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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 

 
 

Завдання 1–20 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й 

позначте його. 
 
 

1. У результаті Люблінської унії українські землі Подніпров’я, Волині та 
Східного Поділля переходили під владу 
А Османської імперії. 
Б Московського царства. 
В Польського королівства. 
Г Молдавського князівства. 

 
 

2. Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов’язано заснування 
першої на українських землях слов’яно-греко-латинської школи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    А     Б    В      Г 

 
 

3. Де відбулася перша переможна битва козацького війська під час 
Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої 
середини ХVІІ ст.? 

А на Жовтих Водах 
Б під Корсунем 
В під Пилявцями 
Г під Зборовим 

 
 



 
4. Що було характерним для періоду Руїни? 

А всеохопна криза та занепад Речі Посполитої, спричинені Національно-
визвольною війною українського народу під проводом                                  
Б. Хмельницького 

Б внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, 
втручання в її внутрішні справи та військова агресія сусідніх держав 

В форсований наступ на автономні права Гетьманщини царського уряду 
внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля 

Г остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії 
та повна інтеграція українських земель у Російську імперію 

 
5. Укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої 

створили передумови для ліквідації Російською імперією Кримського 
ханства. 
А 1768–1774 рр. 
Б 1787–1791 рр. 
В 1806–1812 рр. 
Г 1828–1829 рр. 

 
6. Яку з картин козацької тематики створено як ілюстрацію до першого твору 

нової української літератури? 
А 

 

Б  

    
В 

 

Г  



 
 
 

7. Прочитайте уривок джерела. 
«Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, 

страждала.., а знайшли другу, мертву, той кам’яний істукан – Русь, що 

виписана була в документах!..» 

Про критику представників якої течії в українському суспільно-політичному 
русі другої половини ХІХ ст. ідеться? 
А радикалів 
Б народовців 
В громадівців 
Г москвофілів 

 
8. Яка подія є свідченням утисків української мови в Російській імперії в ХІХ ст.? 

А видання царем Емського указу 
Б запровадження латиниці в українському правописі 
В відкриття лише трьох університетів на українських землях 
Г закриття Південно-Західного відділення російського географічного товариства 

 
9. Які галузі промисловості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. мали найвищі 

темпи розвитку в регіоні, позначеному на картосхемі штрихуванням? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А харчова та легка 
Б добувна та металургійна 
В лісопереробна та металообробна 
Г нафтова та хімічна 

 



 
 
 

10. Реалізація імперської стратегії Росії в Першій світовій війні щодо «…злиття 

землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному, 

соціальному та національному відношеннях…» стала можливою завдяки 
А Карпатській операції. 
Б Горліцькому прориву. 
В Брусиловському прориву. 
Г Галицькій битві. 

 
 

11. Що з наведеного пов’язано з іменем діяча, 
зображеного на фото? 

 
А збройний виступ 2-го Українського козацького 

полку імені гетьмана Павла Полуботка 
Б формування військових підрозділів Директорії 

Української Народної Республіки 
В здійснення державного перевороту з метою 

усунення від влади Української Центральної Ради 
Г проведення військового походу групи Армії 

Української Народної Республіки на Крим 
 

 
12. У якому уривку з історичного джерела відображено сутність літературної 

дискусії, започаткованої М. Хвильовим? 
 
А «…необхідно відзначити, що Волинська і Київська губернії беруться як 

приклади найбільш успішного проведення політики українізації, а 

Донецька – як найбільш відстала в цьому відношенні губернія…» 

Б «…кінець малоросійському епігонству і провінційності, українське 

мистецтво прилучається до світового, і, в першу чергу, до 

західноєвропейського; Українське мистецтво…започатковує нове велике 

культурне коло…» 

В «…мені здається, що переклад повісті “Мати” [Максима Горького] на 

українську говірку не потрібен. Мене дуже дивує той факт, що люди […] 

прагнуть зробити говірку мовою, пригноблюють тих великоросів, які є 

меншиною в області цієї говірки…» 

Г «…на Україні […] культура міста є російська, а культура села – 

українська. Поставити собі завдання активно українізувати партію, це 

значить стати на точку зору нижчої культури села, порівняно з вищою 

культурою міста…» 
 



 
 
 

13. Що зумовило спорудження будівлі, зображеної на фото? 

 
 

А відновлення радянської влади на всій території УСРР 
Б входження УСРР до складу новоствореного Союзу РСР 
В ухвалення першої, «робітничо-селянської» Конституції УСРР 
Г перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва 

 
 

14. Газетна публікація, зображена на фото, інформує читачів про події на 

 
 

А Закарпатті. 
Б Східній Галичині. 
В Північній Буковині. 
Г Волині. 



 

15. Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої світової війни? 

 А 

 

  Б 

 

 В 

 

  Г 

 

16.  «…це один із керівників уніатської Церкви на Західній Україні... що він має 

ненависть до совєтської влади, і що уніатське духовенство заявляло про 

необхідність знищити Росію як єдину державу, розділити її на частини та 

відірвати Україну від Москви… що український народ є давніший від 

російського, що історія українського народу не має нічого спільного з 

історією російського народу…» – такі «злочини» інкримінувала радянська 
влада митрополиту 
А Андрею Шептицькому. 
Б Мирославу Любачівському. 
В Йосипу Сліпому. 
Г Любомиру Гузару. 



 
 

17. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено 
А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя. 
Б збільшенням фінансування культури та народної творчості. 
В долученням до європейської та світової культурної спадщини. 
Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен. 

 
 

18. На якому явищі радянської дійсності 1970-х – 1980-х років фокусують увагу 
зображені карикатури? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А невідповідності фаху (освіти) відповідальних осіб займаним керівним посадам 
Б нецільовому (неефективному) використанні посадовцями свого робочого 

часу 
В отриманні посадовцями нетрудових (незаконних) доходів на своїх 

посадах 
Г умисному спотворенні (підробленні) посадовими особами звітних даних 

 
 

19. Що зумовило появу наведеного на фото 
оголошення?  
А ліквідація наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
Б студентські протести під час 

Революції на граніті 
В масові заворушення в Києві часів 

Революції Гідності 
Г проведення антитерористичної 

операції на сході України 
 



 
 

20. Конституцію України було ухвалено 
А 16 липня 1990 р. 
Б 24 серпня 1991 р. 
В 19 липня 1994 р. 
Г 28 червня 1996 р. 

 

 
 
У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох фрагментів інформації, позначених 

цифрою, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

21. Увідповідніть уривок документа з його назвою. 
 

1 «Війська реєстрового дозволяємо впровадити 

на двадцять тисяч, і це військо через гетьмана 

й старшину має бути зареєстроване у 

воєводстві Київському, нічого не займаючи із 

Брацлавського та Чернігівського...» 

2 «Лічби війська… дозволяє мати його 

королівська милість сорок тисяч Війська 

Запорозького …усі уряди в Київському, 

Брацлавському, Чернігівському воєводствах… 

мають віддаватися шляхті віри 

православної...» 

3 «Україна, тобто землі у воєводствах 

Чернігівському, Київському і Брацлавському, 

стає вільною і незалежною країною і знов 

єднається із Королівством Польським і 

Великим Князівством Литовським під назвою 

Великого Князівства Руського…» 

4 «Договорилися ми і постановили.., Київ має 

залишатися на стороні їхньої царської 

величності… козаки, що живуть на Січі, і в 

Кодаку… мають бути… у володінні і в 

державі… їхньої царської величності…» 

А Зборівський 
договір (1649 р.) 

 
Б Білоцерківський 

договір (1651 р.) 
 

В Гадяцький 
договір (1658 р.) 

 
Г Бахчисарайський 

договір (1681 р.) 
 

Д «Вічний мир» 
(1686 р.) 

 
 

 

 
 
 
 

1

2

3

4

А Б В Г Д



 
 

22. Узгодьте  ім’я історичного діяча з назвою організації, у діяльності якої він брав 
участь. 
1 Маркіян Шашкевич 
2 Володимир Антонович 
3 Борис Грінченко 
4 Іван Франко 
 

А «Руська трійця» 
Б Головна Руська Рада 
В Київська громада 
Г Русько-українська 

радикальна партія 
Д Братство тарасівців 

 
 
 
 

23. Узгодьте назву документа Української Центральної Ради з наслідками його 
оприлюднення. 

1 Перший Універсал 
2 Другий Універсал 
3 Третій Універсал 
4 Четвертий Універсал 

 
 
 

А збройний виступ самостійників, поповнення 
складу Центральної Ради представниками 
національних меншин 

Б створення Генерального секретаріату, 
загострення стосунків із Тимчасовим урядом 
Росії 

В підписання Брест-Литовського мирного 
договору, вступ німецьких й австрійських 
військ на територію УНР 

Г поширення влади Центральної Ради на дев’ять 
українських губерній (без Криму), початок 
соціально-економічних перетворень 

Д утворення Української Центральної Ради, 
початок Української революції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г Д



 
 

24. Узгодьте подію з її наслідком. 

1 перші альтернативні 
вибори до Верховної Ради 
УРСР 

2 спроба державного 
перевороту в СРСР 

3 Революція Гідності 
4 російська збройна агресія 

проти України 
 

А окупація Автономної Республіки Крим, 
окремих районів Донецької і Луганської 
областей 

Б ухвалення Верховною Радою УРСР Акта 
проголошення незалежності України 

В підписання Україною Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) 

Г ухвалення Верховною Радою УРСР 
Декларації про державний суверенітет 
України 

Д створення Меджлісу кримськотатарського 
народу 

 
 
 
 
 
 
 

У завданнях 25–27 розташуйте події в хронологічній послідовності.  

Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга,  

цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. 

 
 

25. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVII ст. 
А проголошення Петра Дорошенка гетьманом «обох берегів Дніпра» 
Б підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату 
В укладення між Московією і Річчю Посполитою Андрусівського перемир’я 
Г Чигиринські походи турецько-татарських військ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

А Б В Г Д

1 
2 
3 
4 

А Б В Г 



 
 
 

26. Установіть послідовність виходу друком газет часів Другої  світової війни, 
фрагменти перших шпальт яких зображено на фото. 

А 

 
 

Б 

 
 

В 

 
 

Г 

 
  

1 
2 
3 
4 

А Б В Г 



 

27. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя, що 
відображені в цитованих документах. 

А «...Репресії показали, що в дискусії з українськими “дисидентами” влада не 

знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в 

таборах переконали мене в тім, що простір застосування цієї сили не знає 

кінця...» 

Б «Комуністи у своїх виступах піддали критиці новий роман О. Гончара 

“Собор”. Висловлюючи жаль, що зрілий майстер художнього слова як 

у кривому дзеркалі показав працю, побут, духовний світ металургів 

і колгоспників Подніпров’я…» 

В «Низька технічна оснащеність наукових лабораторій, різке зниження 

життєвого рівня і соціальна незахищеність призвели до масового виїзду 

багатьох вчених за кордон, переходу їх до комерційних структур…» 

Г «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний 

космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед 

іноземщиною. Безрідний космополітизм є зброєю в боротьбі проти 

соціалізму...» 

 

 

 

 

Завдання 28–30 мають по сім варіантів відповідей, з яких лише три 

правильні. Виберіть і запишіть три цифри, що позначають правильні, на 

Вашу думку, відповіді. 

 
28. Укажіть головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського 

братства. 
1 ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу 

суспільства 
2 створення демократичної федерації слов’янських християнських республік 
3 об’єднання українського та польського рухів у єдиний національно-визвольний 

рух 
4 утвердження демократичних прав і свобод, рівності усіх громадян перед 

законом 
5 повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання 
6 здобуття Україною автономії у складі демократичної Російської республіки 
7 здійснення національної революції для відродження «Української держави 

від Карпат до Кавказу» 
 

1 
2 
3 
4 

А Г В Б 



 
 
 

29. Що було характерним для процесу колективізації в УСРР? 
1 масовий добровільний вступ селян до колгоспів 
2 ліквідація системи державної хлібозаготівлі 
3 проведення кампанії з розкуркулювання заможного селянства 
4 розширення мережі машинно-тракторних станцій 
5 державне стимулювання приватних присадибних господарств 
6 запровадження внутрішніх паспортів для населення міст і новобудов 
7 майнове розшарування колгоспного селянства 

 
 
 
 
 
 
 

30. Рішення Верховної Ради СРСР про передання Кримської області до складу 
УРСР 
1 прийнято з міркувань економічної доцільності. 
2 ухвалено з метою забезпечення лояльності української політичної еліти до 

союзного керівництва. 
3 передбачало створення головної військово-морської бази СРСР. 
4 сприяло залученню іноземних інвестицій в економіку півострова. 
5 приурочено святкуванню 300-річчя Переяславської ради. 
6 наголошувало на захисті прав і свобод кримських татар. 
7 визначало статус півострова як адміністративно-територіальної одиниці 

республіки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Номер завдання Правильна відповідь 

1 В 
2 Б 
3 А 
4 Б 
5 А 
6 Б 
7 Г 
8 А 
9 Б 
10 Г 
11 В 
12 Б 
13 Г 
14 А 
15 Б 
16 В 
17 А 
18 Г 
19 А 
20 Г 
21 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Д 
22 1–А, 2–В, 3–Д, 4–Г 
23 1–Б, 2–А, 3–Г, 4–В 
24 1–Г, 2–Б, 3–В, 4–А 
25 ВАГБ 
26 БАВГ 
27 ГБАВ 
28 1, 2, 4 
29 3, 4, 6 
30 1, 5, 7 

 

 


