівнює 42. Визначте сполуки і наведіть рівнян-
ня реакцій усіх описаних процесів.
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 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

■ 9 к лас

І рівень

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

1. Cпірально закручені стрічкоподібні структури у спор хвощів:
а) спірили     б) елатери     в) протонеми     г) фімбрії

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

3. Тип плоду в дурману:
а) коробочка     б) кістянка     в) стручок     г) ягода

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Дводольні     б) Гнетові     в) Ефедрові     г) Хвойні

5. За своєю функцією нуцелус – це:
а) мегаспорангій     б) мікроспорангій
в) зародковий мішок     г) пилкове зерно

6. До синьо-зелених водоростей належить:
а) ночесвітка     б) носток     в) ульва     г) плеврокок

7. До життєвих форм рослин НЕ належить:
а) ліана     б) дерево     в) трава     г) кактус

8. Вуглевод парамілон характерний для:
а) ламінарії     б) евглени     в) навікули     г) порфіри

9. Прикладом первинної меристеми є:
а) камбій     б) склеренхіма     в) ксилема     г) перицикл

10. До рослин-хижаків належить:
а) Петрів хрест     б) непентес     в) повитиця     г) монстера
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11. Формула квітки * Ч5В5Т5 –∞П1–∞ характерна для родини:
а) Бобові     б) Капустяні     в) Розові     г) Холодкові

12. Грейпфрут є гібридом:
а) апельсин х лимон     б) апельсин х помело
в) лимон х мандарин     г) нектарин х лимон

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

1. Мальпігієви судини – це органи виділення в:
а) махаона     б) міноги     в) п’явки     г) ланцетника

2. Розділ ентомології, що вивчає бджіл:
а) невроптерологія         б) апіологія
в) ортоптерологія     г) лепідоптерологія

3. Прикладом личинкової стадії розвитку є:
а) голотурія     б) трохофора     в) планарія     г) асцидія

4. Плавальний міхур відсутній у:
а) тунця     б) манти     в) піраньї     г) риби-місяця

5. Білок фіброїн виробляється у:
а) тарантула     б) п’явки     в) попелиці     г) лангуста

6. До ряду Дзьобоголові належить:
а) амбістома     б) окапі     в) гатерія     г) качкодзьоб

7. Розвиток на зразок геміметаморфоза характерний для:
а) сатурнії     б) таргана     в) дрозофіли     г) сонечка

8. Органи виділення в піскожила:
а) коксальні залози     б) протонефридії
в) метанефридії     г) телонефридії

9. Зі зміною двох проміжних хазяїв розвивається:
а) котячий сисун     б) гострик     в) ришта     г) бичачий ціп’як

10. Екзоскелет трилобітів складався з:
а) хітину     б) пектину     в) муреїну     г) спектрину
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11. Яка тварина НЕ належить до роду пантера:
а) тигр     б) ягуар     в) лев     г) гепард

12. Ключиці відсутні у скелеті:
а) слона     б) коня     в) гібона     г) опосума

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

1. Формування довгострокової пам’яті забезпечується:
а) мозочком     б) гіпокампом
в) вароліївим мостом     г) таламусом

2. Найбільша комісура в організмі людини – це:
а) сідничний м’яз     б) блукаючий нерв
в) мозолисте тіло     г) мандибула

3. Антипелагрічним вітаміном є кислота:
а) пантотенова     б) нікотинова     в) фолієва     г) аскорбінова

4. З’єднання кісток за допомогою хряща, в якому міститься щіли-
но подібна порожнина:

а) синостоз     б) лордоз     в) симфіз     г) кіфоз

5. Суто еферентним черепним нервом є:
а) зоровий     б) додатковий     в) нюховий     г) лицевий

6. Так звана «чудова сітка» з кровоносних судин міститься в:
а) сітківці     б) гіпофізі     в) шкірі     г) трахеї

7. Холодові рецептори – це:
а) тільця Руфіні     б) колби Краузе
в) тільця Пачіні     г) колби Гауса

8. Кількість нервових вузлів в автономній провідній системі серця:
а) один     б) два     в) три     г) чотири

9. Розділ анатомії людини, що вивчає нутрощі:
а) ангіологія     б) спланхнологія
в) остеологія     г) синдесмологія
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10. Гормони виробляються в усіх перелічених органах, за винятком:
а) молярів     б) серця     в) нирок     г) порожньої кишки

11. В алергічних реакціях бере участь речовина:
а) птіалін     б) гістамін     в) хімозин     г) епінефрин

12. До полімодальних рецепторів належить:
а) ноцицептор     б) фоторецептор
в) механорецептор     г) осморецептор

ІІ рівень

1 завдання  
(у кожному питанні – дві правильні відповіді; 
кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

1. До Папоротей належать:
а) оленячий ріг     б) маршанція
в) саговник     г) сальвінія д) ефедра

2. Плід «стручок» характерний для:
а) грициків     б) квасолі     в) сої     г) капусти     д) кизилу

3. Лише один шийний хребець мають:
а) кайман     б) черв’яга     в) пінгвін
г) амфісбена     д) саламандра

4. Амбулакральна система характерна для:
а) офіури     б) актинії     в) голотурії
г) краспедакусти     д) асцидії

5. До пептидних гормонів належать:
а) адреналін     б) глюкагон     в) тироксин
г) вазопресин     д) дофамін

6. До гальмівних медіаторів належать:
а) адреналін     б) гама-аміномасляна кислота
в) ацетилхолін     г) гліцин     д) інсулін
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7. До структур стовбуру головного мозку належать:
а) мозолисте тіло     б) довгастий мозок     в) вароліїв міст
г) великі півкулі     д) хіазма зорових нервів

8. До жиророзчинних вітамінів належать:
а) ретинол     б) тіамін     в) токоферол
г) цианкобаламін     д) кальциферол

9. Найпотужніші м’язи – це:
а) біцепс     б) жувальний     в) кравецький
г) литковий     д) трицепс

10. До речовин, які забезпечують імунітет, належать:
а) гемоглобін     б) міоглобін     в) тироксин
г) інтерферон     д) IgG

2 завдання  
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Запилення квіток за допомогою комах.
2. Розповсюдження плодів і насіння за допомогою людини.
3. Широке масове розповсюдження певної хвороби тварин.
4. Хвороби людини, які спричиняють паразитичні черви.
5. Статевий процес в інфузорій.
6. Форма статевого розмноження, коли розвиток зародка

відбувається без запліднення.
7. Плазма крові, позбавлена фібриногену.
8. Здатність тварин після міграцій повертатися на свою ділянку

проживання. 
9. Орієнтовані ростові рухи рослин.
10. Речовина, за допомогою якої здійснюється передача

нервового імпульсу між нейронами. 
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ІІI рівень

1 завдання  
(від однієї до шести правильних відповідей; 

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. До сесамоподібних кісток належать:
а) стегнова     б) ліктьова     в) надколінок
г) груднина     д) плечова     е) потилична

2. До незернистих форм лейкоцитів належать:
а) тромбоцити     б) нейтрофіли     в) лімфоцити
г) базофіли     д) еозинофіли     е) моноцити

3. До хрящів гортані належать:
а) щитоподібний     б) списоподібний     в) перснеподібний
г) трапецієвидний     д) ріжкоподібний     е) клиноподібний

4. До гормонів НЕ належать:
а) глюкагон     б) тестостерон     в) тироксин
г) муцин     д) меланін     е) лізоцим

5. До кісток мозкового відділу черепа належать:
а) клиноподібна     б) скронева     в) тім’яна
г) потилична     д) решітчаста    е) лобова

6. До етапів сечоутворення належать:
а) фільтрація     б) секреція     в) реабсорбція
г) денатурація     д) конденсація     е) ренатурація

7. До типів нейронів належать:
а) біполярні     б) триполярні     в) псевдоуніполярні
г) мультиполярні     д) тетраполярні     е) квазіполярні

2 завдання

1. Опишіть життєвий цикл папороті (2 бали).
2. Опишіть структуру рефлекторної дуги (2 бали).
3. Перелічіть пристосування Птахів до польоту (3 бали).
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■ 10 к лас
І рівень

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

1. Cпірально закручені стрічкоподібні структури у спор хвощів:
а) спірили     б) елатери     в) протонеми     г) фімбрії

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

3. Тип плоду в дурману:
а) коробочка     б) кістянка     в) стручок     г) ягода

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Дводольні     б) Гнетові     в) Ефедрові     г) Хвойні

5. За своєю функцією нуцелус – це:
а) мегаспорангій     б) мікроспорангій
в) зародковий мішок     г) пилкове зерно

6. До синьо-зелених водоростей належить:
а) ночесвітка     б) носток     в) ульва     г) плеврокок

7. До життєвих форм рослин НЕ належить:
а) ліана     б) дерево     в) трава     г) кактус

8. Вуглевод парамілон характерний для:
а) ламінарії     б) евглени     в) навікули     г) порфіри

9. Прикладом первинної меристеми є:
а) камбій     б) склеренхіма     в) ксилема     г) перицикл

10. До рослин-хижаків належить:
а) Петрів хрест     б) непентес     в) повитиця     г) монстера

11. Формула квітки * Ч5В5Т5 –∞П1–∞ характерна для родини:
а) Бобові     б) Капустяні     в) Розові     г) Холодкові

12. Грейпфрут є гібридом:
а) апельсин х лимон     б) апельсин х помело
в) лимон х мандарин     г) нектарин х лимон
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2 завдання 
 (кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Мальпігієви судини – це органи виділення:
а) махаона     б) міноги     в) п’явки     г) ланцетника

2. Розділ ентомології, що вивчає бджіл:
а) невроптерологія     б) апіологія
в) ортоптерологія     г) лепідоптерологія

3. Прикладом личинкової стадії розвитку є:
а) голотурія     б) трохофора     в) планарія     г) асцидія

4. Плавальний міхур відсутній у:
а) тунця     б) манти     в) піраньї     г) риби-місяця

5. Білок фіброїн виробляється у:
а) тарантула     б) п’явки     в) попелиці     г) лангуста

6. До ряду Дзьобоголові належить:
а) амбістома     б) окапі     в) гатерія      г) качкодзьоб

7. Розвиток на зразок геміметаморфоза характерний для:
а) сатурнії     б) таргана     в) дрозофіли     г) сонечка

8. Органи виділення в піскожила:
а) коксальні залози     б) протонефридії
в) метанефридії     г) телонефридії

9. Зі зміною двох проміжних хазяїв розвивається:
а) котячий сисун     б) гострик     в) ришта     г) бичачий ціп’як

10. Екзоскелет трилобітів складався з:
а) хітину     б) пектину     в) муреїну     г) спектрину

11. Яка тварина НЕ належить до роду пантера:
а) тигр     б) ягуар     в) лев     г) гепард

12. Ключиці відсутні у скелеті:
а) слона     б) коня     в) гібона     г) опосума
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3 завдання 
 (кожне питання – 0,25 бала, загалом – 3 бали)

1. Формування довгострокової пам’яті забезпечується:
а) мозочком     б) гіпокампом
в) вароліївим мостом     г) таламусом

2. Найбільша комісура в організмі людини – це:
а) сідничний м’яз     б) блукаючий нерв
в) мозолисте тіло     г) мандибула

3. Антипелагрічним вітаміном є кислота:
а) пантотенова     б) нікотинова
в) фолієва     г) аскорбінова

4. З’єднання кісток за допомогою хряща, в якому міститься щіли-
ноподібна порожнина:

а) синостоз     б) лордоз     в) симфіз     г) кіфоз
5. Суто еферентним черепним нервом є:

а) зоровий     б) додатковий     в) нюховий     г) лицевий
6. Так звана «чудова сітка» з кровоносних судин міститься в:

а) сітківці     б) гіпофізі     в) шкірі     г) трахеї
7. Холодові рецептори – це:

а) тільця Руфіні     б) колби Краузе
в) тільця Пачіні     г) колби Гауса

8. Кількість нервових вузлів в автономній провідній системі серця:
а) один     б) два     в) три     г) чотири

9. Розділ анатомії людини, що вивчає нутрощі:
а) ангіологія     б) спланхнологія
в) остеологія     г) синдесмологія

10. Гормони виробляються в усіх перелічених органах, за винятком:
а) молярів     б) серця     в) нирок     г) порожньої кишки

11. В алергічних реакціях бере участь речовина:
а) птіалін     б) гістамін     в) хімозин     г) епінефрин

12. До полімодальних рецепторів належить:
а) ноцицептор     б) фоторецептор
в) механорецептор     г) осморецептор
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ІІ рівень

1 завдання  
(у кожному питанні – дві правильні відповіді; 
кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

1. До Папоротей належать:
а) оленячий ріг     б) маршанція
в) саговник     г) сальвінія     д) ефедра

2. Плід «стручок» характерний для:
а) грициків     б) квасолі     в) сої     г) капусти     д) кизилу

3. Лише один шийний хребець мають:
а) кайман     б) черв’яга
в) пінгвін     г) амфісбена д) саламандра

4. Амбулакральна система характерна для:
а) офіури     б) актинії     в) голотурії
г) краспедакусти     д) асцидії

5. До пептидних гормонів належать:
а) адреналін     б) глюкагон     в) тироксин
г) вазопресин     д) дофамін

6. Найпотужніші м’язи – це:
а) біцепс     б) жувальний     в) кравецький
г) литковий     д) трицепс

7. До організмів, яким притаманна «R-стратегія» розмноження,
належать:

а) носоріг     б) дрозофіла     в) жираф     г) панда     д) дафнія

8. До пуринів належать:
а) аденін     б) урацил     в) гуанін     г) тимін     д) цитозин

9. Мезодерма утворюється у всіх багатоклітинних тварин, за ви-
нятком: 

а) губок     б) амфібій     в) комах
г) кишковопорожнинних     д) голкошкірих
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10. До властивостей молекули ДНК належать:
а) комплементарність     б) сингулярність
в) низькомолекулярність     г) хіральність     д) антипаралельність

2 завдання  
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Стадія розвитку зародка багатоклітинних тварин, що виникає

внаслідок дроблення яйцеклітини і передує бластулі.
2. Здатність клітини давати початок будь-якому клітинному типу

організму.
3. Білковий комплекс, за допомогою якого відбувається

кон’югація гомологічних хромосом у мейозі. 
4. Центр регуляції активності ферменту, який просторово

відокремлений від активного центру.
5. Процес переносу бактеріальної ДНК з однієї клітини до іншої

за допомогою бактеріофага.
6. Дифузія розчинника крізь напівпроникну мембрану.
7. Процес, у якому поліпептидна молекула згортається в нативну

тривимірну структуру.
8. Синтез РНК за матрицею РНК.
9. Цитоплазматичні канали, що з’єднують суміжні клітини рослин.
10. Період інтерфази, під час якого відбувається реплікація ДНК.

ІІI рівень

1 завдання  
(від однієї до шести правильних відповідей; 

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. Прикладами симпласту є:
а) нейтрофіл     б) остеокласт     в) посмуговане м’язове волокно
г) еритроцит д) тромбоцит     е) еозинофіл
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2. До алкалоїдів належать:
а) стрихнін     б) колхіцин     в) ксантофіл
г) гемоцианін д) хінін      е) птіалін

3. До глобулярних білків належать:
а) міоглобін     б) альбумін     в) фіброїн
г) антитіло д) колаген     е) міозин

4. До компонентів ядра належать:
а) ламіна     б) каріоплазма     в) кристи
г) хроматин     д) мікротрубочки     е) діктіосоми

5. До типів лімфоцитів належать:
а) В-клітини     б) А-клітини     в) Т-хелпери
г) R-клітини     д) NK-клітини     е) Т-супресори

6. Глюкоза входить до складу:
а) інуліну     б) глікогену     в) лактози
г) трегалози     д) пектину     е) амілози

7. До речовин з каталітичними функціями належать:
а) рацемаза     б) птіалін     в) пепсин
г) трипсин     д) лізоцим     е) рибозим

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

1. Фрагмент ДНК має послідовність ААА–ГАЦ–ТТТ–ГЦА–АТЦ. Яка
кількість амінокислот буде у відповідному пептиді: 

а) дві     б) три     в) чотири     г) п’ять

2. Скільки молекул кисню витрачається для перетворення
одної молекули етанолу на оцтову кислоту під час оцтовокислого 
бродіння: 

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

3. Диплоїдний набор хромосом у сосни – 24. Скільки молекул
ДНК міститься в ядрі клітини ендосперму? 

а) 12      б) 24     в) 36     г) 48
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4. Фрагмент кодогенного ланцюжка ДНК складається зі 117
нуклеотидів. У процесі трансляції для утворення одного пептидного 
зв’язку витрачається одна молекула АТФ. Скільки молекул глюкози 
має пройти повне розщеплення для синтезу поліпептидного 
ланцюжка, закодованому в зазначеному фрагменті ДНК: 

а) одна     б) дві     в) три     г) чотири 

5. Фрагмент молекули ДНК містить 400 тимідилових нуклеотидів, 
що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів. Довжина 
зазначеного фрагменту: 

а) 0,34 нм     б) 340 нм     в) 680 нм     г) 3,4 нм

6. Диплоїдний набір гороху – 14. Скільки хромосом міститься
загалом у ядрах синергід зародкового мішку:

а) 7      б) 14     в) 21     г) 28

7. С6Н12О6 + 2НАД+ + 2АДФ + 2Pi → 2 С3Н4О3 + 2НАДH+ + 2Н+ 2АТФ + 2Н2O.

Це рівняння:
а) молочнокислого бродіння     б) гліколізу     
в) цикла Кребса     г) фотосинтезу

■ 11 к лас
І рівень

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

1. Cпірально закручені стрічкоподібні структури у спор хвощів:
а) спірили     б) елатери     в) протонеми     г) фімбрії

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

3. Тип плоду в дурману:
а) коробочка     б) кістянка     в) стручок     г) ягода

4. Вельвічія дивовижна належить до класу:
а) Дводольні     б) Гнетові     в) Ефедрові     г) Хвойні
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5. За своєю функцією нуцелус – це:
а) мегаспорангій     б) мікроспорангій
в) зародковий мішок     г) пилкове зерно

6. До синьо-зелених водоростей належить:
а) ночесвітка     б) носток     в) ульва     г) плеврокок

7. До життєвих форм рослин НЕ належить:
а) ліана     б) дерево     в) трава     г) кактус

8. Вуглевод парамілон утворюється в:
а) ламінарії     б) евглени     в) навікули     г) порфіри

9. Прикладом первинної меристеми є:
а) камбій     б) склеренхіма     в) ксилема     г) перицикл

10. До рослин-хижаків належить:
а) Петрів хрест     б) непентес     в) повитиця     г) монстера

11. Формула квітки * Ч5В5Т5 –∞П1–∞ характерна для родини:
а) Бобові     б) Капустяні     в) Розові     г) Холодкові

12. Грейпфрут є гібридом:
а) апельсин х лимон     б) апельсин х помело
в) лимон х мандарин     г) нектарин х лимон

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

1. Мальпігієви судини – це органи виділення:
а) махаона     б) міноги     в) п’явки     г) ланцетника

2. Розділ ентомології, що вивчає бджіл:
а) невроптерологія     б) апіологія
в) ортоптерологія     г) лепідоптерологія

3. Прикладом личинкової стадії розвитку є:
а) голотурія     б) трохофора     в) планарія     г) асцидія

4. Плавальний міхур відсутній у:
а) тунця     б) манти     в) піраньї     г) риби-місяця
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5. Білок фіброїн виробляється у:
а) тарантула     б) п’явки     в) попелиці     г) лангуста

6. До ряду Дзьобоголові належить:
а) амбістома     б) окапі     в) гатерія     г) качкодзьоб

7. Розвиток на зразок геміметаморфоза характерний для:
а) сатурнії     б) таргана     в) дрозофіли     г) сонечка

8. Органи виділення в піскожила:
а) коксальні залози     б) протонефридії
в) метанефридії     г) телонефридії

9. Зі зміною двох проміжних хазяїв розвивається:
а) котячий сисун     б) гострик     в) ришта     г) бичачий ціп’як

10. Екзоскелет трилобітів складався з:
а) хітину     б) пектину     в) муреїну     г) спектрину

11. Яка тварина НЕ належить до роду пантера:
а) тигр     б) ягуар     в) лев     г) гепард

12. Ключиці відсутні у скелеті:
а) слона     б) коня     в) гібона     г) опосума

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

1. Формування довгострокової пам’яті забезпечується:
а) мозочком     б) гіпокампом
в) вароліївим мостом     г) таламусом

2. Найбільша комісура в організмі людини – це:
а) сідничний м’яз     б) блукаючий нерв
в) мозолисте тіло     г) мандибула

3. Антипелагрічним вітаміном є кислота:
а) пантотенова     б) нікотинова     в) фолієва     г) аскорбінова

4. З’єднання кісток за допомогою хряща, в якому міститься щіли-
ноподібна порожнина:

а) синостоз     б) лордоз     в) симфіз     г) кіфоз
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5. Суто еферентним черепним нервом є:
а) зоровий     б) додатковий     в) нюховий     г) лицевий

6. Так звана «чудова сітка» з кровоносних судин міститься в:
а) сітківці     б) гіпофізі     в) шкірі     г) трахеї

7. Холодові рецептори – це:
а) тільця Руфіні     б) колби Краузе
в) тільця Пачіні     г) колби Гауса

8. Кількість нервових вузлів в автономній провідній системі серця:
а) один     б) два     в) три     г) чотири

9. Розділ анатомії людини, що вивчає нутрощі:
а) ангіологія     б) спланхнологія     в) остеологія     г) синдесмологія

10. Гормони виробляються в усіх перелічених органах, за винятком:
а) молярів     б) серця     в) нирок     г) порожньої кишки

11. В алергічних реакціях бере участь речовина:
а) птіалін     б) гістамін     в) хімозин     г) епінефрин

12. До полімодальних рецепторів належить:
а) ноцицептор     б) фоторецептор
в) механорецептор     г) осморецептор

ІІ рівень

1 завдання  
(у кожному питанні – дві правильні відповіді; 
кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

1. До Папоротей належать:
а) оленячий ріг     б) маршанція
в) саговник     г) сальвінія д) ефедра

2. Плід «стручок» характерний для:
а) грициків     б) квасолі     в) сої     г) капусти     д) кизилу

3. Лише один шийний хребець мають:
а) кайман     б) червʼяга     в) пінгвін
г) амфісбена     д) саламандра
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4. Амбулакральна система характерна для:
а) офіури     б) актинії     в) голотурії
г) краспедакусти     д) асцидії

5. До пептидних гормонів належать:
а) адреналін     б) глюкагон     в) тироксин
г) вазопресин     д) дофамін

6. Найпотужніші м’язи – це:
а) біцепс     б) жувальний     в) кравецький
г) литковий     д) трицепс

7. До організмів, яким притаманна «R-стратегія» розмноження,
належать:

а) носоріг     б) дрозофіла     в) жираф     г) панда     д) дафнія

8. До пуринів належать:
а) аденін     б) урацил     в) гуанін     г) тимін     д) цитозин

9. Мезодерма утворюється у всіх багатоклітинних тварин за винятком:
а) губок     б) амфібій     в) комах
г) кишковопорожнинних     д) голкошкірих

10. Першою ланкою детритного трофічного ланцюгу може бути:
а) мертва комаха     б) сосна     в) лісова підстилка
г) хлорела     д) монстера

2 завдання  
(кожне питання – 0,5 бала, загалом – 5 балів)

Наведіть відповідний термін:
1. Завершальний етап розвитку екосистеми.
2. Явище, коли перше покоління гібридів, одержаних у результаті

неспорідненого схрещування, має підвищену життєздатність.
3. Білковий комплекс, за допомогою якого відбувається

кон’югація гомологічних хромосом у мейозі.
4. Центр регуляції активності ферменту, який просторово від-

окремлений від активного центру.



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

260

5. Процес переносу бактеріальної ДНК з однієї клітини до іншої
за допомогою бактеріофага.

6. Дифузія розчинника крізь напівпроникну мембрану.
7. Процес, у якому поліпептидна молекула згортається в нативну

тривимірну структуру.
8. Синтез РНК за матрицею РНК.
9. Ступінь прояву у фенотипі різних особин одного й того самого

алелю певного гена.
10. Період інтерфази, під час якого відбувається реплікація ДНК.

ІІI рівень

1 завдання  
(від однієї до шести правильних відповідей; 

кожне питання – 1 бал, загалом – 7 балів)

1. До типів симбіозу належать:
а) коменсалізм     б) мутуалізм     в) конкуренція
г) мімікрія     д) хижацтво е) паразитизм

2. До алкалоїдів належать:
а) стрихнін     б) колхіцин     в) ксантофіл
г) гемоцианін     д) хінін     е) птіалін

3. До глобулярних білків належать:
а) міоглобін     б) альбумін     в) фіброїн
г) антитіло     д) колаген     е) міозин

4. До компонентів ядра належать:
а) ламіна     б) каріоплазма     в) кристи
г) хроматин     д) мікротрубочки     е) діктіосоми

5. До типів лімфоцитів належать:
а) В-клітини     б) А-клітини     в) Т-хелпери
г) R-клітини     д) NK-клітини     е) Т-супресори

6. Глюкоза входить до складу:
а) інуліну     б) глікогену     в) лактози
г) трегалози     д) пектину     е) амілози
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7. До типів взаємодії між різними генами належать:
а) кодомінантність     б) домінантність     в) епістаз
г) полімерія     д) комплементарність     е) наддомінантність

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

1. Фрагмент ДНК має послідовність ААА–ГАЦ–ТТТ–ГЦА–АТЦ. Яка
кількість амінокислот буде у відповідному пептиді: 

а) дві     б) три     в) чотири     г) п’ять

2. В акваторії кількість особин фітопланктону становить 10 тисяч.
Якою буде ймовірна кількість особин зоопланктону?

а) 10 тисяч     б) 100 тисяч     в) 1 тисяча     г) 1 млн

3. Диплоїдний набор хромосом у сосни – 24. Скільки молекул
ДНК міститься в ядрі клітини ендосперму? 

а) 12     б) 24     в) 36     г) 48

4. У черешні червоний колір плодів – повністю домінантна озна-
ка, білий – рецесивна. Білоплодну черешню запилили пилком гомо-
зиготної червоноплідної. Якими будуть плоди внаслідок цього за-
пилення: 

а) червоні     б) білі     в) рожеві     г) різнокольорові

5. Схрестили чорну і білу мишу (чорна – домінантна ознака).
У потомстві – 20 чорних, одна – біла. Генотипи батьків:

а) АА х аа     б) Аа х аа     в) аа х аа     г) АА х Аа

6. Гени R і W зчеплені, а частота кросинговеру між ними становить 
20%. Ген G розташований в іншій групі зчеплення. Яка ймовірність 
утворення гамет Rwg в особини з генотипом RW//rw G//g? 

а) 10%     б) 5%     в) 20%     г) 40%

7. За якого варіанту схрещування частина гетерозиготних
особин буде найбільшою: 

а) ААBB х ааBB     б) ААbb х aaBB     
в) AaBb х AaBb     г) aabb х Aabb
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

■ 10 к лас
І рівень

Завдання № 1

У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого київ-
ського князя Ярослава Мудрого?

1.  «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом
своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: 
собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала уособиця
в землі Руській…»

2.  «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зсту-
пилися війська битися, і сталася битва між ними, і одолів він хо-
зар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»

3.  «Тепер поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстар-
шому синові … Ізяславу… нехай він вам буде замість мене… 
А Святославу даю Чернігів, а Всеволоду – Переяслав… »

4.  «Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу,
говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєт-
ності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, – хай буде
проклят…»

5.  «Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зі-
йшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митро-
полія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів
під вечір…»

6.  «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других
вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до
хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай…»

7.  «Рушив він на Дунай на Болгар, і в битві переміг… болгар.
І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Пере-
яслові, беручи данину з греків…»
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Завдання 2
Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

А створення перших православних церковних братств
Б заснування першої в Україні слов’яно-греко-латинської школи
В  відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі 

Пос политій
Г об’єднання Київської та Лаврської шкіл у колегіум

Завдання 3

Хто із зображених історичних постатей був провідником політи-
ки «українізації»?

А Б В Г

ІІ рівень

Завдання 1

Установіть послідовність перебування при владі гетьманів Ліво-
бережної України

А Іван Мазепа   Г Дем’ян Многогрішний
Б Кирило Розумовський  Д Іван Скоропадський
В Данило Апостол
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Завдання 2

Коли відбулися події, про які згадував М. Грушевський?
«Під час, коли українське життя в Росії штучно руйнувалося, 

спинялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищило-
ся ще більше грубо, насильно й варварськи. Через кілька тижнів 
потому, як узято Львів… нова російська адміністрація тутешня 
з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації 
здобутків українського культурного життя в Галичині. Припине-
но українські часописи, позакривано книгарні, просвітні, а далі 
взагалі українські товариства. Почалися арешти й висилка до Ро-
сії «небезпечних» і «підозрілих» українських діячів. Урядування 
українською мовою й освіта нею припинені. Почали робити за-
ходи для зміни унії російським православієм».

ІІІ рівень

Завдання 1 

Заповніть пропуски в таблиці «Українська революція (1917–1918 рр.)»

Дата Подія

4 (17) березня 1917 р.

Проголошення І Універсалу Української 
Центральної Ради

15 (28) червня 1917 р.

3 (16) липня 1917 р.

Виступ самостійників на чолі з М. Міхновським

Проголошення ІІІ Універсалу Української 
Центральної Ради

9 (22) січня 1918 р.

Завдання 2 

 Коли, де та ким було створено Кирило-Мефодіївське братство?  
Визначте значення діяльності цієї організації?
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■ 11 к лас
І рівень

Завдання № 1

Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку ХХ  ст. на оперних сценах світу царювало четверо 

чоловіків – Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна 
жін ка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Най-
вимогливіші критики світу називали її “Незабутньою Аїдою”, “Найча-
рівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “Вражаючою Валькірією”».

А М. Садовська-Барілотті Б Г. Борисоглібська   
В С. Крушельницька Г М. Заньковецька

Завдання 2

Установіть відповідність між пронумерованими на карті адмі ніс-
тративними окупаційними утвореннями часів німецько-радян ської 
війни (1941–1945) та їхніми назвами й підпорядкуванням.

А провінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації
Б дистрикт Галичина у складі Генерал-губернаторства
В рейхскомісаріат «Остланд»
Г військова адміністрація німецького командування
Д рейхскомісаріат «Україна»  
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Завдання 3

Укажіть портрет діяча, який був автором першого українського 
історичного роману. 

А  Б  В  Г 

ІІ рівень

Завдання 1

Установіть відповідність між змістом та поняттям.
1.  Угода між польським урядом і УНДО про примирення А Націоналізація

2.  Поліцейські заходи польського уряду з приборкан-
ням українського руху в Галичині

Б Осадництво

3.  Політика планомірного заселення українських
земель польськими колоністами

В Парцеляція

4.  Поділ великих земельних угідь на ділянках для про-
дажу або надання їх у добровільне чи примусове
використання

Г Пацифікація

Д Нормалізація

Завдання 2

Укажіть послідовності подій дисиденського руху в Українській РСР.
А поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
Б  Заснування М. Руденком Української громадської групи сприян-

ню виконання Гельсинських угод
В  початок випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу 

«Український вісник»
Г  Створення Л. Лукʼяненком Української робітничо-селянської 

спілки
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ІІІ рівень

Завдання 1

Заповніть таблицю, вписавши відповідні дати з історії України пе-
ріоду післявоєнної відбудови та десталінізації.

Дата Подія

«саморозпуск» Української греко-католицької церкви

Операція «Вісла»

Прийняття Президією ВР СРСР указу «Про передачу 
Кримської області до складу УРСР»

ХХ зʼїзд КПРС

Обрання першим секретарем КПУ М. Підгорного

Створено одну з перших дисидентських організацій – 
Українську робітничо-селянську спілку

Обрання першим секретарем КПУ П. Шелеста

Завдання 2

Проаналізуйте наслідки політики індустріалізації в УСРР (УРСР) 
у 1928–1939 рр. Дайте їй оцінку.



Формат 60 × 84 1/16. Друк цифровий.
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