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ТЕСТУВАННЯ
З І Г З А Г

ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Час виконання – 150 хвилин
Тест складається з 60 завдань різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити в
бланку А.
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Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А
До бланка А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь 1 – 56 неправильно, можете виправити її, замалювавши
попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:
А Б В Г

Якщо Ви записали відповідь до котрогось із завдань 57 – 60 неправильно, то можете
виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведеному місці бланка
А.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у
бланку А.

Подбай про знання сьогодні!
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
2012р.
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Запитання 1 – 48 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН
ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте
його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що
вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.

В який період людської історії відбувся перехід від привласнюючого до
відтворюючого господарства?
А мезоліт
Б неоліт
В бронзовий вік
Г ранній залізний вік

2.

У якому столітті скіфи вторглися в Північне Причорномор’я?
А IX ст. до н.е.
Б VII ст. до н. е.
В V ст.
Г VII ст.

3.

Яку назву мала монархічна держава, утворена греками-переселенцями на Кримському
півострові?
А Ольвія
Б Борисфеніда
В Боспорське царство
Г Грецьке царство

3.

Який етнонім на означення слов’янських племен зустрічається в найперших писемних
згадках ?
А готи
Б склавини
В анти
Г венеди

5.

Якого року відбулася подія, про яку ідеться в уривку з історичного твору?
«Князь Олег зі своєю дружиною спустився на човнах по Дніпру до Києва і, сховавши
своїх воїнів, послав до тамтешніх князів Аскольда й Діра сказати, що прибули
новгородські купці. Коли Аскольд і Дір прийшли, Олег сказав їм: «Не князі ви і не
князівського роду, але я є князівського роду». Воїни вискочили й вбили Аскольда й Діра,
а Олег став княжити в Києві».
А 860 р.
Б 882 р.
В 907 р.
Г 912 р.

6.

Найдавнішими княжими пам’ятками Київської Русі, що збереглися до наших днів, є:
А Реймське Євангеліє та Остромирове Євангеліє
Б Остромирове Євангеліє та «Ізборник Святослава»
В «Ізборник Святослава» та «Повість минулих літ»
Г «Повість минулих літ» та «Києво-Печерський патерик»
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7.

Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави Середньовіччя
сприяло:
А запровадження християнства державною релігією Русі
Б зростання могутності руських удільних князівств
В зміцнення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи
Г падіння Візантійської імперії

8.

У якому місті відбувся перший відомий з’їзд руських князів?
А у Вишгороді
Б у Любечі
В у Білій Церкві
Г у Переяславі

9.

Яка ікона зображена на малюнку?
А Вишгородська ікона Богородиці
Б Дорогобузька ікона Богородиці
В Ікона Вознесіння Богородиці Йова Кондзелевича
Г Холмська ікона Богородиці

10. Коли відбувся похід монголів на руські князівства,
зображений на картосхемі?
А 1223 р.
Б 1237 – 1238 рр.
В 1239 р.
Г 1240 – 1241 рр.

11. Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?
«…і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під
свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому
Володимира, сина свого, і почав над ними володіти…»
А битви на р. Сині Води
Б Кревської унії
В Грюнвальдської битви
Г Городельської унії
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12. Люблінська унія 1569 р. – це угода про:
А династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття
Великим князівством Литовським католицизму
Б припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до
складу Польського королівства
В спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського
королівства проти Тевтонського ордену
Г об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину
федеративну державу – Річ Посполиту
13. На картосхемі позначено напрямки походів козацько-селянського війська під час
повстання?
А І. Сулими
Б М. Жмайла
В С. Наливайка
Г К. Косинського

14. Яку назву мав офіційний документ, який видавався українськими гетьманами?
А ординація
Б указ
В універсал
Г літопис
15. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі
Посполитої в роки «золотого спокою»?
А «Ординація війська Запорозького»
Б Куруківська угода
В Переяславська угода
Г «Пункти для заспокоєння руського народу»
16. Яка умова містилася як у Зборівському, так і в Білоцерківському мирних договорах?
А Гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами
Б Влада гетьмана поширювалася лише на Київське воєводство
В Шляхта одержувала дозвіл повернутися до своїх маєтків
Г Козацький реєстр обмежувався 40 тис. осіб.
17. Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися
внаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
А ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи
Б запровадження заборон на купівлю-продаж і дарування земельних маєтків
В відновлення та поширення фільваркової системи господарювання
Г стрімке зростання обсягів земельних володінь магнатів і шляхти
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18. Віленське перемир’я - це угода про припинення воєнних дій між
А Гетьманщиною та Річчю Посполитою за умови розриву гетьманом союзу з
Московським царством
Б Московським царством і Річчю Посполитою за умови не розпочинати переговори
про мир зі Швецією
В Річчю Посполитою та Кримським ханством за умови ведення спільних воєнних дій
проти Гетьманщини
Г Гетьманщиною та Османською імперією за умови переходу гетьмана під
протекторат турецького султана
19. Спираючись на підтримку якої держави, гетьман П. Дорошенко намагався відновити
єдину Українську козацьку державу?
А Московської держави
Б Речі Посполитої
В Османської імперії
Г Швеції
20. Які права для вищих урядовців передбачала Конституція Пилипа Орлика?
І Надавала необмеженої влади гетьманові, передбачала створення старшинської ради
з законодавчими повноваженнями.
ІІ Обмежувала права гетьмана, передбачала створення представницького органу –
Генеральної Ради.
А Обидва варіанти правильні
Б Тільки 1-й варіант правильний
В Тільки 2-й варіант правильний
Г Обидва варіанти неправильні
21. Діяльність Першої Малоросійської колегії була спрямована на
А ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, підпорядкування управління
українськими землями російським державним органам
Б установлення контролю за діяльністю гетьмана та козацької старшини, збільшення
стягнень податків до царської казни, провіанту для російської армії
В відокремлення гетьманського скарбу від державного, розслідування законності
володіння козацькою старшиною маєтками
Г встановлення контролю за Лівобережною та Слобідською Україною, обмеження
функцій генеральної та полкових канцелярій
22. Як називався програмний
П. Пестелем?
А «Конституція»
Б « Руська правда»
В « Україна уярмлена»
Г «Книга буття…»

документ

«Південного

товариства»,

23. Члени «Руської трійці» своє головне завдання вбачали в
А пропагуванні ідей федерації християнських слов’янських республік
Б піднесенні статусу української мови, розширенні сфери її вжитку
В розбудові Австрії як парламентської федеративної республіки
Г наданні галицьким українцям права обіймати державні посади
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24. Вкажіть, як називалася перша легальна українська громадсько-політична організація,
що виборювала крайову автономію для українців у Габсбурзькій монархії.
А Головна руська рада
Б Кирило-Мефодіївське товариство
В «Руський собор»
Г Загальна українська безпартійна організація (ЗУБО)
25. Яка з перерахованих ідей програмних документів Кирило-Мефодіївського братства
НЕ є вірною?
А ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства
Б створення демократичної федерації слов’янських християнських республік
В повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання
Г утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед законом
26. Яка суспільна верства відігравала провідну роль у поширенні української
національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?
А інтелігенція
Б греко-католицькі священики
В заможні селяни
Г дрібні підприємці
27. Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?
А створення гуртка «хлопоманів»
Б закриття недільних шкіл і журналу «Основа»
В придушення польського повстання
Г розпуск Київської громади
28. Хто зображений на портреті?
А Ю. Бачинський
Б Ю. Романчук
В І. Франко
Г В. Стефаник

29. Яка з названих політичних партій періоду революції 1905-1907 рр. в Російській
імперії є ліберальною?
А РСДРП (б)
Б Конституційно-демократична партія
В Союз руського народу
Г Соціалісти-революціонери
30. Як називався програмний документ братства тарасівців?
А «Profession de foi молодих українців»
Б «Книга буття українського народу»
В «Конституція»
Г «Руська правда»
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31. Як називалася партія заснована у 1902 р. Миколою Міхновським?
А РУРП
Б РУП
В УНДП
Г УНП
32. Вкажіть правильне судження.
Аграрна реформа Петра Столипіна передбачала:
І Здобуття селянами права особистої свободи, позбавлення залежності від поміщика.
ІІ Руйнування селянської громади. Дозвіл селянину отримати землю у приватну
власність (хутір чи відруб).
А обидва варіанти правильні
Б тільки 1-й варіант правильний
В тільки 2-й варіант правильний
Г обидва варіанти неправильні
33. «Нова ера» – це
А компроміс між австрійським урядом і поляками Галичини початку ХIX ст., що
передбачав придушення поляками антиурядової пропаганди українців в обмін на
створення Галицького сейму, де провідні позиції мали обіймати поляки.
Б угода між народовцями Галичини та Київською громадою середини XIX ст., суть
якої полягала у визнанні громадівцями Галичини «українським П’ємонтом» у
відповідь на визнання народовцями існування єдиного українського народу.
В україно-австро-польське порозуміння кінця ХІХ ст. у Галичині, яке полягало в
культурно-освітніх і господарських поступках австрійських і польських правлячих кіл
в обмін на лояльне ставлення українців до імперії Габсбургів.
Г політика австрійського уряду початку XX ст. у Галичині, спрямована на надання
українському селянству певних громадянських прав, залучення його представників до
парламентської діяльності.
34. В якому році виникла мережа фізкультурно-спортивних закладів «Сокіл»?
А 1892 р.
Б 1894 р.
В 1896 р.
Г 1900 р.
35. На картосхемі позначено території завойовані російськими
військами внаслідок
А Галицької битви
Б Битви за гору Маківку
В Брусиловського прориву
Г Горлицького прориву
36. Яким був привід до початку Української революції в 1917 р?
А піднесення українського національно-визвольного руху в
роки Першої світової війни
Б проголошення імператором Францом Йосифом І
автономії Галичини без розподілу краю на східну та західну
частини
В початок революції в Росії та повалення монархії
Г початок Листопадової революції в Німеччині та
повалення монархії
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37. Про якого діяча йдеться в уривку джерела?
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд –
Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями
повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були
просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до
створення яких він мав безпосереднє відношення.»
А М. Грушевський
Б В. Винниченко
В Д. Дорошенко
Г С. Петлюра
38. Незалежність Української Народної Республіки було проголошено
А Першим Універсалом
Б Другим Універсалом
В Третім Універсалом
Г Четвертим Універсалом
39. Як називалася система заготівлі сільгосппродуктів в УСРР у 1919 – 1921 рр., елемент
політики «воєнного комунізму»?
А продподаток
Б продрозкладка
В трудодень
Г держпостача
40. 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на
володіння
А Волинню
Б Східною Галичиною
В Закерзонням
Г усіма вищеназваними землями
41. Однією з причин запровадження непу в Україні було
А прагнення більшовиків подолати політичну і економічну кризу
Б бажання здобути визнання і стати членом Ліги Націй
В бажання підвищити соціальні стандарти, визначені політикою «воєнного
комунізму»
Г прагнення позбутися комуністичної ідеології, яка дискредитувала себе в роки
громадянської війни.
42. Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани з форсованої
колективізації українського села?
А українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику
КП(б)У
Б масштабні репресії та Голодомор
В колгоспи швидко довели селянам свою ефективність
Г широка агітаційна кампанія та економічна зацікавленість селян.
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43. Яке твердження розкриває суть поняття «індустріалізація»?
А примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті
адміністративного або судового рішення
Б перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави
В процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного
господарства, створення виробництва засобів виробництва
Г примусове вилучення державою чи органами за певну плату майна громадян,
підприємств або установ
44. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу тривала впродовж
А 1938 – 1944 рр.
Б 1939 – 1945 рр.
В 1940 – 1946 рр.
Г 1941 – 1945 рр.
45. Як уряд нацистської Німеччини відреагував на проголошення 30 червня 1941 р. Акту
про відновлення Української держави?
А схвально, адже українці вважалися союзниками рейху у війні проти СРСР
Б нейтрально, не бажаючи йти на конфлікт з українцями в ході війни проти СРСР
В негативно, заарештувавши й відправивши до концтаборів ініціаторів акції
Г байдуже, оскільки існувало переконання, що українці нездатні розбудувати
державу.
46. Що стало поштовхом до розколу ОУН у 1940 р. на ОУН(Б) і ОУН(М)?
А убивство радянським агентом лідера ОУН Є. Коновальця
Б поразка і окупація Карпатської України
В Напад Німеччини на Польщу, окупація західноукраїнських земель Червоною
армією
Г звільнення С. Бандери з концтабору в Березі-Картузькій.
47. Що стало однією з причин поразок Червоної армії на початковому етапі Великої
Вітчизняної війни?
А зосередження основних сил радянських військ у внутрішніх регіонах СРСР
Б поразка і капітуляція Франції та Великої Британії – союзників СРСР у війні
В масові репресії наприкінці 1930-х рр.. проти командного складу Червоної армії
Г кількісна перевага нацистської армії та її союзників в озброєнні та особовому складі
48. Згідно з планом війни Німеччини проти СРСР «Барбаросса» наступ на території
України мала здійснювати група армій…
А «Північ»
Б «Південна Україна»
В «Центр»
Г «Південь»
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У завданнях 49-52 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами,
виберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.
Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині
відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

49. Встановіть відповідність:
1 Данило Галицький
2 Ярослав Мудрий
3 Володимир Мономах
4 Андрій Боголюбський

А Б В Г Д

А «тесть Європи»
Б коронувався у Дорогочині
1253 р.
В пограбував Київ 1169 р.
Г активно боровся із половцями
Д повністю розбив печенігів

1
2
3
4

50. Встановіть відповідність
1 ІІІ Литовський статут

А Б В Г Д

А фіксував норми данини та 1
штрафів Київської Русі
2
2 «Покон Вірний»
Б перша кодифікована збірка
3
руського
права
3 «Правда Ярослава»
В остаточно закріпачував селян 4
ВКЛ
4 «Кодекс (устав) земляний» Г установлював порядок прийому до війська
Д визначав норми судочинства Київської Русі

51. Встановіть відповідність
1 І.Виговський
2 Ю.Хмельницький
3 Д.Многогрішний
4 І.Мазепа

52. Встановіть відповідність
1 Р.Шухевич
2 С.Бандера
3 В.Ковпак
4 М.Кирпонос

А уклав Глухівські статті
Б уклав Московські статті
В уклав Коломацькі статті
Г уклав Гадяцьку угоду
Д уклав Переяславські статті

А Голова ОУН(Б)
Б Ватажок партизанського руху
В Голова ОУН(М)
Г Головнокомандувач УПА
Д Головнокомандувач ПівденноЗахідного фронту

10

А Б В Г Д

1
2
3
4
А Б В Г Д

1
2
3
4

ТОВ «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
http://rg-zigzag.com.ua

У завданнях 53-56 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте
позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків
(цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія,
цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Не робіть інших позначок у
бланку А, тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

53. Встановіть послідовність подій
А Битва під Вількомиром
Б Кревська унія
В Повстання Михайла Глинського
Г Городельська унія

А Б В Г
1
2
3
4

54. Встановіть послідовність подій
А Битва під Жовтими Водами
Б Охматівська битва
В Битва під Городком
Г Зборівський мирний договір

А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г

55. Встановіть послідовність подій
А Утворення Кирило-Мефодіївського товариства
Б Початок Кримської війни
В «Похід у Таврію за волею»
Г Перший вихід «Кобзаря»

1
2
3
4

56. Встановіть послідовність подій
А Утворення РУП
Б Початок Першої російської революції
В «Маніфест...» 17 жовтня
Г Початок Столипінської аграрної реформи

1
2
3
4
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Завдання 57-60 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише ТРИ
ПРАВИЛЬНІ. Виберіть цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді
та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А,
тому що вони будуть реєструватися як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

57. Які поняття й терміни потрібно використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині XVI – першій половині XVII ст.?
1 «Державні селяни»
2 «Панщина»
3 «Кріпацтво»
4 «Промисловий переворот»
5 «Фільварок»
6 «Буржуазія»

58. Вкажіть, які процеси притаманні періоду 30-х рр. в УРСР?
1 форсована індустріалізація
2 колективізація
3 впровадження нової економічної політики
4 масові репресії
5 виникнення численних літературних угруповань
6 українізація держапарату та суспільного життя

59. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939 – 1941 рр. були позитивно
сприйняті українським населенням?
1 політичні репресії
2 колективізація селянських господарств
3 націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств
4 Створення системи соціального забезпечення
5 Заборона діяльності партій і громадських об’єднань
6 Ліквідація польського та румунського державних апаратів

60. Які події Великої Вітчизняної війни відбулись упродовж 1944 року?
1 Визволення Донбасу
2 «Битва за Дніпро»
3 Корсунь-Шевченківська наступальна операція
4 Депортація кримських татар до Середньої Азії
5 Львівсько-Сандомирська наступальна операція
6 Утворення Українського штабу партизанського руху

Кінець тестового зошита
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