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Пояснення до завдань з ІСТОРІЇ
пробного тестування «ЗІГЗАГ» - 2015
1.
Б
мідні
Неоліт – нова кам’яна доба, в той час як мідь почали використовувати лише в наступну
епоху – мідно-кам’яну (енеоліт)
2.
Г
Грецію
Скіфія мала розвинені торгівельні зв’язки з однією з найрозвиненіших на той час країн
світу – Грецією, а також торгувало з причорноморськими грецькими колоніями.
3.
В
Ігоря
Князь Ігор у 941 р. організував похід на Візантію, щоб змусити її виконувати норми
договору, підписаного нею з його попередником, князем Олегом. Візантійці використали
проти флоту Ігоря «грецький вогонь», який за своєю суттю нагадує вогнемет.
4.
Б
988
В. Топоров описує наслідки хрещення Русі, яке у 988 р. розпочав київський князь
Володимир Великий.
5.
А
ізгої
Ізгой – людина, що з якихось причин втратила свій соціальний статус. Смерди, закупи і
рядовичі – різновиди давньоруських селян.
6.
В
Остромирово Євангеліє
Це Євангеліє було створено у 1056–1057 рр., і відоме в основному своїми мініатюрами. На
запропонованій мініатюрі зображено євангеліста Луку, який, за легендою, і був укладачем
Остромирова Євангелія.
7.
Б
Київ втратив символічне значення найголовнішого міста Русі
Пограбувавши Київ, Боголюбський не залишився княжити в ньому, залишивши в місті
свого намісника. Цим він підкреслив те, що вважає Київ не столицею, а лише одним зі
звичайних міст у складі своєї держави.
8.
А
Великого князівства Литовського
На перших порах свого існування князівство займало невеликі території у Прибалтиці, а
згодом почало розширюватися. Більша частина сучасних українських територій була
підкорена литовцями за часів Ольгерда (зелений колір, цифра 4), який успішно боровся з
татарами.
9.
Б
фільварок
Фільварок – багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпаків. Цех – закрите
корпоративне об’єднання представників споріднених професій. Слобода – поселення, на
певний час звільнене від податків. Мануфактура – підприємство, на якому виробничі
операції виконуються вручну, а робітники наймаються.
10.
А
І. Федоров
Федоров, Фіоль і Скорина – люди, що претендують на статус українських першодрукарів.
І. Вишенський – письменник-полеміст, Ю. Дрогобич – вчений, К. Острозький – князь.
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11.
Г
обидва твердження невірні
Якщо мати на увазі про масові втечі селян у XVI ст., то слід скоріше казати про Річ
Посполиту. Хортицька Січ існувала у XVI ст., в той час як Олексій Михайлович правив у
XVII ст.
12.
А
Було підписано Білоцерківський мир
Після поразки під Берестечком (1651 р.) Б. Хмельницький був змушений відступити і
укласти невигідний для себе Білоцерківський договір. Інші зазначені документи були
підписані в 1649 р. (Зборівський), 1654 р. (Березневі статті) і 1656 (Віленське перемир’я).
13.
В
1652
Переможна для козаків Батозька битва відбулась у 1652 р.
14.
Г 2, 3, 4
Д. Многогрішний контролював лише Лівобережжя, П. Тетеря – Правобережжя.
І. Виговський і Ю. Хмельницький (перше і друге гетьманство) контролювали обидва
береги, П. Дорошенко теж певний час утримував у покорі і Лівобережжя, і Правобережжя.
15.
В Різке зменшення кількості населення і господарств на Правобережжі
Правобережжя виявилося регіоном, який найбільше постраждав від подій періоду Руїни.
Панщинно-фільваркове господарство, характерне для речі Посполитої, не могло після
Руїни повернутися на Лівобережжя, оскільки ці території перейшли під контроль
Московського царства. Ринкове землеробство розвивалося на Півдні України у ХІХ ст., а
Слобожанщина не мала тісних економічних зв’язків з Османською імперією.

16.
Г
Варіант А – Іллінська церква в Суботові, Б – Свято-Троїцький собор Густинського
монастиря, В – Троїцький собор у Чернігові
17.
А
Перша Малоросійська колегія
Цей орган влади здійснював управління територіями Гетьманщини у 1722–1727 рр. і
очолювався С. Вельяміновим
18.
Г
Поділами Речі Посполитої
У другій половині ХVІІІ ст. Річ Посполита внаслідок великої кількості факторів
переживає період занепаду, який вміло використали її сусіди. Після трьох поділів (1772,
1793, 1795) Річ Посполита перестала існувати як держава.
19.
Б
Поділля
Внаслідок поділів Речі Посполитої і успішних війн с Османами до Російської імперії
відійшло майже все Правобережжя, в т. ч. Поділля
20.

В

М. Костомарова
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21.
А
Київ, Максимовича
Йдеться про період після придушення польського повстання 1830-1831 рр., коли для
ідеологічної протидії польському впливу у Києві було відкрито університет імені Св.
Володимира.
22.

В

акторська діяльність

На фотографії зображено театральну акторку Марію Заньковецьку.
23.
Г
банк
На фотографії – будівля банку «Дністер» у Львові, збудована у 1905–1906 рр.
24.
В
промислових монополій
Ці різновиди монопольних структур відрізняються одна від іншої ступенем незалежності
кожного підприємця всередині структури, порядком розподілу ринків збуту і отриманих
прибутків.
25.
А
С. Петлюрою
В статті «Війна і українці» С. Петлюра закликав співвітчизників всіма можливими
засобами сприяти перемозі Російської імперії у Першій світовій війні.
26.
А
Проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради
ІІІ Універсал було проголошено у листопаді 1917 р., самостійники виступили у липні,
Корнілов – у серпні, а Генеральний секретаріат УЦР було створено у червні.
27.
В
середині 1918 р.
На карті позначено територіальні межі Української держави П. Скоропадського, яка
існувала з 29 квітня по 14 грудня 1918 р.
28.
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).
29.
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.
30.
Г
бажання взяти під контроль індивідуальні сільські господарства
Керівництво СРСР хотіло отримати контроль над виробництвом продовольства у всій
країні, для чого було потрібно зробити покірними індивідуальних господарів, для чого до
них нерідко застосовуввали репресивні заходи. Навряд чи радянська влада не розуміла,
що такі методи не піднімуть її популярність серед селян. Намагання наздогнати США за
обсягами виробництва молока і м’яса було характерним для доби Хрущова (1953–1964), а
білогвардійці припинили опір ще у 1921–1922 рр.
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31.
Б
1, 3
Після проголошення незалежності 15 березня 1939 р. діячі Закарпатської України почали
державотворчі процеси, зокрема обрали президентом А. Волошина, а державною мовою
визначили українську. А. Мельник і Д. Донцов діяли переважно у Галичині, а пісня
«Живи, Україно, прекрасна і сильна» була гімном УРСР.
32.
В
6 листопада 1943 р.
На фотографії – епізод з подій періоду битви за Дніпро. Кульмінацією битви стало
звільнення Києва 6 листопада 1943 р., і табличка закликає якраз до звільнення міста.
33.
Б
А. Жданова
Саме він ініціював цю кампанію, направлену на викорінення інакодумства серед
радянської інтелігенції. Згодом цю кампанію назвуть «ждановщиною».
34.
Г
Введення радянського контингенту в Афганістан
Період «відлиги» (1956–1964) пов’язують з іменем М. Хрущова. Типові житлові будинки,
що будувалися в цей час, носили якраз його прізвище. Першою людиною в космосі став
Ю. Гагарін, що здійснив політ у 1961 р., а перший штучний супутник Землі на орбіту було
виведено у 1957 р. Надпрограми – теж типове явище для періоду правління Хрущова, в
той час як радянські війська в Афганістан буди введені у 1979 р.
35.
В
застою
На плакаті зображено керівника СРСР часів «застою» (1964-1982) Л. Брєжнєва.
36.
А
М. Руденко
Згодом його на цій посаді замінив В. Чорновіл, а Є. Сверстюк і В. Стус цю організацію
ніколи не очолювали.
37.
Б
Дня Злуки УНР і ЗУНР
Ідеєю акції була демонстрація єдності всієї України, і організована вона була яккраз в
річницю підписання Акту Злуки – 22 січня.

38.
В
Варіант А – В. Стус, Б – І. Світличний, Г – В. Івашко.
39.
А
Л. Кравчука
За часів Кравчука карбованець знецінився настільки, що в 1996, вже при Кучмі, його в
якості національної валюти замінила гривня.
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40.
Б
Призначення П. Порошенка головою РНБО
Внаслідок Помаранчевої революції до влади прийшов В. Ющенко, що викликало
невдоволення Росії. Зміна влади пройшла мирно, а один із соратників Ющенка, П.
Порошенко, згодом отримав посаду голови РНБО.
41.
Б
СОТ
Членом ПАРЄ Україна стала у 1995 р., СНД – у 1991 р., а до НАТО Україна не входить.
42.
Г
Антитерористичної операції
Такі карти спікер АТО Андрій Лисенко використовує на щоденних брифінгах,
присвячених огляду подій, що відбулися за добу в зоні проведення Антитерористичної
організації.
43.

1
2
3
4

Д
Г
А
Б

44.

1
2
3
4

В
Г
Б
Д

45.

1
2
3
4

В
Г
А
Б

46.

1
2
3
4

Б
Д
Г
А

47.

1
2
3
4

Д
В
А
Б

48.

1
2
3
4

Г
А
В
Д

49.
4 А Підписання Городельської унії 1413 р.
3 Б одруження Ягайла з Ядвігою 1385 р.
2 В перехід Поділля під контроль Великого князівства Литовського 1362 р.
1 Г Надання місту Сянку Магдебурзького права 1339 р.
50.
4 А «На коші, закладеному тут же, у Холодному Яру, Максим Залізняк був
обраний отаманом, а один з ченців монастиря відслужив, як каже Залізняк, молебен за
наші успіхи» 1768 р.
1Б
«Чутка про султанську протекцію, прокотившись по Україні, різко вдарила по
популярності Дорошенка, який запродав Україну в турецьке ярмо. На цій хвилі
моментально виринули аж два претенденти на булаву, причому обидва висунуті Січчю»
1660-70-ті рр.
3В
«Конфлікт між Вельяміновим і козацькими верхами виніс на поверхню політичного
життя чернігівського полковника Павла Полуботка, з іменем якого пов'язаний останній
епізод відкритого протистояння України Петербургові»1722-1724 рр.
2Г
«За день до виборів у Глухові провели імітацію страти екс-гетьмана. На майдані
був встановлений ешафот з шибеницею, на нього ж поставили опудало, яке символізувало
Мазепу. Меншиков і Головкін голосно зачитали вирок, а далі кат повісив опудало,
попередньо зірвавши з нього стрічку кавалера Андріївського ордену» 1708 р.
51.
3 А Повстання Директорії проти П. Скоропадського листопад-грудень 1918
4 Б Витіснення військ Врангеля з Криму 1920
1 В Складення Статуту Генерального Секретаріату Центральної Ради 1917
2 Г Призначення В. Вернадського головою Української Академії наук квітень-жовтень
1918
52.
4 А Революція на граніті 1990
2 Б Створення Української Гельсінської Групи 1976
1 В Усунення з керівних постів П. Шелеста 1972
3 Г Прийняття останньої Конституції УРСР 1978
53.
3
7

1
Олешківська
Нова (Підпільненська)
Кам’янська
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54.
4
6

2
М. Пимоненко
І. Труш
С. Васильківський

55.
4
6

1
Проголошення автономії
Визначення прав національних меншин
Проголошення Центральної Ради найвищим державним органом влади

56.
5
6

1
засудження вірша «Любіть Україну» як ідейно порочного
вбивство Р. Шухевича
судовий процес над Й. Сліпим
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