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Пояснення до завдань з ІСТОРІЇ
пробного тестування «ЗІГЗАГ» - 2016
1.

Б РУП була заснована в Харкові в 1900 році.

2.
В Тільки 2-й варіант правильний
Столипінська реформа (Столипінська аграрна реформа) — ряд законодавчих актів,
спрямованих на перерозподіл селянської земельної площі в Російській Імперії та на
підвищення продуктивності сільського господарства, датується 1906 р. За нею
скасувалися обов'язкові форми земельної общини і кожному селянинові надавалося право
вийти з неї й виділити свою землю у повну власність. Він мав також право вимагати
виділення землі в одному масиві — «відрубі», до якого міг приєднати свою садибну
землю і перенести сюди будівлі, утворюючи «хутір». Селяни користувалися допомогою
Селянського поземельного банку, який кредитував купівлю землі і допомагав створити
хутірні і відрубні (польовий наділ без садиби) господарства.
Здобуття селянами права особистої свободи та позбавлення залежності від
поміщика є результатом селянської реформи 1861 року, коли було скасовано інститут
кріпосного права.
3.
Б ТУП зайняло нейтральну позицію щодо війни та воюючих сторін. Рада ТУП
засудила російську політику в окупованій Галичині, а в грудні 1916 випустила декларацію
під заголовком “Наша позиція” з вимогами: припинення війни, надання Україні
автономного статусу у федеративній Росії, забезпечення культурно-національних і
політичних прав українського народу тощо.
4.

Б IІІ-й Універсал Центральної Ради

5.
Б Гетьманату
Цей документ має назву Грамота до всього українського народу, яка була проголошена
гетьманом Павлом Скоропадським 29 квітня 1918 року.
6.
А
Ю. Тютюнник
Остання військова акція УНР, здійснена Ю. Тютюнником у 1921 р., завершилася
поразкою і розстрілом під Базаром. М. Григорьєв і Н. Махно – отамани, які більшість часу
діяли на власний розсуд і не підкорялись УНР. М. Омелянович-Павленко очолив Перший
зимовий похід армії УНР (1919–1920).
7.
А
коренізацією
Шумський і Скрипник – провідники політики коренізації (українізації) в УСРР, що
здійснювалася в першій половині 1920-х рр. Скрипник має певний стосунок до
колективізації і індустріалізації, але Шумський в ті часи вже був відсторонений від справ.
Пацифікація проводилася за межами УСРР, у Польщі.
8.
Б Заміна грошової оплати праці на натуральну
Це завдання також найпростіше вирішувати за допомогою методу виключень. Варіанти А,
В та Г були головними рисами НЕПу.
9.
Б Індустріалізації
Цей плакат був виданий у 1932 році.
10.

В 1930 р.
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Мається на увазі політика «пацифікації». Урядова політика, спрямована на утихомирення,
замирення («пацифізм», запроваджений насильницькими методами) локалізованих етносів
(національних меншин).
11.
В Розкуркулення
Розкуркулення — операція експропріації селянських господарств у 30-ті роки XX століття
в Україні, складова частина примусової колективізації. Здійснювалася на основі
постанови ЦК ВКП(б) СРСР від 30 січня 1930 р. «Про заходи у справі ліквідації
куркульських господарств у районах суцільної колективізації».
12.
Г Таємний додатковий протокол до пакту про ненапад
23 серпня 1939 р. було підписано, а наступного дня оприлюднене
радянсько-німецький пакт про ненапад (більше відомий як пакт Молотова-Ріббентропа).
Пакт мав таємний протокол, за яким розмежовувалися сфери інтересів обох держав у
Східній Європі.
13.
В негативно, заарештувавши й відправивши до концтаборів ініціаторів акції
Акт відновлення Української Держави — проголошення 30 червня 1941 року в
окупованому німецькими військами Львові відновлення Української держави. Здійснений
Українськими Національними Зборами, що складалися з представників національного
руху, за підтримки членів ОУНівських похідних груп та вояків батальйону «Нахтігаль».
5 липня 1941 гестапівці заарештували С. Бандеру, Я. Стецька, а також близько 300 членів
ОУН, з яких 15 було розстріляно. Довідавшись про Акт проголошення самостійності
України, Гітлер видав наказ негайно знищити рух Бандери.
14.

А с. Півнівка на Ворошиловградщині

15.
Б
УРСР стала одним із фундаторів і перших членів Організації Об`єднаних Націй. Делегація
України працювала над проектом Статуту ООН. На першій сесії Генеральної Асамблеї
ООН у 1945 р. Україну було обрано членом Економічної і соціальної ради.
16.
В Криму
19 лютого 1954 зі складу РРФСР до складу УРСР переданий Крим (без вказівки статусу
міста Севастополя).
17.

А
Двадцятий з'їзд КПРС, відбувся у Москві 14-25 лютого 1956. Найбільш відомий
засудженням культу особи і, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна.
18.

А

19.
Г М. Горбачова
Подібні марки випускалися у 1985 р. і мали сприяти проведенню антиалкогольної
кампанії М. Горбачова.
20.
Б Прискорення соціально-економічного розвитку
23 квітня 1985 р. відбувся пленум ЦК КПРС (Квітневий пленум), на якому М. С. Горбачов
повідомив про плани перетворень, спрямованих на прискорення соціально-економічного
розвитку країни. Причому мова не йшла про зміну економічних основ соціалізму і
політичного ладу, не піддавалися сумніву і соціалістичні орієнтири радянського
суспільства. Говорилося лише про необхідність прискорити темпи просування
соціалістичним шляхом на основі ефективного використання досягнень науковотехнічного прогресу, активізації «людського фактора» та зміни порядку планування.
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21.
Г у грудні 1991 р.
Перші вибори Президента України відбулись 1 грудня 1991 року. Використовувалася
система абсолютної більшості. У разі відсутності кандидата, що набрав абсолютну
більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався 2-й тур, у якому б
змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. Але 2-й тур не знадобився. Леонід
Кравчук посів 1-ше місце у всіх регіонах, за винятком трьох областей Галичини, де
переміг В'ячеслав Чорновіл.
22.
Б Л. Кучма
Конституцію було прийнято 28 червня 1996 р., під час першого президентського строку
Л. Кучми.
23.

В 2014 р.

24.

1
2
3
4

27.

1 А заміна продрозкладки продподатком (1921 р.)
3 Б схвалення першого п’ятирічного плану (1927 р.)
2 В початок проведення політики коренізації (1923 р.)
4 Г прийняття «закону про п'ять колосків» (1932 р.)

28.

4А
2Б
1В
3Г

29.

1 сподівання на «потепління», поліпшення атмосфери в суспільстві
2 відхід від методів сталінського керівництва державою
4 лібералізація суспільного та культурного життя

30.

3 Ю. Іллєнко
5 І. Миколайчук
6 С. Параджанов

31.

В

Д
А
Г
Б

25.

1
2
3
4

Г
Б
Д
А

26.

1
2
3
4

В
А
Д
Г

вибух на Чорнобильській АЕС 1986 р.
утворення Української робітничо-селянської спілки 1959 р.
ХХ з’їзд КПРС 1956 р.
усунення М. Хрущова з усіх керівних посад 1964 р.

неандертальця

32.
Б мезоліт
Одомашнення тварин датується дев'ятим тисячоліттям до нашої ери, коли номади
(народи-кочівники) почали вести осілий спосіб життя, стали засновувати постійні селища
і приручати тварин, на яких раніше вони тільки полювали. Здебільшого люди намагалися
приручити деяких ссавців та диких птахів. Ці тварини давали їм м’ясо, молоко, яйця,
шерсть і шкіру. Великих тварин люди почали використовувати пізніше – для тяги та
перевезення великих вантажів.
Собака спочатку добровільно приєднувався до груп первісних людей, потім почав
допомагати мисливцям висліджувати і вбивати великих тварин. Ще пізніше він почав
охороняти поселення і людей від небезпеки.
33.
В скіфи
На всіх малюнках представлені зразки так званого «скіфського золота». На малюнку зліва
зображено золоту пектораль з кургану Товста Могила, посередині – золота бляшанка у
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вигляді скіфа-кіннотника, справа – тіара царя Сайтаферна (виявилася якісною підробкою,
але все одно зберігається в Луврі).
34.
Б 882 р.
Саме цей рік вважається роком утворення Київської Русі.
35.
Б Спасо-Преображенський собор у Чернігові
Собор, будівництво якого було розпочато в 1033 р., був центральною спорудою
Чернігівського князівства і усипальницею місцевих князів. Нині вважається найдавнішим
архітектурним пам’ятником Київської Русі.
36.
Г смерди
З цих чотирьох категорій тільки смерди були особисто вільними. Рядовичі та закупи були
частково вільними, а холопи за своїм правовим статусом були рабами.
37.
Б Монгольською
Мова йде про галицько-волинського князя Данила Галицького. Головною його метою
було звільнення руських земель від золотоординського ярма. Папа Римський коронував
Данила Галицького, пообіцявши йому допомогу в боротьбі з монголами. Ця подія
відбулася в 1253 році
38.
А у 1362 р.
Йдеться про битву на річці Сині Води, у якій литовський князь Ольгерд розбив татарське
військо і підкорив собі Поділля.
39.
Г об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину
федеративну державу – Річ Посполиту
40.

Г

41.
Б підписання Берестейської церковної унії
В даному уривку описано підписання Берестейської церковної унії, яка відбулася в 1596
році. Внаслідок цієї унії була створена нова греко-католицька або уніатська церква, яка
являла собою компромісний варіант римо-католицької і православної церков. Описані в
уривку єпископи – це єпископ Луцький Кирило Терлецький та єпископ Володимирський
Іпатій Потій, які активно сприяли укладенню цієї унії.
42.
В Герасим Смотрицький
У 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким було засновано перший на
території східної Європи вищий навчальний заклад – греко-слов’яно-латинську академію
у м. Острог. На території маєтку князя Острозького діяла Острозька академія і слов'яногреко-латинська школа (заснована не пізніше 1576 року).
За програмою навчання ліцей був на рівні найкращих єзуїтських колегій. У ліцеї
викладали: грецьку, латинську і церковнослов’янську мови, а також сім «вільних наук»
(граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія й музика).
Перший ректор – письменник-полеміст Герасим Смотрицький (батько Мелетія
Смотрицького), його наступником став Кирило Лукаріс, в майбутньому
Константинопольський патріарх.
З Острозької Академії вийшло чимало видатних людей; Мелетій Смотрицький (світ. ім’я
Максим Герасимович Смотрицький), майбутній гетьман Сагайдачний.
43. В Шляхта одержувала дозвіл повернутися до своїх маєтків
Це завдання вирішується методом виключень, таким чином: варіант Б (влада гетьмана
поширювалася лише на Київське воєводство) не є правильними, тому що ця умова
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відноситься до Білоцерківського мирного договору, а варіанти А (Влада гетьмана
поширювалася на Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства) і Г (козацький реєстр
обмежувався 40 тис. осіб) стосується Зборівського мирного договору.
44.
45.

А ліквідація панщини і кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи
В Османської імперії

46.
Г П. Орлика
Це – сучасне видання «Договорів і Постановлень прав і вольностей Війська
Запорозького», проекту конституції, складеної за часів гетьмана П. Орлика. Документ
передбачав певне обмеження прав гетьмана, його обов’язки щодо рядових козаків,
зокрема захист від великих податків, а також обговорювалися умови існування козацької
держави і порядок її взаємовідносин зі шведським королем.
47.
Б Коліївщина
Запропоновано уривок з поеми «Гайдамаки», що описує події 1768 р. І. Гонта і
М. Залізняк – лідери повстанців за часів Коліївщини.
48.

А Кирило-Мефодіївського товариства
Кирило-Мефодіївське братство (товариство) — українська таємна політична
організація, що виникла в грудні 1845 — січні 1846 у Києві. Ініціаторами створення
братства і його засновниками виступили Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола
Костомаров, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркевич. Програмні положення братства були
викладені у «Книзі буття українського народу» і «Статуті Слов'янського братства
св. Кирила і Мефодія», основним автором яких був Микола Костомаров, та у «Записці»,
написаній Василем Білозерським. В основу документів лягли ідеї українського
національного відродження і панславізму. Кирило-Мефодіївське братство ставило своїм
головним завданням побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі,
шляхом здійснення ряду реформ; створення демократичної федерації слов'янських
народів, очолюваної Україною, на принципах рівності і суверенності; знищення царизму і
скасування кріпосного права і станів; встановлення демократичних прав і свобод для
громадян; зрівняння у правах всіх слов'янських народів щодо їх національної мови,
культури та освіти.
49.
А В. Тропінін
Картина В. Тропініна «Дівчина з Поділля»
50.

Б греко-католицькі священики

1807 року була відновлена Галицька митрополія, що була ліквідована польською владою
на початку XV століття. Розпочався якісно новий етап у розвитку греко-католицької
церкви, який супроводжувався тривалим пошуком національної орієнтації протягом
усього ХІХ століття і завершився переходом УГКЦ на українські позиції. Перед грекокатолицькою церквою постала необхідність оновлення, віднайдення для неї місця у
суспільному житті.
51.
В
19.02.1861 рік – скасування кріпацтва Олександром ІІ. Так, селяни отримали елементарні
громадянські права.
52.

Б Одеса
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На малюнку зображено Одеський оперний театр. Будівля зведена 1887 року архітекторами
Ф. Фельнером і Г. Гельмером («Бюро Фельнер & Гельмер») у стилі віденського бароко.
Архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо.
53.

В І. Франко

54.

1
2
3
4

57.

2А
4Б
1В
3Г

58.

2 А «Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан. ..Поставив і
висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного іменем Іов
Борецький…»
1620
4 Б «Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі згідно зі старим
звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана… Згодом почулися
голоси, що хочуть вибрати Мазепу…»
1687
3 В
«Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське
військо, …Господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки
Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля…»
1652
1 Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький поставив
колись фортецю… Середину цього місця оточив муром та огорожею з дубів,
зміцнених природою та Богом…»
1556

59.

2
3
5

«Панщина»
«Кріпацтво»
«Фільварок»

60.

1
3
5

Заборону друкувати книжки українською мовою
Заборону друкувати українською мовою тексти до музичних нот
Припинення театральних вистав українською мовою

Г
В
Б
А

55.

1
2
3
4

В
А
Г
Б

56.

1
2
3
4

А
Д
В
Б

Утворення погостів – місць збирання данини 945-964 рр.
Укладення економічної частини «Руської правди» 1019-1054 рр.
Повторне обкладання даниною племені деревлян 945 р.
Поява перших князівських монет на Русі 970-ті рр.
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