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1. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками 
А палеоліту. 
Б мезоліту. 
В неоліту. 
Г енеоліту. 
2.   Перше приручення тварин відбулося у: 
А Палеоліт 
Б Мезоліт 
В Неоліт 
Г Енеоліт 
3. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період 
А неоліту. 
Б енеоліту. 
В бронзового віку. 
Г раннього залізного віку. 
4.    Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях 
візантійських і готських істориків. 

1.  Алани 
2.  Венеди 
3.  Роксолани 
4.  Анти 
5.  Склавини 
6.  Авари 
А 1, 3, 4 
Б 2, 4, 6 
В 1, 3, 5 
Г 2, 4, 5 

5.   У якому році відбулася описана подія? 
«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: 
«Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. 
Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: 
«Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на 
супротив з городаІскоростеня, вбили його...» 
А 882 р. 
Б 911 р. 
В 945 р. 
Г 988 р. 



6.На карті заштриховано території, приєднані до Київської Русі за часів князювання  
АОлега. 
Б Ігоря. 
В Святослава. 
Г Володимира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Укажіть особливості розвитку Київської Русі наприкінці Х - усередині ХІ ст. 

1.  Завершення формування території держави. 
2.  Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності. 
3.  Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та 
утримання. 
4.  Неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм. 
5.  Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії. 
6.  Поява писаного кодифікованого права. 
7.  Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці. 
А 1, 2, 4, 5 
Б 2, 3, 4, 6 
В 1, 3, 5, 6 
Г 2, 4, 6, 7 
 

8. Встановіть хронологічну послідовність подій. 
А. Захоплення Києва монголами 
Б Утворення Галицько-Волинської держави. 
В Похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців, оспіваний у поемі «Слово о полку 
Ігоревім». 
Г. Коронація Данила Романовича 
 
9. Коли відбулися події, про які йдеться в джерелі? 
«...З поданого до нас прохання короля Казимира III ми недавно довідались, що, коли 
схизматицький народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі і двоюрідного 
родича згаданого короля, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за 
кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, 
який і йому самому завдав багато шкоди». 
А 1325 р. 
Б 1340 р. 
В 1387 р.  
Г 1410 р. 
 
10. Наслідком Берестейської унії стало: 

А  запровадження  нових  норм  податків  для  православного  духовенства; 
Б  утворення греко-католицької (уніатської) церкви; 

 



В  затвердження  положення,  що  шляхтичі  і  міщани,  які  прийняли унію, не могли обіймати 
державні посади; 
Г  поширення католицизму. 
 
11. Засновником першої Запорозької Січі вважають: 
А  К. Косинського; 
Б  С. Наливайка; 
В  Д. Вишневецького; 
Г  М. Дорошенка. 
 
12.  Коли відбулися походи війська Б. Хмельницького, позначені стрілками? 
А1648р.,1649р. 
Б 1649 р., 1651 р. 
В. 1651 р., 1652 р. 
Г 1652 р., 1654 р. 

 
 
13. Позначте назву і рік підписання цитованого джерела. «...Договорилися ми і постановили, 
що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра... містам, і землям, і місцям..., як вони до цього часу 
за перемирним договором на стороні їхньої царської величності пребували, так і тепер 
залишатися мають на стороні їхньої царської величності на вічні часи; ...а за Дніпром-
рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої царської величності... Вниз ріки Дніпра, 
що називається Запороги, козаки, що живуть на січі, і в Кодаку... мають бути... у володінні і 
в державі... їхньої царської величності...» 
А Віденське перемир’я, 1656 р. 
Б Андрусівське перемир’я, 1667 р. 
В Бахчисарайський мир, 1681 р. 
Г Вічний мир, 1686 р. 
 
 
14. За селянською реформою 1861 р. селяни:  
1 звільнялися від кріпацтва; 
2 отримували право відмовитися від наділу й переселитися в місто; 
3 звільнялися від сплати всіх податків, рекрутського обов’язку; 
4 отримували земельний наділ за викуп; 
 
 



5 отримали право вільного виходу з общини з наділом землі. 
А 1, 2 
Б 1, 4 
В 2, 5 
Г 3, 5 
 
15. У якому з Універсалів Центральної Ради було проголошено нижчеподане? 
«Однині Україна стає Українською Народньою Республікою. Не відділяючись від Республіки 
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими 
помогти всій Росії, щобуся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів… 
До території Народньої Української Республіки належать землі, заселені у більшости 
українцями: Київщина, Поділя, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, 
Катеринославщина, Херсонщина, Таврія(без Криму)». 
А Першому 
Б Другому 
В Третьому 
Г Четвертому 
 
16. Що було характерним для більшовицької політики «воєнного комунізму», запровадженої 
у 1919 р.? 
1 Загальна трудова повинність. 
2 Розвиток приватної торгівлі. 
3 Продовольча розкладка. 
4 Націоналізація промисловості. 
5 Залучення західного капіталу. 
6 Вільнонаймана праця. 
А 1, 4, 6 
Б 1, 3, 4, 
В 2, 5, 6 
Г 3, 4, 6 
 
17. Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів  з постійного місця проживання: 

А  депопуляція; 
Б  депортація; 
В  репатріація; 
Г  репарація. 
 
18. Установіть послідовність подій, що пов’язані зі становленням незалежності України. 
А підписання Акта проголошення незалежності України 
Б прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР 
В підписання Л. Кравчуком Договору про утворення СНД 
Г проведення перших в історії України виборів Президента 
 
 
19. Установіть відповідність між термінами та тлумаченням, що їх стосуються: 
1) рентабільність 
2) дефіцит 
3) екстенсивний розвиток економіки 
4) волюнтаризм 
 



А. шлях розвитку, пов’язаний з кількісним збільшенням випуску продукції за рахунок 
зростання витрат живої праці, сировини й матеріалів 
Б. соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об’єктивними законами 
історичного процесу з урахуванням бажань й довільних рішень осіб, які її здійснюють 
В. прибутковість виробництва, його доходність 
Г. нестача чогось 
Д. процес зближення економік ряду країн, їх співпраця. 
  
 
20. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками. 

А  Література    1  Л. Грабовський 

Б  музика    2  М. Бажан 

В  образотворче мистецтво   3  М. Зарудний 

Г  театр    4  Т. Яблонська 

  5  Ю. Іллєнко. 
 

 
Критерії оцінювання: 

Тести №1-6 – по 3 бали = 18 балів 
Тести №7-8 – по 5 балів = 10 балів 
Тести №9-17 – по 3 бали = 27 балів 
Тест №18 – 5 балів  
Тести № 19-20  – по 5 балів за кожну правильну відповідь = 40 балів 
Всього=100 балів 


