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ІНСТРУКЦІЯ
Шановний користувачу!

Для роботи з додатком ви маєте зберегти цей PDF-файл на своєму пристрої 
(комп'ютері) та відкривати його за допомогою програми Adobe® Acrobat® Reader 
версії 7.0 або вищої. 

  Як працювати з тестовими завданнями. 
 У завданнях із вибором однієї правильної відповіді оберіть «кліком» клітинку під буквою, 
якою позначено правильну, на вашу думку, відповідь.
 У завданнях на встановлення відповідності поданого переліку фактів, термінів чи понять 
заповніть таблицю, обираючи «кліком» клітинку на перетині номера завдання та букви, 
якʦʶ ʧʦʟʥʘʯʝʥʦ правильниʡ, ʥʘ ʚʘʰʫ ʜʫʤʢʫ, варіант відповіді до цього завдання.
 У завданнях на встановлення хронологічної послідовності подій заповніть табли-
цю, обираючи «кліком» клітинку на перетині букви, якою позначено подію, та цифри, 
яка, на вашу думку, відповідає номеру цієї події у хронологічній послідовності.
 У завданнях із вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів 
у комірки введіть із клавіатури номери правильних, на вашу думку, відповідей.

Усі комірки, які ви обираєте, виконуючи тестові завдання, стають жовтими.
  Щоб отримати результат тестування, оберіть функцію «Завершити». Це дасть 
змогу не лише дізнатися, чи правильно ви розв’язали кожне із завдань тесту, а й 
побачити правильні відповіді до них. Ваші правильні відповіді буде позначено 
зеленим кольором, а неправильні – червоним. Пам’ятайте, що поки не скористали-
ся функцією завершення тестування, ви можете вільно змінювати відповіді, які 
обрали або ввели. Після завершення тестування це буде неможливо.
   Якщо ви наведете курсор «миші» на кружечок із номером завдання, то у вікні, що 
спливе, побачите номери сторінок або тем посібника «Історія України. Комплексна 
підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання» авторки Ю. Г. Лебедєвої, 
видавництво «Генеза», 2020. Вказані сторінки містять теоретичний матеріал, який 
допоможе вам пригадати, повторити та поглибити знання з теми, яка відповідає 
змісту завдання.
   Ілюстрації, що мають світло-зелену рамку, можуть бути збільшені. Для цього треба
на них натиснути. Щоб прибрати збільшення, натисніть ще раз.

Про виявлені помилки повідомляйте на електронну адресу genezaep@gmail.com.

1

mailto:genezaep@gmail.com?subject=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%97%D0%9D%D0%9E%20%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Тема 2. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

відомості в писемному джерелі «Одіссея»?

А скіфи
Б кіммерійці 
В слов’яни 
Г сармати

2. Які слов’янські племена у V ст. рушили до Візантії, що започаткувало Велике розселен-
ня слов’ян?

А венеди
Б склавіни
В анти 
Г готи

знайдена українськими археологами під час роз-
копок Товстої Могили (Дніпропетровська обл.)
у 1971 р.?

А слов’яни 
Б печеніги  
В греки 

А доба заліза
Б доба бронзи
В енеоліт
Г неоліт

5. Коли відбулося Велике розселення слов’ян?

А V–VІІ ст.
Б VІІІ–VІ ст. до н. е. 
В ІV–VІ ст.
Г ІV–ІІІ тис. до н. е.

1.1. Про які племена, що жили на території сучасної України в І тис. до н. е. Гомер дав перші

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.3. До культури якого народу належить прикраса,

А Б В Г

А Б В Г

5.
А Б В Г

4.4. Визначте назву археологічного періоду, який відбувався в межах ІІ–І тис. до н. е.

Г скіфи 
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виявили меандровий браслет?

А Киїк-Коба 
Б Королеве
В Лука-Врублевецька 
Г Мізин

7. Яке античне місто-держава було розташоване біля Азовського моря?

А Херсонес
Б Пантикапей
В Тіра
Г Ольвія

8. Спільність археологічних пам’яток, що належать до одного часу, певної території та
мають свої особливості – це...

А археологічна культура 
Б археологія
В культурний шар
Г етнографія

ної та духовної культури»?

А період
Б цивілізація
В соціум
Г формація

 10. У який період існувала трипільська культура?

6.6. На якій стоянці на території України археологи

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.

А Б В Г

9.9. Яке поняття відповідає визначенню: «рівень розвитку суспільства, його матеріаль-

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 3. РУСЬ-УКРАЇНА (КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА)

з Візантією, який став першим дипломатич-
ним і правовим актом давньоруської держа-
ви, текст якого зберігся до нашого часу?

А Ігор
Б Святослав
В Ярослав
Г Олег

2. За часів якого князя в 944 р. було підписано угоду з Візантією, що стверджувало Русь
як рівноправного партнера Візантії?

А Данило
Б Святослав
В Ігор
Г Володимир

А 1187 р.
Б 907 р.
В 882 р.
Г 988 р.

4. Який термін відповідає визначенню: «Вільні селяни, які володіли землею, вели госпо-
дарство і сплачували податки»?

А закупи
Б ізгої
В смерди
Г рядовичи

періоду існування Русі-України.

А Софійський собор у м. Києві
Б П’ятницька церква в м. Чернігові
В Спасо-Преображенський собор у м. Чернігові
Г Михайлівський Золотоверхий собор у м. Києві

1.1. Хто з київських князів уклав у 907 р. договір

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.3. У якому році на Русі відбулося впровадження християнства як державної релігії?

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.5. Укажіть назву історично-культурної пам’ятки

А Б В Г
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А деревляни
Б поляни
В тиверці
Г сіверяни 

8. Яку форму влади започаткували старші сини Ярослава Мудрого Ізяслав, Святослав і
Всеволод після смерті батька в 1054 р.?

А триумвірат 
Б дуумвірат
В тиранія
Г автократія

і в боях під його стінами завдав половцям жорстокої поразки. Коли він у 1187 р.
помер, то, за свідченням літописця, “за ним же Україна багато потужила” (так
у літописі вперше було вжито термін “Україна”)»?

А Володимир Мономах
Б Святослав Всеволодович
В Володимир Глібович
Г Мстислав Володимирович

А 1078–1093 рр.
Б 1019–1054 рр.
В 1113–1125 рр.
Г 1054–1078 рр.

7.7. На території якого слов’янського племені було засновано м. Київ?

А Б В Г

8.

А Б В Г

9.9. Про якого князя пише літописець: «У 1185 р. він організував оборону Переяслава

А Б В Г

10.10. Позначте хронологічні межі
періоду історії України, який
ілюструє мініатюра «Бенкет
трьох старших Ярославичів».

А Б В Г
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Б Ольга
В Святослав
Г Володимир Великий

6.6. Хто з київських князів провів судову реформу, яка скасувала дію звичаєвого права?

А Ярослав А Б В Г



Тема 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ
(ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА).
МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА

1. У якому році відбулося об’єднання Галицького і Волинського князівств?

А 1238 р.
Б 1199 р.
В 1387 р. 
Г 1180 р.

князівство переживало розквіт?

А Роман Мстиславич
Б Данило Романович
В Ярослав Осмомисл
Г Василько Романович

3. Яку назву мала архітектурна споруда, збудована у ХІІ ст. в Галичі?

А Спасо-Преображенський собор
Б Успенський собор
В церква Св. Пантелеймона
Г П’ятницька церква

ХV ст.?

А середньовічна історія
Б стародавня історія
В новітня історія
Г нова історія

Коли відбулася битва на річці Калці?

А 1241 р. 
Б 1119 р.
В 1223 р.
Г 1239 р.

1.
А Б В Г

2.2. За часів якого князя середини 1180-х рр. Галицьке

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.4. Який період в історії України відповідає хронологічним межам: кінець V ст. – кінець

А Б В Г

А Б В Г
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6. Який князь отримав титул короля Русі в 1253 році?

А Роман
Б Болеслав 
В Данило
Г Мстислав

7. У якому році монгольські орди захопили Галичину і Волинь?

А 1241 р.
Б 1239 р.
В 1240 р.
Г 1237 р.

А визнав свою залежність від Орди
Б не визнав залежність від Орди
В попав у полон до ординців
Г розгромив монголо-татар

9. Хто був відомий як архітектор у давньому Галичі другої половини ХІІ ст.?

А Авдій
Б Олекса
В Алімпій 
Г Овдій

 10. У якому році на Галичину напав польський король Казимир ІІІ?

А 1352 р.
Б 1387 р.
В 1340 р.
Г 1119 р.

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. У 1245 р. князь Данило ...

А Б В Г

9.
А Б В Г

10.
А Б В Г
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Тема 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ 
ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV – 
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.

із Золотою Ордою відвоював Чернігово-Сіверські землі. У битві на р. Сині Води
(1362 р.) розбив монгольське військо та приєднав до Литви Поділля, Київщину,
Переяславщину».

А Вітовт
Б Свидригайло 
В Ольгерд
Г Володимир

А 1449 р. 
Б 1385 р.
В 1478 р.
Г 1502 р. 

кою королевою Ядвігою. Внаслідок цього шлюбу він прийняв католицтво... і, поту-
раючи полякам, сприяв як поширенню католицької віри в руських землях, так і
вкоріненню польської народності в Русі»?

А Гедимін
Б Свидригайло
В Ольгерд
Г Ягайло

4. Що стало одним із наслідків розвитку середньовічних суспільних відносин у другій
половині ХІV–ХV ст.?

А масовий відтік жителів міст у села
Б підвищення продуктивності праці селян
В масове закріпачення селян
Г зменшення податків і повинностей селян

А Валахія
Б Дике Поле
В Османщина
Г Таврида

1.1. Упізнайте особу за описом: «Він правив разом зі своїм молодшим братом. У боротьбі

А Б В Г

У якому році Кримське ханство визнало васальну залежність від Османської імперії?

А Б В Г

33.. Про якого литовського князя пише джерело: «1386 року... поєднався шлюбом з польсь-

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.5. Як називався до ХІV ст. Кримський півострів?

А Б В Г
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6. Позначте церкву Зішестя Святого Духа в Потеличі.

7. До складу якої країни були приєднані українські землі Чернігівщини і Сіверщини?

А Молдавське князівство
Б Польське королівство
В Угорське королівство
Г Московське князівство

8. У якому році відбулася битва під Оршею?

А 1556 р.
Б 1514 р.
В 1410 р.
Г 1569 р.

9. Хто був останнім київським князем, про якого писав літописець: «на Києві князі пере-
стали бути, а замість князів воєводи настали»?

А Семен Олелькович
Б Свидригайло
В Володимир Ольгердович
Г Олелько Володимирович

зображену на фото.

А Верхній замок у Луцьку
Б Хотинська фортеця
В Ханський палац у Бахчисараї
Г Вірменський собор

6.

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.
А Б В Г

9.

А Б В Г

1010.. Позначте архітектурну споруду,

А Б В Г
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Тема 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.

видавничу роботу, яка породила наукове вивчення біблійних текстів... Так було
розпочато вивчення Біблії як тексту, і першим результатом стала “Острозька
біблія”, видана ... року. Це – видатна дата в історії української культури»?

А 1572 р.
Б 1581 р. 
В 1569 р.
Г 1615 р. 

2. Яке поняття відповідає наведеному визначенню: «Господарський осередок і житло
 запорозьких козаків, яке пройшло шлях розвитку від землянкового і напівземлянково-
го помешкання до охайної хати із садибою, що в окремих випадках нагадувало замож-
ній маєток»?

А зимівник 
Б містечко 
В бурдюг
Г курінь

А Таволжанський
Б Мала Хортиця 
В Томаківка
Г Базавлук

А Київ
Б Львів
В Острог
Г Галич

5. Яке поняття відповідає наведеному визначенню: «Релігійні та культурно-просвіт-
ницькі організації міщан, які виникли при церковних парафіях в Україні в XV—XVII ст.
і спершу мали релігійно-благодійницький характер, а згодом набули великого гро-
мадсько-політичного і національно-культурного значення»?

А цех
Б собор
В братство 
Г рада

1.1. Про яку дату пише джерело: «Далі, саме Острозькій академії довелося розпочати ту

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.3. На якому острові р. Дніпро виникла перша Запорозька Січ?

А Б В Г

4.4. У якому місті в 1586 р. виникла перша братська (слов’яно-греко-латинська) школа?

А Б В Г

5.

А Б В Г
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А Франциско Скорина
Б Швайполь Фіоль
В Іван Федоров
Г Ян Богослов

7. Яку церкву було засновано після підписання Берестейської церковної унії?

А Греко-католицьку
Б Лютеранську
В Англіканську
Г Католицьку

Козацька
старшина Козацтво Селяни Містяни

А челядь
Б смерди
В духовенство 
Г кріпаки

А романський 
Б ренесанс
В класичний
Г готичний

А містяни
Б запорозькі козаки
В реєстрові козаки
Г селяни-кріпаки

6.6. Хто першим надрукував «Апостол»?

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. Доповніть таблицю «Соціальна структура Гетьманщини».

А Б В Г

9.9. У якому архітектурному стилі побудовано Чорну кам’яницю у Львові в кінці ХVІ ст.?

А Б В Г

10.10. Завершіть речення: «Головною рушійною силою повстань 1590-х рр. були...».

А Б В Г
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Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.

2. Як називався український мандрівний ляльковий театр?

А шкільна драма
Б вар’єте
В інтермедія
Г вертеп

3. У якому році було створено Київське Богоявленське братство?

А 1614 р.
Б 1616 р.
В 1617 р.
Г 1621 р.

4. Хто з перелічених діячів був першим ректором Київської братської школи, а згодом й
Київським православним митрополитом?

А Іов Борецький
Б Іларіон
В Феофан
Г Іпатій Потій

5. Позначте подію, яка відбулася в 1625 р.

А Жванецька облога
Б підписання Куруківської угоди
В битва під Синопом
Г повстання під проводом Якова Острянина

1.1. Система правових норм, що встановлювали залежність селянина від феодала, це...

А кріпосне право
Б панщина
В васалітет
Г промисли

2.
А Б В Г

3.
А Б В Г

4.

А Б В Г

5.
А Б В Г

12

А Б В Г



А контроль над шляхами до Запорожжя
Б створення форпосту Запорозької Січі
В організація відсічі нападів з боку Туреччини 
Г організація відсічі нападів Кримського хана

7. Про якого діяча йдеться в уривку: «Його коштом було споруджено та реставровано
багато храмів у Острозі, Турові, Вільно, Києві. Особливо опікувався Києво-Печер-
ським монастирем, де були поховані його предки»?

А Петро Могила
Б Костянтин Острозький
В Петро Сагайдачний
Г Дмитро Вишневецький

який автор «Історії Русів» та Т. Шевченко у своєму однойменному творі назвали
«Тарасовою ніччю»?

А Остряниця
Б Трясило
В Гуня
Г Павлюк

му зазначалося: «...на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старо-
винних судових установ, права, доходів і інших відзнак... і бажаємо тих, кого в живих
зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів...
Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі
тільки 6 тисяч... На місце старшого, який більше не буде [вибиратись] зсеред
козаків, ми будемо ставити старшого комісара...»?

А «Звернення до Війська Запорозького»
Б «Жалувана грамота дворянству»
В «Ординація Війська Запорозького реєстрового»
Г «Маніфест до Війська Запорозького реєстрового»

портрет гетьмана Конашевича-Сагайдачного із
сагайдаком за спиною, що вказує на прізвисько,
отримане гетьманом за майстерну стрільбу з
лука?

А картина
Б літографія 
В гравюра
Г мозаїка

6.6. З якою метою поляки побудували фортецю Кодак у 1635 р.?
А Б В Г

7.

А Б В Г

8.8. Хто очолив переможний бій із польським військом під Переяславом 25 травня 1630 р.,

А Б В Г

9.9. Як називався документ, що був затверджений у 1638 р. сеймом Речі Посполитої, у яко-

А Б В Г

10.10. У якому художньому жанрі сучасник виконав

А Б В Г
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Тема 8. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.

1. Позначте договір, який підписав Б. Хмельницький з Річчю Посполитою в 1649 р.,
наслідком якого стало утворення гетьманської держави.

А Березневі статті
Б Гадяцький договір
В Зборівський договір
Г Білоцерківський договір

менником: «13 вересня 1648 р. ...коло переправи точився великий бій... А в цей час
шанці були взяті за греблею, піхота геть уся з гарматами знищена і з кінних
хоругов, що переправилися на той бік, жодна не вернулася ціла... Розгромлене ж
військо в безладді тікало».

А Корсунь
Б Зборів
В Жовті Води
Г Пилявці

3. Коли відбулася Переяславська Рада?

А 14 березня 1654 р.
Б 24 жовтня 1656 р. 
В 8 січня 1654 р.
Г 25 лютого 1649 р.

4. Який термін відповідає наведеному визначенню: «Панівний суспільний стан – дво-
рянство, який утворився в Литві, Польщі й Україні в ХІV–ХVІІ ст. на основі зближен-
ня родової знаті з лицарством і мав різноманітні привілеї»?

А шляхта
Б містяни
В пани
Г духовенство

5. Якою була офіційна назва Гетьманщини?

А Гетьманська держава
Б Україна
В Військо Запорозьке
Г Козаччина

1.

А Б В Г

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.

А Б В Г

5.
А Б В Г
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Брав участь у Цецорській битві і Хотинській війні. Під впливом Борецького прийняв
чернецтво. Був архімандритом Києво-Печерської лаври, Київським митрополитом.
Здійснив реформу церковного життя».

А Іван Могильницький
Б Іван Вишенський
В Петро Могила
Г Андрій Могила

7. Укажіть місце, де в червні 1651 р. відбувалася битва, яку описав очевидець – фран-
цузький офіцер П’єр Шевальє: «В одному місці серед болота скупчилися триста
козаків... Нарешті, повністю оточені, вони майже всі загинули один за одним...».

А Корсунь
Б Пилявці
В Берестечко
Г Збараж

9. Кому належала вища адміністративна влада козацької держави в 1654 р.?

А Військовій раді
Б виборному гетьману 
В Раді старшини
Г Генеральній раді

 10. Позначте архітектурний пам’ятник, який включено до Списку об’єктів світової спадщи-
ни ЮНЕСКО в Україні.

6.6. Упізнайте особу за описом: «Визначний український церковний і культурний діяч.

А Б В Г

7.

А Б В Г

8.8. У чому полягала відмінність Переяславських статей 1659 р. від Березневих статей 1654 р.?

А утвердження федеративних засад в Російському царстві
Б обмеження державного суверенітету козацької держави
В проголошення незалежності козацької держави
Г утвердження федеративних засад в Речі Посполитій

9.
А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ
50-Х – У 80-ТІ РОКИ XVII СТ.

1. Що було основною причиною, яка викликала боротьбу за гетьманську булаву?

А особисте збагачення старшини
Б розширення козацьких привілеїв
В порушення принципу спадкоємності
Г урізання прав козацької старшини

ради було обрано гетьманом України?

А урізання прав козацької старшини
Б занепад Правобережної України
В розширення козацьких привілеїв
Г запровадження кріпосного права

4. Яка подія збігається в часі з Конотопською битвою?

А Хотинська битва
Б поділ України на дві частини
В взяття фортеці Кафа
Г проголошення гетьманом Ю. Хмельницького

А Переяславські статті
Б Рішительні пункти
В Глухівські статті
Г Московські статті

1.
А Б В Г

2.2. Кого, до повноліття Юрія Хмельницького, у жовтні 1657 р. за ініціативою старшинської

А Б В Г

3.3. Що стало наслідком розпаду української козацької держави на дві Гетьманщини?

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.5. Яку назву мав документ, підписаний гетьманом І. Брюховецьким у 1665 р.?

А Б В Г
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6. У якому році було обрано гетьмана Лівобережної України на Чорній раді в Ніжині?

А 1668 р.
Б 1657 р.
В 1663 р.
Г 1672 р.

7. Які наслідки мала внутрішня політика Виговського в 1658 р.?

А початок громадянської війни – Руїни
Б повне знищення опозиції
В жорсткий спротив духовенства
Г відносний спокій у державі

А встановлення дипломатичних стосунків зі Швецією
Б укріплення військових зв’язків із Кримським ханством
В зміцнення зв’язків з Російським царством
Г примирення з Польським королівством

9. Що було однією з основних причин занепаду Гетьманщини?

А зневіра козаків у майбутньому Української держави
Б боротьба козацької старшини за владу
В відмова козаків від збройної боротьби проти польського короля
Г відсутність єдності дій реєстрових і нереєстрових козаків

 10. За часів якого гетьмана Українська держава втратила незалежність і була поділена на
Правобережну і Лівобережну Гетьманщини?

А І. Виговський
Б Ю. Хмельницький
В П. Тетеря
Г П. Дорошенко

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. Підписання Гадяцької угоди було кроком до ...

А Б В Г

9.
А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – 
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.

А 1657 р.
Б 1668 р.
В 1672 р.
Г 1676 р.

Коломацьких статей?
А Османська імперія
Б Польське королівство
В Російське царство
Г Австрійська імперія

3. Прочитайте текст і позначте, які наслідки мало прийняття гетьманом І. Мазепою уні-
версалу від 1701 р.: «Скаржилися нам жителі с. Смоляжа на... сотника веркіївського,
державцю цього села, що дозорця єго... великії і нестерпимії їм в работизні діял
прикрості, незноснії чинячи обіди, а в панщині непрестаннії вимисли, і просили нас,
гетьмана, в том собі полегкости і оборони. Ми... доручили суду нашому генераль-
ному разобрать діло... Однако же не отбираєм от нєго того села, но приказуєм, аби
не більше тільки два дні в тиждень роботу єго панщиною отправовали, а іншії дні
на свої оборочали потреби...».

А відміна кріпацтва
Б закріпачення селян
В уведення 2-денної панщини
Г скасування панщини

4. Що було основним завданням внутрішньої політики гетьмана Мазепи?

А розширення прав і привілеїв старшини
Б об’єднання українських земель в єдину державу
В культурно-просвітницька діяльність
Г створення національної аристократії

був побудований Покровський
собор у м. Харків (1689 р.)?

А романський
Б рококо
В бароко
Г готика

1.1. У якому році П. Дорошенка було проголошено «гетьманом обох берегів Дніпра»?
А Б В Г

22.. Яка країна посилювала владу на українських землях після підписання І. Мазепою

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.5. У якому архітектурному стилі

А Б В Г
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6. Назвіть гетьмана Лівобережної України у 1722–1724 рр.

А І. Скоропадський
Б П. Орлик
В П. Полуботок
Г С. Палій

7. Викладачем етики та поетики у Харківському та Переяславському колегіумах
працював ...

А Ф. Прокопович 
Б Г. Сковорода
В С. Величко
Г Л. Баранович

8. Що стало основним наслідком внутрішньої політики наказного гетьмана Лівобережжя
Д. Многогрішного?

А зупинення Руїни на Лівобережжі
Б посилення ролі козацької старшини
В піднесення ролі Генерального військового суду 
Г поглиблення демократичних традицій Січі

А гетьман
Б Козацька рада
В Січова рада
Г козацька старшина

 10. Коли відбулася Полтавська битва?

А у 1728 р.
Б у 1702 р.
В у 1709 р.
Г у 1710 р.

6.
А Б В Г

7.

А Б В Г

8.

А Б В Г

9.9. Назвіть вищий орган влади в Запорозькій Січі.

А Б В Г

10.
А Б В Г
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Тема 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.

1. Хто був останнім гетьманом України?

А Павло Полуботок
Б Данило Апостол
В Кирило Розумовський
Г Іван Скоропадський

творилася на Слобідсько-Українську губернію Російської імперії?

А 1764 р.
Б 1765 р.
В 1775 р.
Г 1739 р.

А рококо
Б класичний
В бароко
Г відродження

ду Російської імперії?

А 1785 р.
Б 1764 р. 
В 1774 р.
Г 1775 р.

5. Як почала називатись у 1780-х рр. Правобережна Україна?

А Малоросія
Б Південно-Західний край
В Новоросія
Г Україна

1.
А Б В Г

2.2. У якому році було скасовано полково-сотенний устрій на Слобожанщині, і вона пере-

А Б В Г

3.3. У якому архітектурному стилі Б. Растреллі збудував Андріївську церкву?

А Б В Г

4.4. У якому році була зруйнована Запорозька Січ, а Лівобережна Україна включена до скла-

А Б В Г

5.
А Б В Г
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А діяльність ІІ Малоросійської колегії
Б знищення Слобожанщини
В ліквідація Запорозької Січі
Г зречення К. Розумовського

7. Установіть послідовність утворення козацьких військ.

А Чорноморське
Б Кубанське
В Бузьке
Г Азовське

8. Коли до Російської імперії відійшла Київщина?

А перший поділ Польщі
Б другий поділ Польщі
В третій поділ Польщі
Г зруйнування Запорозької Січі

9. Про кого йдеться в наведеному уривку: «Катерина ІІ нагородила його, останнього
кошового отамана Запорозької Січі, золотою медаллю з діамантами за виявлену 
мужність. У 1776 р. він був кинутий “на смірєніє” до в’язниці Соловецького 
монастиря, де пробув 25 років. Був помилуваний на 110-му році життя»?

А Іван Сірко
Б Кость Гордієнко
В Петро Калнишевський
Г Данило Апостол

А російсько-турецькі війни
Б повстання містян на Правобережжі
В три поділи Польщі
Г повстання селян на Лівобережжі

6.6. Наслідком чого стало узаконення закріпачення селян в Україні?

А Б В Г

7.

8.
А Б В Г

9.

А Б В Г

10.10. Що засвідчує наведений хронологічний ряд: 1772 р., 1793 р., 1795 р.?

А Б В Г
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Тема 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

А 1825 р.
Б 1812 р.
В 1798 р.
Г 1840 р.

державним структурам і державній ідеології»?

А Кирило-Мефодіївське братство
Б антикріпосницький рух
В бюрократія
Г масонство

3. Позначте основну причину поразки декабристського руху.

А відсутність зброї
Б відсутність програми дій
В роз’єднаність дій
Г відсутність керівників

4. Хто власним коштом сформував один із 15 кавалерійських полків на Полтавщині й
Чернігівщині під час війни 1812 р.?

А В. Капніст
Б С. Кочубей
В І. Котляревський 
Г І. Ковінько

5. Доповніть таблицю «Адміністративно-територіальний поділ українських земель у
складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.».

Територія Генерал-губернаторство Губернії та області
Лівобережна Україна Малоросійське Харківська, Чернігівська, Полтавська
Правобережна Україна Київське

Південна (Степова) Україна Новоросійсько-Бессарабське Катеринославська, Херсонська,
Таврійська та Бессарабська область

А Воронезька, Київська, Чернігівська
Б Подільська, Волинська, Львівська
В Подільська, Чернігівська, Волинська
Г Київська, Подільська, Волинська

1.1. Коли вийшла друком «Енеїда» І. Котляревського?

А Б В Г

2.2. Яке поняття відповідає наведеному визначенню: «громадський рух, альтернативний

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.

А Б В Г

5.

А Б В Г
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етапі промислового перевороту в 1840–1850-х рр.?

А харчова промисловість
Б легка промисловість
В машинобудівна промисловість 
Г важка промисловість

А 1801 –1895 рр.
Б 1823 –1825 рр. 
В 1811 –1812 рр. 
Г 1846 –1847 рр.

9. Про кого із членів Кирило-Мефодіївського братства йшла мова у вироку суду 1847 р.:
«Художника... за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів, як такого, що
наділений міцною статурою, призначити рядовим до Окремого Оренбурзького
корпусу із правом вислуги». Приписка царя: «Під найсуворіший нагляд і з забороною
писати й малювати”»?

А Василь Білозерський
Б Микола Гулак
В Тарас Шевченко
Г Микола Костомаров

А індустріалізація
Б промисловий переворот
В аграрна революція
Г постіндустріалізація

6.6. У якій галузі відбувалися найпомітніші зрушення в Наддніпрянській Україні на першому

А Б В Г

7.7. Який регіон Наддніпрянської України перетворився на лідера цукрової промисловості?

А Чернігівщина
Б Полтавщина
В Київщина
Г Катеринославщина

8.8. Позначте період діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.10. Перехід від ручної праці до машинної – це ...

А Б В Г
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Тема 13. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

2. Які урядовці контролювали політичне життя краю?

А галицькі
Б австрійські
В буковинські
Г закарпатські

3. Доповніть таблицю «Західноукраїнські землі, що входили до складу Австрійської
імперії у першій половині ХІХ ст.».

Східна Галичина Закарпаття

А Західна Галичина
Б Північна Буковина
В Південна Буковина
Г Брацлавщина

4. Коли уряд Австрії запровадив закон про обов’язкову шкільну освіту для дітей
5–12 років?

А 1789 р.
Б 1784 р.
В 1774 р.
Г 1830 р.

5. Позначте основне заняття більшості населення західноукраїнського краю.

А сільське господарство
Б ремесло
В мануфактурне виробництво
Г промислове виробництво

1.1. У якому році вийшов указ Йосифа ІІ про звільнення селян від особистої залежності?

2.
А Б В Г

3.

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.
А Б В Г
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6. У якому році в Австрії було складено перший земельний кадастр?

А 1782 р.
Б 1787 р.
В 1784 р. 
Г 1860 р.

7. Про кого йдеться в наведеному уривку: «Зачинатель нової літератури в Галичині.
Один із засновників “Руської трійці”, що видавала альманах “Русалка Дністровая”.
Альманах справив вирішальний вплив на відродження української мови та літера-
тури в Галичині. У наші дні в Канаді працює інститут, названий на його честь.
Його ім’я має парк у місті Вінніпег»?

А Іван Вагілевич
Б Яків Головацький
В Іван Франко
Г Маркіян Шашкевич 

8. Як називалася перша політична організація Галичини, створена в 1848 р.?

А Головна Руська Рада
Б Галицько-Руська митниця 
В «Руська трійця»
Г Товариство «Просвіта»

ких земель окремої провінції Австрійської імперії розглядалася галицькими україн-
цями як...

А культурна програма
Б політична програма
В соціальна програма
Г економічна програма

 10. Доповніть таблицю «Скасування панщини в регіонах Західної України, що входили до
складу Австрійської імперії».

Галичина Буковина Закарпаття

квітень 1848 р.

А березень 1851 р. 
Б березень 1848 р. 
В липень 1848 р.
Г липень 1851 р.

6.
А Б В Г

7.

А Б В Г

8.
А Б В Г

9.9. Наприкінці 1840-х років вимога поділу Галичини на дві частини й утворення з українсь-

А Б В Г

10. 

А Б В Г
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Тема 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

1. Завершіть речення: «У першій половині ХІХ ст. початкова освіта в Галичині була
зна ряддям...».

А навчання міської бідноти
Б просвіти широких верств населення
В формування самосвідомості українців 
Г національного пригнічення українців

ного роду публічної інформації»?

А корекція
Б гласність
В цензура
Г нагляд

3. У якому році Києво-Могилянська академія була перетворена на Духовну академію для
навчання дітей священників?

А 1801 р.
Б 1804 р.
В 1817 р.
Г 1805 р.

4. Позначте прізвище архітектора, під керівництвом якого було побудовано Київський
університет Св. Володимира.

А Б. Растреллі
Б В. Городецький
В В. Беретті
Г І. Григорович-Барський

5. Що було одним з наслідків освітньої політики в Наддніпрянській Україні в першій
половині ХІХ ст.?

А масове відкриття початкових шкіл
Б підвищення рівня освіченості українців
В обмеження доступу до освіти незаможних верств
Г безкоштовне навчання українських дітей

1.

А Б В Г

2.2. Яке поняття відповідає визначенню: «Контроль влади за змістом і поширенням різ-

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. Прочитайте частину біографії відомого вченого і позначте його прізвище: «Учений,
природознавець, історик, фольклорист, літературознавець, громадський діяч, у
31 рік став першим ректором Київського університету...».

А М. Берлінський
Б М. Максимович
В В. Каразін
Г Ю. Оссолінський

7. Хто вважається творцем української літературної мови?

А О. Духнович
Б Г. Квітка-Основ’яненко
В П. Гулак-Артемовський
Г І. Котляревський

8. Про кого йде мова в наведеній цитаті: «...Його твори проникнені пристрасним патрі-
отизмом, полемічною гостротою, новаторським поетичним стилем. На історич-
ному тлі змальовується героїка і трагедія визвольної боротьби українського
народу (поеми “Кавказ”, “Єретик”, “Сон” та ін.)»?

А П. Куліш
Б Т. Шевченко
В І. Котляревський 
Г М. Гоголь

9. Позначте прізвище одного із засновників нового українського пейзажного живопису
(«Садиба Г. Тарнавського в Качанівці»).

А Т. Шевченко
Б В. Тропінін
В І. Сошенко
Г В. Штернберг

 10. У якому році царською владою була заборонена греко-католицька церква на Право-
бережжі?

А 1848 р.
Б 1839 р.
В 1812 р.
Г 1830 р.

6.

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ
ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

посилити свій вплив на Балкани та захопити протоки Босфор і Дарданелли?

А Франція
Б Велика Британія 
В Російська імперія 
Г Османська імперія

2. Яка основна причина спонукала Російську імперію провести першою селянську
реформу?

А занепад поміщицьких господарств
Б попередження масового антикріпосницького руху 
В трудова міграція селян
Г аграрне перенаселення

Позначте назву журналу, який видавав у Женеві М. Драгоманов.

А «Київський телеграф»
Б «Вік»
В «Громада»
Г «Киевская старина»

4. Коли було утворено громадсько-політичне об’єднання «Братство тарасівців»?

А 1891 р.
Б 1881 р. 
В 1890 р.
Г 1897 р.

5. У якому році вийшов Емський указ?

А 1863 р.
Б 1876 р.
В 1861 р.
Г 1864 р.

1.1. Яка країна напередодні Кримської війни хотіла розв’язати у Європі «східне питання» –

А Б В Г

2.

А Б В Г

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г
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1980-х рр.?

А посилення впливу консервативних сил
Б повалення абсолютної монархії
В посилення економічного розвитку
Г падіння ролі дворянства

7. Якою була основна мета національної політики Російської імперії щодо України?

А заборона отримувати початкову освіту 
Б заборона друкування українських книжок 
В протидія сепаратизму
Г зросійщення українських міст

8. Народницько-культурна течія інтелігенції Правобережжя (1850–1860-х рр.), яка прагну-
ла зближення з народом і була переконана, що політичним діям мало передувати
поширення культури і освіти, – це ...

А українофіли
Б громадівці
В хлопомани
Г москвофіли 

 9. Що було основною метою громадівського руху?

А поширення ідей європейської революції
Б створення громад з української інтелігенції
В друкування навчальної літератури
Г відродження української національної самосвідомості

10. Представники якого суспільного руху вперше в 1860-х рр. сформулювали національно-
культурну програму українського руху?

А хлопомани
Б москвофіли
В українські громадівці 
Г народовці

6.6. Які перспективи відкрилися в Російській імперії після здійснення реформ 1870–

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.

А Б В Г

 9.
А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 16. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-
УГОРЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

1. Яким регіоном, з точки зору економіки, була Західна Україна у складі Австро-Угорщини?

2. У якому році Австрія перетворилася на Австро-Угорську імперію?

А 1860 р.
Б 1868 р.
В 1890 р.
Г 1867 р.

3. У якому регіоні особливість українського життя полягала в нерозривній єдності еконо-
мічної й культурно-освітньої діяльності?

А Буковина
Б Галичина
В Правобережжя 
Г Закарпаття

діаспору?

А початок ХІХ ст.
Б середина ХІХ ст. 
В початок ХХ ст.
Г кінець ХІХ ст.

5. Як називалося товариство, що виникло в 1868 р. в Галичині і мало на меті поширення
освіти та пробудження національної свідомості населення?

А Наукове товариство ім. Шевченка
Б Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка
В «Просвіта»
Г «Руська бесіда»

1.
А індустріальним
Б відсталим аграрним
В ремісничим
Г розвинутим аграрним

2.
А Б В Г

3.

А Б В Г

4.4. Коли розпочалася масова трудова еміграція українців, що породило зарубіжну трудову

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. У якому році було проголошено «Нову еру»?

А 1873 р.
Б 1894 р.
В 1890 р.
Г 1896 р.

7. Позначте назву першої політичної партії, яка була заснована в Галичині.

А Українська соціалістична партія
Б Українська соціал-демократична партія
В Русько-українська радикальна партія
Г Українська національно-демократична партія

8. Хто був автором книги «Ukraina irredenta», у якій стверджувалося, що політична само-
стійність України є необхідною передумовою її економічної та культурної розбудови?

А Є. Левицький
Б М. Павлик
В Ю. Бачинський 
Г І. Франко

9. Прочитайте уривок з біографії та позначте історичну особу: «Український церковний,
культурний і громадський діяч. З 1900 р. – митрополит Галицький. Неодноразово
заарештовувався польською владою. Мав великий авторитет у західноукраїнсь-
кому суспільстві».

А І. Могильницький 
Б І. Снігоровський 
В А. Шептицький
Г А. Бачинський

 10. У якому регіоні москвофіли очолили громадсько-політичне життя, поширюючи вплив
на інтелігенцію краю?

А Галичина
Б Буковина
В Закарпаття
Г Правобережжя

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ
ХІХ СТ. –  НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

1. З якою метою царський уряд обмежував використання української мови в закладах
освіти?

А підвищити рівень освіченості українців
Б протидіяти сепаратизму
В розширити доступ в університети дітям селян
Г закрити всі національні школи

2. Скільки вищих навчальних закладів в Російській імперії було з українською мовою
навчання в кінці ХІХ ст.?

А не було жодного 
Б були в Харкові
В були в Києві
Г були в Одесі

3. Які мови використовували в закладах освіти Австро-Угорщини на західноукраїнських
землях?

А українську, румунську 
Б німецьку, українську 
В українську, польську
Г німецьку, польську

1 хімія А М. Аркас
Б В. Хвойка
В І. Пулюй
Г І. Сікорський

2 історія
3 археологія
4 фізика
5 авіація

1.

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.4. Хто з українських письменників створив твори «Камінна душа», «Довбуш»,  «Лихоліття»?

А М. Коцюбинський
Б Марко Вовчок
В Г. Хоткевич
Г О. Кобилянська

5.5. Позначте відповідність прізвищ українських учених галузі, у якій вони працювали.

А Б В Г
1
2
3
4
5
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6. Хто з українських письменників серед основних проблем висвітлював емансипацію
жінок, обстоював їхнє право на працю та повноцінне духовне життя?

А Марко Вовчок
Б Панас Мирний
В А. Тесленко
Г О. Кобилянська

7. Що було основою творчості провідних діячів української культури?

А селянські виступи
Б козацькі думи
В робітничі страйки
Г українська народна творчість

А класичний
Б модерн 

А Г. Най
Б В. Кричевський 
В І. Левицький
Г К. Жуков

 10. Хто з перелічених учених був лауреатом Нобелівської премії?

А Д. Яворницький
Б Д. Заболотний
В І. Мечніков
Г В. Вернадський

6.

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. У якому архітектурному стилі був побудований Будинок з химерами у м. Київ?

А Б В Г

9.9. Хто з архітекторів побудував будинок Полтавського губернського земства?

А Б В Г

10.
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Г рококо
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Тема 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1900–1914 рр.

1. Позначте відповідність промислових районів, що склалися на території України на по-
чатку ХХ ст., та їхніх провідних галузей.

Південно-
Західний

2
А вугільно-металургійна
Б залізорудна
В марганцева
Г цукрова

А трести зберігають юридичну самостійність
Б трести зберігають комерційну самостійність
В трести зберігають виробничу самостійність
Г трести утрачають усі види самостійності

3. Позначте відповідність Правобережного регіону України його сільськогосподарській
спеціалізації.

Південь 
тваринництво, зерно

Лівобережна Україна 
зерно, картопля

А тваринництво 
Б цукровий буряк 
В зерно
Г птахівництво

А технічного прогресу
Б іноземних інвестицій
В монополістичних об’єднань 
Г великої кількості товару

А зміцненню селянської общини
Б переселенню селян із Сибіру
В застосуванню машин
Г зниженню плати за оренду поміщицьких земель

1.

2.2. Укажіть, чим форма монополістичного об’єднання – трести відрізняється від  синдикатів.
А Б В Г

3.

А Б В Г

4.4. Продовжте речення: «Наслідком процесу модернізації була поява...».
А Б В Г

5.5. Продовжте речення: «Столипінська реформа сприяла...».
А Б В Г
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Криворізький

3

Нікопольський

4

Донецько-
Придніпровський

1

Правобережжя
?

А Б В Г
1
2
3
4



6. Хто пропагував серед селян досягнення агрокультури?

А Є. Чикаленко
Б М. Левитський
В Б. Грінченко
Г Д. Антонович

7. Як називалася перша політична партія, що виникла в Наддніпрянській Україні?

А Українська демократична партія
Б Українська радикальна партія
В Українська соціалістична партія
Г Революційна українська партія

8. Хто був автором брошури «Самостійна Україна»?

А Д. Антонович
Б Є. Чикаленко
В М. Міхновський
Г С. Єфремов

9. Яке одне з основних питань намагалися розв’язати депутати І і ІІ Державних Дум від
українських губерній?

А розширення прав і свобод
Б аграрне питання
В розвиток промисловості
Г закриття російськомовних шкіл

 10. Чиї інтереси захищала реформа Столипіна?

А селян-фермерів
Б селян-середняків 
В поміщиків
Г бідних селян

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.
А Б В Г

9.

А Б В Г

10.
А Б В Г
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А центром розвитку сільського господарства
Б краєм з автономним управлінням
В розвиненим промисловим регіоном
Г сировинним придатком імперії

А індустріалізація 
Б полонізація
В українська наука 
Г еміграція

3. У якому регіоні Західної України на початку ХХ ст. активізувався національний рух?

А Північна Буковина
Б Закарпаття
В Галичина
Г Південна Буковина

4. Коли в західноукраїнському регіоні почав поширюватися кооперативний рух?

А кінець ХІХ ст.
Б середина ХІХ ст. 
В початок ХХ ст.
Г середина ХХ ст.

А православна церква
Б греко-католицька церква 
В католицька церква
Г автокефальна церква

1.1. На початку ХХ ст. західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії були ...

А Б В Г

2.2. Доповніть речення: «Важливою складовою національного руху в Галичині була...».

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.
А Б В Г

5.5. Широку підтримку кооперативному рухові надавала ...

А Б В Г

Тема 19. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-
   УГОРЩИНИ В 1900–1914 рр.
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6. Позначте послідовність створення в Галичині спортивно-військових молодіжних
організацій в кінці ХІХ на початку ХХ ст.

А «Сокіл», «Пласт», «Січ» 
Б «Січ», «Сокіл», «Пласт» 
В «Сокіл», «Січ», «Пласт» 
Г «Січ», «Пласт», «Сокіл»

7. Позначте прізвище засновника українського фізкультурно-спортивного і протипожеж-
ного товариства «Сокіл».

А К. Трильовський 
Б І. Боберський
В П. Франко
Г І. Чмола

8. У якому році в Австро-Угорщині була проведена реформа, яка запровадила загальне
виборче право для чоловіків?

А 1900 р.
Б 1904 р.
В 1907 р. 
Г 1905 р.

9. Яку однакову вимогу українські депутати висували в парламентах Російської та
 Австро-Угорської імперій на початку ХХ ст.?

А надання національно-територіальної автономії
Б надання політичних прав українському народу
В проголошення незалежності України 
Г приєднання Західної України до Росії

 10. Що спільного було у статусі українців в Австро-Угорській та Російській імперіях?

А міська нація
Б індустріальна нація
В селянська нація
Г аграрно-індустріальна нація

6.

А Б В Г

7.

А Б В Г

8.

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.
А Б В Г
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Тема 20. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

1. Який термін відповідає наведеному визначенню: «Глобальне збройне протистояння
країн, у якому політичні питання розв’язуються збройними засобами»?

А громадянська війна
Б локальний конфлікт
В світова війна
Г міжнаціональний конфлікт

2. Укажіть, які країни входили до складу Антанти?

А Англія, Німеччина, Франція
Б Австро-Угорщина, Росія, Англія 
В Англія, Росія, Італія
Г Англія, Росія, Франція

3. Установіть послідовність створення організацій в 1914–1915 рр.

А Загальна українська рада
Б легіон Українських січових стрільців 
В Головна українська рада
Г Союз визволення України

битва, у якій взяли участь більш як 1,5 млн солдатів та офіцерів з обох боків,
а також авіація, бронепоїзди, танки. Битва продовжувалася понад місяць і закінчи-
лася перемогою російських військ».

А листопад 1915 р.
Б серпень 1914 р.
В серпень 1915 р.
Г листопад 1914 р.

5. З якою метою російська влада здійснювала депортації з території Галицько-Буковин-
ського генерал-губернаторства в 1914 р.?

А вивезення української кваліфікованої робочої сили
Б викорінення українського національно-визвольного руху
В переслідування прихильників греко-католицької церкви
Г масове переселення москвофілів до губернаторства

1.

А Б В Г

2.
А Б В Г

3.

4.4. Позначте дату початку події, описаної в уривку: «Розгорнулася грандіозна Галицька

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. Упізнайте історичну особу за описом: «Військовий льотчик, засновник вищого піло-
тажу. Першим у світі на літаку виконав “мертву петлю”. У серпні 1914 р. відбувся
його останній бій, у якому льотчик застосував повітряний таран. Від удару
 австрійський літак розвалився. Не витримав удару і літак пілота».

А Д. Вітовський 
Б І. Сікорський 
В П. Нестеров 
Г П. Франко

7. Укажіть місце битви, яка розпочалася у вересні 1916 р., у якій брали участь Українські
січові стрільці.

А гора Маківка
Б Болехів 
В Ужоцький перевал 
Г гора Лисоня

8. Позначте організацію, яка утворилася в ході Першої світової війни і мала політичну
мету: «...добитися державної самостійності України у формі конституційної
 монархії».

А Головна українська рада
Б Загальна українська рада
В Союз визволення України
Г Товариство українських поступовців

9. Яка війна велася в 1914 р. на Західному фронті?

А швидкоплинна
Б позиційна
В маневрена
Г визвольна

 10. Назвіть дату початку Брусиловського прориву.

А серпень 1914 р.
Б вересень 1914 р.
В червень 1916 р.
Г травень 1915 р.

6.

А Б В Г

7.

А Б В Г

8.

А Б В Г

9.
А Б В Г

10. 
А Б В Г
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Тема 21. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

1. Коли було утворено Українську Центральну Раду?

А 8 березня 1917 р.
Б 8 квітня 1918 р.
В 17 березня 1917 р.
Г 20 березня 1917 р.

А у липні 1917 р.
Б у листопаді 1917 р. 
В у вересні 1917 р.
Г у жовтні 1917 р.

3. Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ, політичне звернення,
яке містить програмні та державно-правові норми»?

А директива
Б універсал
В указ
Г закон

лося: «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи
з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядку-
вати своїм життям»?

А липень 1917 р.
Б січень 1918 р.
В листопад 1917 р.
Г червень 1917 р.

5. Створення якого національного військового формування стало наслідком «україніза-
ції багнета» у період діяльності Центральної Ради у квітні 1917 р.?

А полк ім. Б. Хмельницького
Б Легіон січових стрільців
В Український козацький полк 
Г полк ім. П. Полуботка

1.
А Б В Г

2.2. З’їзд народів Росії відбувся...

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.4. Коли було прийнято універсал Української Центральної Ради, у якому проголошува-

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. Позначте прізвище заступника голови Української Центральної Ради, обраного у квітні
1917 р.

А Б. Мартос
Б С. Петлюра
В С. Єфремов
Г П. Христюк

7. Яка подія відбулася в Києві відразу після приходу до влади більшовиків у Пет рограді?

8.

А І Універсал 
Б ІІІ Універсал 
В ІV Універсал 
Г ІІ Універсал

9. Який термін відповідає наведеному визначенню: «Нічим не обмежена влада особи,
групи осіб, партії або класу, що, спираючись на силу, проводять політику нав’язу-
вання своїх умов і домагаються їхнього безумовного виконання»?

А демократія
Б теократія
В охлократія
Г диктатура

 10. Визначте особу за короткою характеристикою: «Громадсько-політичний діяч, пись-
менник, голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради».

А М. Грушевський 
Б В. Винниченко 
В М. Стасюк
Г В. Павленко

6.

А Б В Г

7.
А відкриття Всеукраїнського національного конгресу
Б формування Малої Ради 
В проголошення УНР
Г скликання з’їзду народів Росії

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Який універсал містив такі соціальні вимоги: скасування права власності на землю, 
8-годинний робочий день на підприємствах, контроль за виробництвом, скасування
смертної кари?



Тема 22. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ 

А завершення демократичних перетворень в УНР 
Б підтримки стабільної ситуації в українському суспільстві
В створення органів демократичної влади на місцях
Г встановлення сильної влади для вивезення продовольства

2. У якій сфері внутрішньої політики влада П. Скоропадського досягла вагомих
 результатів?

А промисловість
Б аграрна політика
В освіта і культура
Г відродженні козацького стану

3. Коли відбувся Акт злуки між УНР і ЗУНР?

А 1 грудня 1918 р.
Б 22 січня 1919 р.
В 21 січня 1919 р.
Г 14 листопада 1918 р.

4. Що стало наслідком «Київської катастрофи»?

А загроза повної окупації України
Б визволення армією УНР Києва 
В визволення армією УГА України 
Г відступ армії УНР на захід

А армії Фрунзе
Б армії Денікина 
В армії Врангеля 
Г армії УНР

1.1. З якою метою німецька адміністрація підтримувала в Україні Вільне козацтво і кон-
сервативно налаштованих політиків та офіцерів за часів Гетьманату Павла Скоро-
падського?

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.
А Б В Г

5.5. На підтримку яких військових сил у Криму спирався уряд Самсона Крима?

А Б В Г
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А Чортківська офензива
Б утворення ЗУНР
В Другий «Зимовий похід» армії УНР
Г Варшавська угода

1 квітень 1920 р.
2 червень 1919 р.
3 листопад 1918 р. 
4 листопад 1921 р. 
5 серпень 1919 р.

7. Позначте період існування Холодноярської республіки.

А 1918–1919 рр.
Б 1917–1919 рр. 
В 1918–1922 рр. 
Г 1919–1921 рр.

8. Які наслідки мала політика «воєнного комунізму», яку проводила радянська влада в
Україні?

А введення продподатку
Б масштабні селянські повстання 
В дозвіл вільної торгівлі
Г масштабні повстання робітників

 9. З якою метою радянська влада прагнула використати культурне піднесення в Україні?

І. Котляревського.

А Г. Нарбут 
Б І. Труш
В В. Городецький 
Г Т. Новаківський

6.6. Позначте відповідність історичних подій датам, коли вони відбувалися. А Б В Г
1
2
3
4
5

7.
А Б В Г

8.

А Б В Г

 9.
А поширення освіти
Б утвердження демократії
В зміцнення своєї диктатури
Г поширення культури

10.10. Позначте прізвище відомого художника-графіка, автора ілюстрацій до «Енеїди»

А Б В Г
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Тема 23. УСТАНОВЛЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 

1. Які наслідки мала політика «воєнного комунізму» в Україні?

А посилення децентралізації
Б запровадження товарно-грошових відносин
В запровадження в обіг грошей
Г посилення економічної розрухи

2. У якому році в Україні була запроваджена нова економічна політика?

А 1921 р.
Б 1919 р.
В 1922 р.
Г 1923 р.

3. Коли відбулося юридичне закріплення Радянського Союзу?

А серпень 1922 р.
Б січень 1924 р.
В грудень 1922 р.
Г травень 1925 р.

йменовано в Музей західного та східного мистецтва.

А Л. Симиренко 
Б М. Терещенко 
В М. Мурашко
Г Б. Ханенко

5. У якій формі існував СРСР у перші післявоєнні роки?

А унітарній
Б автономізації
В конфедерації 
Г федерації 

1.
А Б В Г

2.
А Б В Г

3.
А Б В Г

4.4. Позначте прізвище засновника художнього музею в Києві, який у 1923 р. було пере-

А Б В Г

5.
А Б В Г
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6. Доповніть таблицю, якими були результати коренізації (українізації) в Україні, що була
запроваджена в 1923 р.

На третину 
поповнився 

склад
української 
інтелігенції

Збільшилася 
питома вага 
українців
у складі

керівництва

На українську
мову викладання 

та навчання 
перейшли понад
чверть інститутів

Переважна 
частина книжок,
газет і журналів 
видавалася
українською 

мовою

На українську
мову викладання 

та навчання 
перейшли більше

половини
технікумів

А перехід на українську мову Руської православної церкви
Б запровадження русифікації у частині партапарату
В перехід на українську мову чотирьох п’ятих шкіл
Г перехід на українську мову пролетаріату

7. Хто був головним противником українізації в 1929 р.?

А М. Хвильовий
Б Л. Каганович 
В М. Волобуєв
Г О. Шумський

1924–1927 рр. був Народним комісаром освіти, багато уваги приділяв українізації.
Виступав за виведення освіти, науки і культури на європейський рівень. Репресова-
ний у 1933 р.».

А Х. Раковський
Б С. Єфремов
В М. Скрипник
Г О. Шумський

А 1921–1922 рр.
Б 1925–1926 рр. 
В 1928–1929 рр. 
Г 1927–1928 рр.

М. Рильського, М. Драй-Хмари?

А символісти
Б пролеткультівці
В футуристи
Г неокласики

6.

А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. Упізнайте особу за описом: «Ідеолог українського національного відродження. У

А Б В Г

9.9. Коли Сталін здобув диктаторську владу в партії та державі?

А Б В Г

1010.. До якого літературного напрямку на початку 1920-х рр. відносилася творчість М. Зерова,

А Б В Г
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Тема 24. УТВЕРДЖЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

1. Яке гасло було висунуте в СРСР у 1925 р.?

А форсована індустріалізація
Б початок індустріалізації
В початок колективізації 
Г суцільна колективізація

ців?

А «боротьба зі шкідництвом» 
Б «Шахтинська справа»
В «боротьба з тероризмом» 
Г «ідеологічні чистки»

3. Проти кого насамперед була спрямована хвиля репресій в 1930-ті роки?

А членів партії
Б держслужбовців 
В селянства
Г інтелігенції

А машинобудівній галузі
Б добробуті людей
В металургійній галузі
Г видобутку вугілля

5. Що було однією з головних причин Голодомору в Україні в 1932–1933 рр.?

А заборона приватної торгівлі
Б відлучення селян від ринку
В знищення прошарку заможних селян
Г примусова продрозкладка

1.
А Б В Г

2.2. Який процес започаткував здійснення масових репресій проти господарників і фахів-

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.4. Продовжте речення: «Проведення індустріалізації майже не позначилося на...».

А Б В Г

5.
А Б В Г
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6. Коли виник стаханівський рух?

А серпень 1935 р.
Б серпень 1934 р. 
В вересень 1936 р. 
Г вересень 1937 р.

7. Коли Україна з аграрної держави перетворилася в індустріальну?

А 1938 р.
Б 1937 р.
В 1928 р.
Г 1932 р.

8. У яких роках мала місце доба «розстріляного відродження»?

А 1910-ті рр.
Б 1930-ті рр. 
В 1900-ті рр. 
Г 1920-ті рр.

9. Коли була прийнята Конституція УРСР?

А січень 1937 р.
Б грудень 1936 р. 
В січень 1938 р.
Г грудень 1935 р.

 10. Позначте термін, що відповідає наведеному визначенню: «Творчий метод у літера-
турі й мистецтві, що відображав життя в СРСР у 1930-х рр., це – ...».

А авангардизм
Б соцреалізм
В романтизм
Г сентименталізм

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.
А Б В Г

9.
А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

1. Який український регіон Рада послів держав Антанти в 1923 р. остаточно закріпила за
Польщею?

А Північна Буковина 
Б Закарпаття
В Східна Галичина
Г Бессарабія

в міжвоєнний період входили до складу...».

А Румунії
Б Чехо-Словаччини
В Угорщини
Г Польщі

3. Якою була мета діяльності Українського національно-демократичного об’єднання,
заснованого в 1925 р.?

А здобуття автономії України
Б установлення радянської влади в Україні 
В здобуття самостійної і соборної України 
Г входження України до складу Польщі

4. Хто розробив засади інтегрального (дієвого) націоналізму?

А Є. Коновалець
Б С. Бандера
В Д. Донцов
Г А. Мельник

5. У якій країні становище українців було відносно кращим, ніж в інших?

А Румунії
Б Польщі
В Чехо-Словаччині
Г Угорщині

1.

А Б В Г

2.2. Закінчіть речення: «Східні креси – це західноукраїнські і західнобілоруські землі, що

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г
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в 1920 р., розгорнула збройну боротьбу?

А Румунією
Б Угорщиною
В Чехо-Словаччиною
Г Польщею

7. Укажіть відповідність між подіями і датами.

1 1919 р.
2 1924 р.
3 1929 р.

А Варшавська угода
Б Хотинське повстання 
В повстання в Татарбунарах
Г створення ОУН 4 1925 р.

5 1920 р.

8. Яка сила в політичному житті Закарпаття була найвпливовішою на початку 1930-х рр.?

9. Кого обрали президентом незалежної держави Карпатська Україна, яку сейм у Хусті
проголосив 14 березня 1939 р.?

А В. Мудрого
Б Д. Левицького 
В А. Бродія
Г А. Волошина

 10. Як розвивався культурний процес на західноукраїнських землях у період між двома
світовими війнами?

А без перешкод
Б активними темпами
В був у занедбаному стані 
Г уповільненими темпами 

6.6. Проти окупації якою країною Українська військова організація (УВО), утворена у Празі

А Б В Г

7. А Б В Г
1
2
3
4
5

8.
А українофіли
Б москвофіли
В комуністи
Г народовці

9.

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 26. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

1. Яке значення для Німеччини мало укладення пакту Молотова–Ріббентропа?

А відвернення агресії проти СРСР
Б відвернення війни в Європі
В убезпечення від війни на два фронти 
Г убезпечення від світової війни

2. Укажіть, коли була повністю окупована Україна.

А у липні 1942 р.
Б у вересні 1941 р.
В у серпні 1942 р.
Г у листопаді 1941 р.

А у березні 1941 р.
Б у червні 1942 р. 
В у липні 1941 р.
Г у жовтні 1943 р.

4. Укажіть мету націоналістичного руху (ОУН і УПА) на завершальному етапі війни.

А утворення незалежної України
Б встановлення радянської влади в УРСР
В боротьба проти радянської влади
Г утворення автономії України

5. Представницький орган, одним із завдань якого було керування «всією національно-
визвольною боротьбою українського народу аж до здобуття державності і створення
органів незалежної державної влади в Україні», який було утворено в 1944 р., – це...

А Український штаб партизанського Руху 
Б Українська головна визвольна рада
В Українська повстанська армія
Г Організація українських націоналістів

1.
А Б В Г

2.
А Б В Г

3.3. Позначте, коли був утворений Український штаб партизанського руху.

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. Система управління, установлена загарбниками на захоплених під час воєнних дій
територіях, це...

А тоталітарний режим 
Б окупаційний режим
В санаційний режим
Г тимчасовий режим

7. На якій конференції було підтверджено входження Східної Галичини, Західної Волині,
Бессарабії, Північної Буковини і Закарпаття до складу СРСР?

А Тегеранська 
Б Потсдамська 
В Ялтинська
Г Берлінська

А приєднання Західної України до УРСР
Б визволення України від окупантів
В створення Південно-Західного фронту 
Г операція по визволенню Києва

9. У ході якої операції вся територія України була звільнена від окупантів?

А Проскурівсько-Чернівецька
Б Яссько-Кишинівська
В Східно-Карпатська
Г Карпатсько-Ужгородська

 10. Позначте відповідність прізвищ учених – керівників інститутів – їхнім науковим
 досягненням у період Другої світової війни.

1 виготовлення сироватки
    для лікування ран
2 виготовлення препарату
    для згортання крові
3 проведення операцій
    на рогівці ока
4 використання автоматичного

зварювання під флюсом 
для виготовлення
корпусів танків Т-34

А Олександр Палладін
Б Микола Стражеско
В Євген Патон
Г Володимир Філатов 
Д Олександр Богомолець

6.

А Б В Г

7.

А Б В Г

8.8. Яка подія з перелічених була хронологічно останньою?

А Б В Г

9.
А Б В Г

10.
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Тема 27. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

А 2 вересня 1945 р. 
Б 9 травня 1945 р. 
В 25 квітня 1945 р.
Г 5 березня 1946 р.

2. Створення якого органу в 1944 р. дозволило УРСР установити безпосередні диплома-
тичні стосунки з урядами інших країн?

А Асоціація закордонних справ
Б Департамент закордонних справ 
В Міністерство закордонних справ 
Г Наркомат закордонних справ

 Чехословаччина Польська Республіка Угорщина Румунія

А 1945 р.
Б 1947 р.
В 1946 р.
Г 1948 р.

4. Доповніть речення: «В Україні після війни пріоритетне значення надавалось відбудо-
ві … промисловості».

А хімічної 
Б харчової
В цукрової
Г паливно-енергетичної

5. У якому році було здійснено перехід до обов’язкової семирічної освіти?

А у 1954 р.
Б у 1953 р.
В у 1947 р.
Г у 1949 р.

1.1. Коли 51 держава світу, зокрема й Україна, у Сан-Франциско стали засновницями ООН?

А Б В Г

2.

А Б В Г

3.3. Позначте, у якому році були врегульовані кордони між Україною та Угорщиною.

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.
А Б В Г
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А 1948 р.
Б 1947 р.

А 1948 р.
Б 1945 р.
В 1946 р.
Г 1949 р.

8. Позначте головну мету операції «Вісла».

А активізація українського націоналістичного руху
Б придушення українського націоналістичного руху 
В переселення українців до Німеччини
Г здійснення колективізації

9. Позначте відповідність прізвищ діячів культури їхній творчій діяльності.

1 кінорежисер 
2 актор
3 композитор
4 художник

А Т. Яблонська
Б О. Довженко
В І. Сенченко
Г К. Данькевич
Д Н. Ужвій

 10. Установіть хронологічну послідовність історичних подій.

А початок кампанії проти «космополітів»
Б проведення операції «Вісла»
В «саморозпуск» УГКЦ
Г спад руху ОУН

6.6. У якому році було відмінено карткову систему і проведено грошову реформу?

А Б В Г

В 1946 р.
Г 1950 р.

А Б В Г

8.
А Б В Г

9.

10.
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7. Коли розпочалася кампанія боротьби з «низькопоклонством перед Заходом»?

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4



Тема 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ

1. Хто став Першим секретарем ЦК КПРС в 1953 р. унаслідок боротьби за владу?

А Л. Мельников 
Б Л. Берія
В М. Хрущов
Г О. Кириченко

2. Коли завершився процес соборності українських земель?

А 1940 р.
Б 1944 р.
В 1954 р.

А політику партії на всіх етапах діяльності
Б органічну ваду радянської влади
В прояв особистих недоліків Сталіна
Г зовнішні прояви тоталітаризму

А у травні 1963 р.
Б у квітні 1961 р.
В у квітні 1957 р.
Г у травні 1962 р.

в 1957 р.?

А до створення ринку засобів виробництва
Б до надання самостійності підприємствам
В до подолання неефективності промисловості
Г до некерованості промисловості

1.
А Б В Г

2.
А Б В Г

3. Що засуджувала партійна постанова від 1956 р. стосовно культу особи Сталіна?

А Б В Г

4.4. Коли радянський космонавт Ю. Гагарін уперше в світі побував у космосі?

А Б В Г

5.5. До яких основних наслідків призвела реформа децентралізації, яка розпочалася

А Б В Г
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6. Як можна схарактеризувати темпи розвитку промисловості в Україні на початку
1960-х рр.?

А випереджали середні по СРСР 
Б залишилися незмінними
В суттєво зменшилися
Г відповідали середнім по СРСР

щодо реформування економіки СРСР?

А поєднати директивну і ринкову економіку
Б відмовитися від директивної економіки
В запровадити ринкову економіку
Г посилити централізацію управління економікою

держави, використовуються «українськими буржуазно-націоналістичними контррево-
люціонерами за кордоном»?

А 1954–1955 рр. 
Б 1961–1962 рр. 
В 1956–1957 рр. 
Г 1962–1963 рр.

9. Яка з реформ 1950–1960-х рр. була найбільш успішною в Україні?

А децентралізації
Б соціальна
В сільського господарства 
Г промислова

 10. Хто очолив першу дисидентську організацію в Україні?

А В. Чорновіл
Б Л. Лук’яненко 
В І. Драч
Г В. Симоненко

6.

А Б В Г

7.7. З якою пропозицією виступив у 1962 р. харківський професор-економіст О. Ліберман

А Б В Г

8.8. Коли в УРСР почалися гоніння на письменників, твори яких, за висловами керівництва

А Б В Г

9.
А Б В Г

10.
А Б В Г
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Тема 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ 
РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ 

1. Хто з керівників УРСР розпочав українізацію в Україні в 1965 р.?

А В. Щербицький
Б П. Шелест
В М. Хрущов
Г Л. Брежнєв

2. Укажіть ім’я автора картини «Хліб» – відомої української художниці, народного худож-
ника СРСР, дійсного члена Академії мистецтв СРСР, професора Київського художнього
інституту.

А К. Білокур
Б А. Горська
В Т. Яблонська
Г М. Примаченко

керівниками європейських країн, США і Канади?

А серпень 1975 р. 
Б серпень 1977 р. 
В вересень 1976 р. 
Г вересень 1978 р.

4. Які основні наслідки мала інтервенція радянських військ в Афганістан?

А відбулася «розрядка» міжнародної напруги
Б Афганістан запобіг громадянській війні 
В активізувалася гонка озброєнь між США і СРСР 
Г покращилося економічне становище в СРСР

5. У якому жанрі розвивалося кіномистецтво в період 1960–1970-х рр.?

А соціалістичний реалізм
Б пригодницьке кіно
В історичне кіно
Г поетичне кіно

1.
А Б В Г

2.

А Б В Г

3.3. Коли було підписано Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі

А Б В Г

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г
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6. Укажіть прізвище першого керівника Української Гельсінської групи.

А І. Дзюба
Б Є. Сверстюк 
В М. Руденко
Г В. Стус

7. Що стало основним наслідком уведення ст. 6 в Конституцію СРСР 1977 р.?

А затвердження основних засад побудови соціалізму
Б скасування диктатури КПРС
В затвердження основних засад побудови комунізму 
Г утвердження диктатури КПРС

А 1979 р.
Б 1977 р.

А суттєве збільшення експорту зерна
Б повне забезпечення продовольством населення СРСР 
В суттєве збільшення імпорту зерна
Г підвищення рівня розвитку сільського господарства

 10. Хто був автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?», поширеної через «самви-
дав» у 1965 р.?

А В. Чорновіл
Б В. Стус
В І. Дзюба
Г Л. Лук’яненко

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. У якому році було прийнято останню Конституцію УРСР?

А Б В Г

9.9. Яку основну мету передбачала Продовольча програма, прийнята в 1982 р.?

А Б В Г

10.

А Б В Г
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Тема 30. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1. Хто чинив спротив перебудові в СРСР?

А ліберали
Б соціалісти
В консерватори 
Г радикали

2. У якому році було взято курс на перебудову?

А 1984 р.
Б 1986 р.
В 1987 р.
Г 1985 р.

3. У чому полягала основна мета перебудови?

А реформування всіх сфер життя
Б подолання соціально-економічної кризи 
В реформування галузі культури 
Г подолання політичної кризи

А соціальної політики
Б культури
В зовнішньої політики 
Г економіки

5. У якому році відбулося поглиблення економічної кризи та розвал командної економіки
в СРСР?

А 1989 р.
Б 1991 р.
В 1993 р.
Г 1992 р.

1.
А Б В Г

2.
А Б В Г

3.
А Б В Г

4.4. «Нове мислення» мало на меті удосконалення відносин у галузі...

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. З якого року Верховна Рада УРСР почала працювати як парламент – на постійній
основі?

А 1995 р. 
Б 1991 р.
В 1989 р.
Г 1990 р.

А Закон України «Про громадянство України»
Б Акт проголошення незалежності України
В Декларацію про державний суверенітет України
Г Закон України «Про Збройні Сили України»

8. Коли було проголошено незалежність України?

А 16 липня 1990 р.
Б 24 серпня 1991 р. 
В 6 грудня 1991 р.
Г 12 лютого 1991 р.

9. Хто був обраний першим президентом незалежної України?

А В. Ющенко
Б В. Янукович 
В Л. Кравчук
Г Л. Кучма

 10. Установіть відповідність між історичними подіями та датами.
1 1992 р.
2 1990 р.
3 1989 р.

А заснування Державної Думи в Україні
Б аварія на Чорнобильській АЕС
В утворення Співдружності Незалежних Держав 
Г перші вибори до Верховної Ради УРСР

 на альтернативній основі
4 1986 р.
5 1991 р.

6.

А Б В Г

7.7. Продовжте речення: «16 липня 1990 р. було ухвалено...».

А Б В Г

8.
А Б В Г

9.
А Б В Г

10. А Б В Г
1
2
3
4
5
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Тема 31. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ
ДЕРЖАВИ

1. Коли Україна стала членом Організації з безпеки та співробітництва в Європі?

А січень 1990 р. 
Б січень 1991 р. 
В січень 1992 р. 
Г січень 1993 р.

2. За часів якого президента була ухвалена Конституція незалежної України?

А Л. Кравчук
Б Л. Кучма
В В. Ющенко
Г В. Янукович

3. Який документ був ухвалений у грудні 1991 р.?

А Закон України «Про громадянство України»
Б Закон України «Про Збройні Сили України»
В Закон України «Про Державний Гімн України»
Г Закон України «Про державний кордон України»

4. У якому році розпочав роботу кримськотатарський Курултай в Сімферополі?

А 1993 р.
Б 1989 р.
В 1991 р.
Г 1996 р.

країни, в якій відсутній суспільний контроль за виробництвом, розподілом, обміном
і споживанням матеріальних благ».

А екстенсивна економіка 
Б директивна економіка
В тіньова економіка
Г інтенсивна економіка

1.
А Б В Г

2.
А Б В Г

3.
А Б В Г

4.
А Б В Г

5.5. Установіть відповідність терміну його визначенню: «Складова частина економіки

А Б В Г
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6. Як називався документ, підписаний Україною в грудні 1994 р.?

А Меморандум про гарантії безпеки України
Б Угода про формування Єдиного економічного простору (ЄЕП) 
В Партнерство заради миру
Г Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО

7. У якому році була проведена грошова реформа в незалежній Україні?

А 1991 р.
Б 1996 р.
В 2006 р.
Г 1995 р.

загальноосвітніх навчальних закладів?

А поступовий перехід до 10-річного навчання 
Б поступовий перехід до 9-річного навчання
В поступовий перехід до 12-річного навчання 
Г поступовий перехід до 11-річного навчання

9. Коли Україна стала членом Світової організації торгівлі (СОТ)?

А січень 2018 р.
Б травень 2016 р. 
В січень 2007 р.
Г травень 2008 р.

6.
А Б В Г

7.
А Б В Г

8.8. Який основний наслідок мав Закон України «Про загальну середню освіту» для

А Б В Г

9.
А Б В Г
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Тема 32. ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ

території іншої країни і включення її до свого складу».

А сепаратизм 
Б соборність 
В анексія
Г асоціація

А Т. Чорновіл
Б І. Марчук
В Ю. Андрухович 
Г Р. Віктюк

3. У якому році розпочалася Антитерористична операція?

А 2013 р.
Б 2014 р.
В 2015 р.
Г 2016 р.

А медицині
Б боротьбі з корупцією 
В армії
Г фінансах

5. Коли Україна отримала безвізовий режим для подорожі громадян країнами Європи?

А липень 2019 р. 
Б червень 2018 р. 
В травень 2016 р. 
Г червень 2017 р.

1.1. Назвіть термін, який відповідає визначенню: «Насильницьке захоплення державою

А Б В Г

2.2. Позначте прізвище відомого художника України.

А Б В Г

3.
А Б В Г

4.4. У якій сфері розпочалася реформа у жовтні 2014 р.?

А Б В Г

5.
А Б В Г
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6. У якому році було укладено першу частину Мінських угод?

А 2016 р.
Б 2015 р.
В 2014 р.
Г 2013 р.

дення військ учасників бойових дій на окреслену безпечну відстань один від одного?

А у 2014 р. 
Б у 2015 р. 
В у 2019 р. 
Г у 2017 р.

8. Кого було призначено митрополитом Київським і всієї України в 2018 р.?

А Олександра
Б Епіфанія
В Сімеона
Г Євстратія

9. Найпершим кроком після відновлення владної вертикалі в Україні стала необхідність
проведення реформ...

А культурних
Б політичних
В соціально-економічних 
Г фінансово-економічних

нення полiтичних цiлей – це ...».

А воєнна доктрина
Б стратегічний оборонний бюлетень 
В військово-промисловий комплекс 
Г антитерористична операція

6.
А Б В Г

7.7. Коли було досягнуто домовленості щодо виконання пункту Мінських угод про відве-

А Б В Г

8.
А Б В Г

9.

А Б В Г

10.10. Завершіть речення: «Система поглядiв на використання вiйськової сили для досяг-

А Б В Г

63



І ВАРІАНТ
Частина 1

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТ.

Завдання 1–23 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких
лише один правильний. Виберіть правильну відповідь.

А світова війна
Б громадянська війна
В локальний конфлікт
Г міжрегіональний конфлікт

Антанту, і вкажіть, які країни входили до її складу
напередодні Першої світової війни.

А Австро-Угорщина, Англія, Франція 
Б Німеччина, Англія, Франція
В Росія, Франція, Англія
Г Англія, Росія, Італія

у історію як особливо значущий.

А Галицька битва
Б Перемишльська битва 
В Брусиловський прорив 
Г Горлицька битва

4. Укажіть місце битви за участю українських січових стрільців, яка відбулася у вересні
1914 р.

А гора Маківка
Б Ужоцький перевал 
В гора Лисоня
Г Болехів

А лютий 1917 р.
Б березень 1917 р. 
В квітень 1917 р.
Г травень 1917 р.

1.1. Який термін відповідає визначенню: «глобальне військове зіткнення»?

А Б В Г

2.2. Подивіться на плакат, що символічно зображує

А Б В Г

3.3. Укажіть, який епізод Першої світової війни на галицькому театрі военних дій увійшов

А Б В Г

4.

А Б В Г

5.5. Коли була утворена Центральна Рада?

А Б В Г
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6. Яким універсалом Української Центральної Ради було проголошено утворення
Української Народної Республіки?

А ІV Універсал 
Б І Універсал 
В ІІІ Універсал 
Г ІІ Універсал

А Номан Челебіджіхан 
Б Самсон Крим
В Сулейман Сулькевич 
Г Рефат Чубаров

9. Якими коштами забезпечувалися високі темпи індустріалізації в Радянському Союзі
в 1920-х рр.?

А іноземні інвестиції 
Б селянства
В пролетаріату
Г державних резервів

 10. Які органи контролювали практично всю економіку України після прийняття першої
п’ятирічки?

А республіканські центральні органи влади 
Б великі іноземні корпорації
В союзні центральні органи влади
Г регіональні господарські центри

А напад Німеччини на СРСР
Б битву під Сталінградом
В пакт Молотова-Ріббентропа
Г Карпато-Ужгородську операцію

6.

А Б В Г

7.7. Хто очолив Мусульманський виконавчий комітет
     (Мусвиконком), створений у Криму в квітні 1917 р.?

А Б В Г

8.8. Позначте, хто очолив Директорію в листопаді 1918 р.

А Б В Г

9.

А Б В Г

10.

А Б В Г

 1111.. 
А Б В Г
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 12. Коли відбулося остаточне визволення території України від нацистських загарбників?

 13. Хто підписав Акт беззастережної капітуляції з Японією
на лінкорі «Міссурі» 2 вересня 1945 р.?

А Степан Тимошенко
Б Георгій Жуков
В Сидір Ковпак
Г Кузьма Дерев’янко 

А Катерина Білокур 
Б Алла Горська
В Тетяна Яблонська 
Г Марія Примаченко

 15. Як історики характеризують діяльність М. Хрущова в першій половині 1960-х рр.?
А сталінізм
Б волюнтаризм 
В культ особи
Г авторитаризм

 16. Хто очолював СРСР в період «перебудови»?
А М. Хрущов
Б Й. Сталін
В Л. Брежнєв 
Г М. Горбачов 

який у 1962 р. здійснив політ у космос.

А Юрій Гагарін
Б Павло Попович
В Герман Титов
Г Валерій Биковський

12.

13.

А Б В Г

14.14. Позначте прізвище української майстрині народного декоративного розпису, народної
художниці УРСР, лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, яка створила цикл ма-
люнків «Людям на радість», розписи «Пава»,
«Чубарики на квітах», «Гороховий звір»,
ілюстрації до дитячих книжок та ін.

А Б В Г

15.
А Б В Г

 16.
А Б В Г

17.17. Позначте прізвище льотчика-космонавта,

А Б В Г
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А 22 листопада 1944 р.
Б 22 квітня 1945 р.
В 28 жовтня 1944 р.
Г 28 березня 1945 р.

А Б В Г



 18. Яка організація була заснована в Маастріхті (Нідерланди) у лютому 1992 р.?

А Європейський Союз
Б Рада Європи
В Організація з безпеки та співробітництва в Європі
Г Північноатлантичний блок

 19. Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України?

А 26 квітня 1996 р.
Б 24 серпня 1990 р. 
В 24 серпня 1991 р. 
Г 26 квітня 2000 р.

Україною в Будапешті в лютому
1994 р.?

А липень 1997 р.
Б грудень 1994 р. 
В червень 1997 р. 
Г вересень 1995 р.

 22. Які держави увійшли до складу «нормандської четвірки»?

А Україна, США, Британія, Росія
Б Україна, Німеччина, США, Японія
В Україна, Німеччина, Франція, Росія 
Г Україна, Франція, Італія, Британія

Київським і всієї України у 2018 р.?

А Олександра 
Б Епіфанія
В Сімеона
Г Євстратія

18. 
А Б В Г

19.
А Б В Г

220.0. Як називався документ, підписаний

А Б В Г

А Б В Г

22.
А Б В Г

2323.. Кого було призначено митрополитом

А Б В Г
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А Меморандум про гарантії безпеки 
    України
Б Угода про формування Єдиного
    економічного простору (ЄЕП)
В Партнерство заради миру
Г Хартія про особливе партнерство

між Україною та НАТО

Коли Україна стала 37-м членом Ради Європи?21.21.



У завданнях 24–26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

 24. Позначте відповідність  між історичними подіями і  датами.

1 січень 1919 р.
2 березень 1921 р. 
3 листопад 1918 р. 
4 квітень 1920 р.

А утворення ЗУНРf
Б Акт злуки УНР і ЗУНР
В Білоцерківський договір
Г Ризький мир
Д Варшавська угода

 25. Позначте відповідність прізвищ українських дисидентів їхнім професіям.

1 журналіст 
2 художник
3 військовий
4 історик

А П. Заливаха
Б В. Чорновіл
В М. Брайчевський
Г С. Параджанов
Д П. Григоренко

характеристики зазначених періодів історії України.

2 депортація, план «Ост»,
    «новий порядок», Рух Опору
3 «розвинутий соціалізм»,
    «застій», правозахисник,
   «тамвидав»
4 операція «Вісла», «жданов-
    щина», «космополітизм»,
   «лисенківщина»

кризи радянської системи
(1964–1985 рр.)

Д Україна в період «перебудови»
(1985–1990 рр.)

24. А Б В Г Д
1
2
3
4

25. 

А Б В Г Д
1
2
3
4

26.26. Установіть відповідність між переліком понять і термінів, що використовуються для

А Б В Г Д
1
2
3
4
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1 лібералізація, «відлига»,
    раднаргоспи, «шіст-

десятники»

А Україна під час Другої світової
     війни (1939–1945 рр.)
Б Післявоєнна відбудова

та розвиток України
(1945–1953 рр.)

В Україна в умовах десталіні-
     зації (1953–1964 рр.)
Г Україна в період загострення



У завданнях 27, 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 27. Позначте хронологічну послідовність подій, які мали місце в 1965–1970-х рр.

А реформа децентралізації
Б освоєння цілинних земель
В початок дев’ятої п’ятирічки
Г початок найуспішнішої з радянських п’ятирічок

А екранізація фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» 
Б вихід у світ роману О. Гончара «Собор»
В започаткування щорічної премії ім. Т. Г. Шевченка
Г вихід збірки В. Симоненка «Лебеді материнства»

Завдання 29, 30 мають по сім варіантів відповідей,
серед яких лише три правильні.

 29. Під якими гаслами розпочалися реформи в СРСР у 1985–1991 рр.?

1 розпад СРСР
2 нове мислення
3 перебудова
4 гласність
5 гонка озброєнь
6 русифікація України 
7 утворення СНД

 30. Які основні звинувачення висувала Москва П. Шелесту після виходу його книжки
«Україно наша радянська»?

1 недооцінення ролі дружби російського і українського народів
2 недостатній рівень розвитку економіки УРСР
3 надмірний процес русифікації в Україні
4 поширення ідей українського націоналізму
5 низький рівень підготовки інженерних кадрів
6 самостійність партійних республіканських органів
7 ідеалізація українського козацтва

27.

29. 

30.
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А Б В Г
1
2
3
4

Позначте хронологічну послідовність подій культурного життя 1960–1980-х рр.28.28.

А Б В Г
1
2
3
4



 31.
А Скандинавію, Північну Європу 
Б Центральну Європу, Балкани
В Близький і Середній Схід
Г Закавказзя, Середню Азію

на території України.

(Homo sapiens sapiens)

А скіфи
Б кіммерійці 
В слов’яни
Г сармати

А скотарство
Б орне землеробство
В ремесло
Г мисливство, рибальство

31. 
А Б В Г

332.2. Позначте першу людину, яка з’явилася

А Б В Г

3333.. Про який народ пише історик: «У них усі
чоловіки та значна частина жінок були
воїнами... Основу війська складала легка
кавалерія... Від I ст. до н. е. фіксуються
загони катафрактаріїв – важка кіннота,
озброєна довгими списами та захищена,
часом разом із кіньми, важким захисним
обладунком»?

А Б В Г

334.4. Що являлося основою господарства слов’янських племен у VІІІ ст.?

А Б В Г
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А людина прямоходяча (Homo erektus) 
Б людина уміла (Homo habilis)
В людина неандертальська
    (Homo sapiens neanderthalensis)
Г людина кроманйонська

Більшість вчених вважає, що первісне заселення України здійснювалося через ...

Частина 2

Завдання 31–53 мають по чотири варіанти відповідей,
серед яких лише один правильний.



короткого князювання в Галичі придушив боярську опозицію. Встановив рівноправні
відносини з краківським князем і угорським королем.
Галицько-Волинський літопис уперше називає його
“самодержцем всієї Русі”»?

А Володимир Великий 
Б Святослав
В Володимир Мономах 
Г Ярослав Мудрий

А ХІ ст.
Б ХІІ ст.
В ІХ ст.
Г Х ст.

А Ізяслав Мстиславич 
Б Ярослав Осмомисл
В Данило Галицький
Г Роман Мстиславич

із Золотою Ордою відвоював Чернігово-Сіверські землі. У битві на р. Сині Води
(1362 р.) розбив монгольське військо і приєднав до Литви Поділля, Київщину,
Переяславщину. Посадив у Києві свого сина Володимира, який започаткував
литовсько-український князівський рід Олельковичів».

А Вітовт
Б Ольгерд
В Володимир
Г Свидригайло

36.36. За часів якого князя Київська Русь розпочала карбування золотих і срібних монет?

А Б В Г

37.37. У якому столітті Ярослав Мудрий став єдиновладним володарем Русі?

А Б В Г

338.8. Про кого пише історик: «У 1199 р. він об’єднав Галицьке й Волинське князівства. За час

А Б В Г

39.39. Пізнайте особу за описом: «Він правив разом зі своїм молодшим братом. У боротьбі

А Б В Г
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35.35. Про якого князя йдеться в цитаті: «У РІК 882. Виру-
шив він у похід, узявши багато своїх воїв – варягів, 
чудь, словен, мерю, весь, кривичів. І прийшов він 
до Смоленська з кривичами, і взяв город... Звідти 
рушив він униз по Дніпру і, прийшовши, узяв город 
Любеч... І прибули вони до гір київських, і дові-
дався він, що тут Аскольд і Дір удвох княжать»?

А Б В Г
А Ігор
Б Олег
В Святослав
Г Ярослав



королівську службу було набрано 500 козаків, яких називали…».

А непослушними 
Б випищиками
В реєстровцями 
Г уходниками

помешкання до охайної хати
із садибою, що в окремих ви-
падках нагадувало  заможний
маєток».

А бурдюг
Б зимівник 
В курінь
Г містечко

освітній діяч, організатор і перший ректор 
Київської братської школи, обирався ігуменом 
київського Михайлівського монастиря, з 1620 р. –
Київський православний митрополит».

А Кирило Терлецький
Б Гедеон Балабан
В Іов Борецький
Г Іпатій Потій

А Івана Виговського
Б Павла Тетерю
В Івана Брюховецького 
Г Юрія Хмельницького

41.41. Закінчіть речення: «У 1578 р. за ініціативи польського короля Стефана Баторія на

А Б В Г

42.42. Позначте термін, який відповідає визначенню: «Господарський осередок і житло запо-
різьких козаків, яке пройшло шлях розвитку від землянкового і напівземлянкового

А Б В ГА Б В Г

43.43. Пізнайте особу за описом: «Церковний і культурно-

А Б В Г

44.44. Кого, за наполяганням Б. Хмельницького, в квітні
1657 р. було проголошено його наступником?

А Б В Г
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4040.. Яке поняття відповідає наведеному визначенню: «Політична, ідеологічна і правова
система, що склалася в середньовічній Європі на основі васальних взаємин»?

А демократія
Б монархізм 
В капіталізм 
Г феодалізм

А Б В Г



становили…».

А промисли
Б торгівля
В сільське господарство
Г ремесла

в 1774 р. закону про обов’язкову шкільну освіту?

А коштом батьків
Б державним коштом
В коштом меценатів
Г коштом української громади

 48. Хто був автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм»?

А Семен Гулак-Артемовський
Б Микола Лисенко
В Петро Гулак-Артемовський
Г Петро Сокальський

рик літератури, педагог. У 1848–1867 рр. був пер-
шим професором української мови та літератури
Львівського університету, в 1864–1866 рр. – його
ректором. Один із засновників “Руської трійці”.
У 1867 році перейшов на москвофільські позиції
і переїхав до Російської  імперії».

А Маркіян Шашкевич 
Б Яків Головацький
В Іван Вагилевич  
Г Михайло Левицький 

46.46. Закінчіть речення: «Виробничу основу більшості українських міст на початку ХVІІ ст.

А Б В Г

47.47. Чиїм коштом мали навчатися діти українського населення 5–12 років після прийняття

А Б В Г

48.
А Б В Г

49.49. Визначте історичну особу за описом: «Поет, істо-

А Б В Г
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4545.. Хто очолив переможний бій із польським військом під Переяславом 25 травня 1630 р.,
який Т. Г. Шевченко у своєму однойменному творі назвав «Тарасовою ніччю»?

А Остряниця 
Б Трясило
В Павлюк
Г Гуня

А Б В Г



 51. Як називалися члени таємного студентського гуртка Київського університету, який
відстоював ідею ліквідації царизму, кріпацтва, встановлення демократичної республі-
ки та національного відродження України і діяв в 1859–1861 рр.?

А громадівці 
Б народовці 
В хлопомани 
Г москвофіли 

царський уряд провів ряд реформ, серед яких була і … реформа».

А церковна
Б промислова
В адміністративна 
Г судова

створеного в Києві в 1888 р.?

А Леонід Позен
Б Петро Забіла
В Михайло Мікешин
Г Теодор Рігер

 51.

А Б В Г

52.52. Вставте назву реформи, пропущену у наведеному уривку: «У 1860–1870-х роках

А Б В Г

53.53. Хто був автором пам’ятника Б. Хмельницькому,

А Б В Г
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5050.. Пізнайте особу за описом: «Керівник національно-
визвольного селянського руху на Буковині в 1844 р.
У 1848 р. був обраний депутатом австрійського
парламенту. Очолив повстання селян у Вижниці
в 1848–1849 рр. Виступав за надання політичної
автономії Буковині, вимагав скасування кріпацтва,
передачі землі селянам без викупу. Після арешту
й катувань тяжко захворів і помер в 1850 р.».

А Л. Кобилиця
Б І. Голиця
В С. Степанчук
Г А. Добрянський

А Б В Г



діяльності.

1 незалежна Українська
 республіка

2 автономія України
3 самостійна Україна
4 автономія територій,

заселених українцями

А Революційна українська партія 
Б Українська радикальна партія
В Українська народна партія
Г Українська демократична партія
Д Українська комуністична партія

 55. Позначте відповідність між  історичними подіями та датами.

1 1877 р.
2 1891 р.
3 1863–1864 рр. 
4 1861–1862 рр. 

А утворення «Громади»
Б «Чигиринська змова»
В «Братство тарасівців»
Г повстання декабристів
Д польське повстання

громади 1870-х років.

1 драматург   
2 письменник  
3 вчений  
4 композитор 

А Микола Лисенко
Б Михайло Драгоманов
В Іван Рудченко
Г Михайло Старицький
Д Олександр Кістяківський 

54.. Позначте відповідність між першими партіями Наддніпрянської України та метою їхньої

А Б В Г Д
1
2
3
4

55.
А Б В Г Д

1
2
3
4

56.56. Позначте відповідність між прізвищами та професіями активних учасників Київської

А Б В Г Д
1
2
3
4
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У завданнях 54–56 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.



У завданнях 57, 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 57. Установіть послідовність виходу друкованих творів.

А «Енеїда» Івана Котляревського
Б «Кобзар» Тараса Шевченка
В «Ще не вмерла Україна...» Павла Чубинського 
Г «Русалка Дністровая», альманах

 58. Установіть послідовність історичних подій.

А відкриття університету в Харкові
Б початок діяльності Головної руської ради 
В початок діяльності «Руської трійці»
Г відкриття університету в Києві 

Завдання 59, 60 мають по сім варіантів відповідей, серед яких
лише три правильні.

1 розвиток феодального землеволодіння в центрі та на місцях
2 зміцнення отчинної форми феодального землеволодіння
3 занепад торговельного шляху «із Варягів у Греки»
4 занепад міст
5 поширення рабства
6 установлення панування Золотої Орди
7 занепад сільського господарства

 60. Які явища заважали здійсненню модернізації України в 1890-х роках?

1 наявність монополістичних об’єднань
2 слабкість внутрішнього ринку
3 нестабільність фінансової системи
4 стрімкий розвиток зовнішньої торгівлі 
5 значні іноземні капіталовкладення
6 низький рівень розвитку економіки
7 наявність феодальних пережитків

57. 

58.

59.59. Головними причинами роздробленості Русі в ХІ ст. більшість дослідників вважають ...

60.
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А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4



ІІ ВАРІАНТ
Частина 1

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТ.

Завдання 1–23 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких
лише один правильний. Виберіть правильну відповідь.

1. Як називалося суспільство, що почало формуватися у Наддніпрянській Україні на
 початку ХХ ст.?

А аграрне 
Б ремісниче 
В індустріальне
Г постіндустріальне

А революційною ідеєю
Б національною ідеєю
В теорією масонства
Г націоналістичною ідеєю

3. Хто з діячів русофілів на Закарпатті видавав газети
«Наука» й «Село» в першій половині ХХ ст.?

А А. Волошин
Б К. Трильовський
В І. Чмола  
Г Є. Чикаленко

 Україні?

А роззброєння червоноармійців
Б організація Українського фронту
В оголошення стану війни
Г визнання права Української ЦР

5. Прочитайте цитату і позначте, в якому універсалі вона вміщена: «Ми, Центральна
Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб вкупі з усіма
народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдності демокра-
тичних сил її...».

А ІІІ Універсал 
Б І Універсал 
В ІV Універсал 
Г ІІ Універсал

1.

А Б В Г

2.2. Ідея, що відповідає на питання про сенс існування етносу, народу, є...

А Б В Г

3.

А Б В Г

4.4. Які наслідки мало оголошення Раднаркомом у грудні 1917 р. першого ультиматуму

А Б В Г

5.

А Б В Г
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6. Хто з перелічених діячів заснував Українську Академію наук, Український історичний
музей, Національну бібліотеку України?

А М. Грушевський
Б В. Винниченко
В П. Скоропадський 
Г С. Петлюра

7. Хто очолював Кримський уряд, що визнав культурну автономію татар і мав на меті
побудову незалежної держави в Криму (червень – листопад 1918 р.)?

А Челебі Челебієв
Б Сулейман Сулькевич 
В Самсон Крим
Г Антон Слуцький 

у Вінниці в 1920 р.

А Г. Нарбут
Б Н. Городовенко 
В Г. Юра
Г К. Стеценко

9. Яка форма правління фактично існувала в Радянському Союзі після його утворення?

 10. Закінчіть речення: «У 1930-х рр. радянська влада вела жорстку боротьбу з націонал-
комуністами, до яких зараховувала…».

А М. Василенка, В. Сосюру, Гната Юру
Б М. Хвильового, М. Скрипника, О. Шумського 
В П. Тичину, М. Бажана, Ю. Смолича
Г М. Самокиша, Г. Нарбута, Г. Верьовку

6.

А Б В Г

7.

А Б В Г

8.8. Укажіть прізвище засновника театру ім. І. Франка

А Б В Г

9.

10.

А Б В Г
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А унітарна
Б федерація
В конфедерація
Г імперія

 1111.. Що стало наслідком хрущовської відлиги?

А збільшення податків
Б політична реабілітація громадян
В переїзд селян до Закавказзя
Г неосталінізм

А Б В Г

А Б В Г



Чехословаччина Польська Республіка Угорщина Румунія

А 1945 р.
Б 1947 р.
В 1946 р.
Г 1948 р.

А С. Васильківський
Б М. Примаченко
В К. Білокур
Г М. Пимоненко

 15. Позначте подію, яка співпадає в часі з початком освоєння цілинних і перелогових
 земель.

А запровадження децентралізації 
Б входження Криму до складу УРСР 
В початок холодної війни
Г початок роботи ХХ з’їзду КПРС

12.12. Позначте рік, у якому були врегульовані кордони між Україною і Угорщиною.

А Б В Г

1313.. Закінчіть речення: «У післявоєнний період в західних областях УРСР посилився процес…».

14.14. Укажіть автора картини.

А Б В Г

15.

А Б В Г
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  1616.. У якому році Крим увійшов до складу УРСР?

А 1954 р.
Б 1955 р.
В 1956 р.
Г 1957 р.

1717.. З якою пропозицією виступив у 1962 р. харківський
професор-економіст О. Ліберман щодо реформування
економіки СРСР?

А поєднати директивну і ринкову економіку
Б відмовитися від директивної економіки
В запровадити ринкову економіку
Г посилити централізацію управління економікою

А Б В Г

А Б В Г

А русифікації 
Б українізації 
В полонізації 
Г румунізації

А Б В Г



товарів народного споживання (товари групи “Б”) … виробництво засобів вироб-
ництва (товари групи “А”)».

А суттєво перевищувало
Б було еквівалентним
В суттєво відставало
Г перевищувало

19. Коли відбувся заколот консервативних сил у Москві, що мав наслідком розпад Радян-
ського Союзу?

А липень 1991 р.
Б вересень 1991 р. 
В серпень 1991 р.
Г червень 1991 р.

торію всієї України?

А 2000 р.
Б 1995 р.
В 1996 р.
Г 1991 р.

18.18. Вставте пропущені слова в речення: «На початку 1960-х рр. в Україні виробництво

А Б В Г

19.

А Б В Г

20.20. У якому році Папа римський Іоанн-Павло ІІ поширив юрисдикцію глави УГКЦ на тери-

А Б В Г
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 21.21. Яка подія відбулася в травні 2008 р.?

А укладення угоди про створення СНД
Б приєднання України до Ради Європи
В надання Україні статусу країни з ринковою економікою
Г приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ)

222.2. У якій галузі України розпочалася реформа у вересні 2017 р.?

А медицина
Б освіта
В армія
Г фінанси

 223.3. Установіть відповідність поняття його визначенню: «Складова частина економіки
країни, в якій відсутній суспільний контроль за виробництвом, розподілом, обміном
і споживанням матеріальних благ».

А екстенсивна економіка
Б директивна економіка
В тіньова економіка
Г інтенсивна економіка

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г



У завданнях 24–26 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

 24. Установіть відповідність між історичними подіями та датами.

1 1992 р.
2 1990 р.
3 1986 р.
4 1991 р.

А уведення в обіг власної
грошової одиниці

Б аварія на Чорнобильській АЕС
В обрання президентом України

В. Ющенка
Г Верховна Рада УРСР почала

працювати як парламент – 
на постійній основі

Д утворення Співдружності
Незалежних Держав

1 літератори
2 художники
3 режисери
4 актори

А І. Мар’яненко, Г. Борисоглібська 
Б М. Бойчук, В. Крижанівський 
В П. Тичина, Іван Ле
Г Гнат Юра, Лесь Курбас 
Д С. Корольов, Ю. Гагарін 

 26. Установіть відповідність між законами України та датами їхнього прийняття.

1 1991 р.
2 1992 р.
3 1993 р.
4 1989 р.

А «Про мови в Українській РСР»
Б «Про Воєнну доктрину України»
В Про затвердження державної

символіки України
Г «Про права людини»
Д «Про громадянство України»

24. 
А Б В Г Д

1
2
3
4

25.25. Позначте відповідність прізвищ діячів культури їхнім професіям.
А Б В Г Д

1
2
3
4

 26.
А Б В Г Д

1
2
3
4

81



У завданнях 27, 28 розташуйте події в хронологічній послідовності.

 27. Установіть послідовність подій Другої світової війни.

А Київська оборонна операція
Б утворення Південного фронту
В початок оборони Севастополя 
Г утворення Кримського фронту

 28. Установіть хронологічну послідовність.
А включення Західної України до складу УРСР
Б початок непу
В прийняття Верховною Радою УРСР Декларації

про державний суверенітет України
Г створення театру «Березіль»

Завдання 29, 30 мають по сім варіантів відповідей,
серед яких лише три правильні.

 29. Позначте основні рішення, які були прийняті на ХХ з’їзді КПРС в 1956 р.

1 відмова від масових репресій
2 посилення політичної цензури
3 ліквідація ГУТабу
4 продовження масових репресій
5 лібералізація політичної системи
6 посилення тоталітаризму
7 реабілітація націоналістів

підписаного 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі?

1 роззброєння США і Канади
2 легітимізацію кордонів країн Європи
3 свободу інформації і пересування
4 роззброєння країн Західної Європи
5 скорочення Збройних Сил СРСР
6 захист прав і свобод людини
7 контроль СРСР за країнами Східної Європи

27.

28.

29.

30.30. Що передбачали статті Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі,
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А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4



Частина 2

Завдання 31–53 мають по чотири варіанти відповідей,
серед яких лише один правильний.

палеоантропами (неандертальцями) 
території  України?

А пізній палеоліт
Б середній палеоліт
В енеоліт
Г мезоліт

 32. Коли на території України з’явилася людина сучасного типу – неоантроп (кроманьйо-
нець)?

А мезоліт
Б середній палеоліт
В неоліт
Г пізній палеоліт

 33. Хто з онуків Ярослава Мудрого став засновником місцевої династії в Галицькій землі
в кінці ХІІ ст.?

А Ростислав Володимирович 
Б Василько Ростиславич
В Володар Ростиславич
Г Ізяслав Володимирович

 34. Якою була основна мета під час правління Володимира Мономаха?

А економічний розвиток держави
Б децентралізація держави
В зміцнення одноосібної влади великого князя
Г активна боротьба з печенігами

 35. Як називалися давні написи на виробах з кераміки, скла, металу, дерева, кістки,  каменю
(на посуді, пряслах, ливарних формочках тощо)?

А графіті
Б петрогліфи
В мініатюри 
Г епіграфічні пам’ятки

331.1. У який період відбулося освоєння 

А Б В Г

 32.

А Б В Г

33.

А Б В Г

34.
А Б В Г

 35.

А Б В Г
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тирі школу для дівчаток, котрих навчали грамоти, ремесел, співу та інших «корисних
занять»?

А 1113 р.
Б 1086 р.
В 1058 р.
Г 1054 р.

 37. Які питання  в основному регулювала «Руська правда», як зразок давньоруського кня-
зівського законодавства, виданий за часів Ярослава Мудрого?

А послідовності виконання церковних ритуалів 
Б родинного права і злочинів проти моралі
В світського права 
Г міського права

 38. Позначте ім’я онуки Володимира Мономаха, що склала перший медичний трактат 
«Мазі».

А Анна
Б Ольга
В Євпраксія 
Г Рогнеда

доктор філософії і медицини. Викладав філософію, 
медицину та астрономію в Болонському універси-
теті, в 1481–1482 рр. був ректором цього закладу. 
У 1483 р. в Римі вийшла його книга “Прогностичні 
судження…” – перший друкований твір українця, 
виданий за кордоном».

А Георгій Скорина
Б Швайпольт Фіоль 
В Ян Богослов 
Г Юрій Дрогобич

утворився в Литві, Польщі й Україні в ХІV–ХVІІ ст. на основі зближення родової знаті
з лицарством і мав різноманітні привілеї»?

А духовенство 
Б шляхта
В пани
Г міщани

336.6. У якому році княгиня Анна Всеволодівна заснувала в Києві при Андріївському монас-

А Б В Г

37. 

А Б В Г

38. 

А Б В Г

Пізнайте особу за описом: «Український учений ХV ст.,

А Б В Г

4040.. Який термін відповідає визначенню: «Панівний суспільний стан – дворянство, який

А Б В Г
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 41. Яким воєводством обмежувалася територія Гетьманщини за Білоцерківським мирним 
договором, укладеним у вересні 1651 р.?

А Черкаським
Б Київським
В Брацлавським  
Г Чернігівським

 42. Що було основною метою внутрішньої політики австрійського уряду щодо західних
українців?

А адміністративна єдність краю
Б об’єднання Буковини і Закарпаття
В об’єднання Галичини і Закарпаття
Г адміністративна роз’єднаність краю

 43. Як називався спосіб закріплення земельної власності на правах першості в освоєння
вільних земель, що ґрунтувався виключно на дії норм звичаєвого права, не був
 закріплений юридично і був поширений на Лівобережжі в ХV–ХVІІІ ст.?

А пай
Б купа
В половинщина 
Г займанщина

 44. У якому році було відкрито навчальний заклад, про який свідчить наведений уривок:
«Місцем його заснування обрано місто Київ... Університету св. Володимира дарова-
но всі права і привілеї, які надано іншим університетам у державі...; Рада і Правління
почали виконання своїх обов’язків, університетські курси почнуть працювати
15 серпня цього року»?

А 1834 р.
Б 1805 р.
В 1812 р.
Г 1830 р.

А Російська та Османська імперії
Б Австрійська та Османська імперії
В Російська імперія та Прусське королівство 
Г Російська та Австрійська імперії 

41.

А Б В Г

42.

А Б В Г

43.

А Б В Г

44.

А Б В Г

445.5. Під владою яких держав опинилися українські землі в першій половині ХІХ ст.?

А Б В Г
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 46. Яку мету переслідував російський уряд, створюючи генерал-губернаторства в  Україні?

 47.

А М. Старицький
Б І. Тобілевич
В М. Кропивницький 
Г П. Саксаганський

 48. Який термін відповідає визначенню: «Напрям культури, який приділяв основну увагу
людині, як найвищій цінності, утвердженню її права на земне щастя, свободу думки»?

А реалізм
Б романтизм
В сентименталізм 
Г гуманізм

 49. Коли відбулося юридичне оформлення кріпацтва на Лівобережжі?

 50.

А В. Стефаник
Б І. Котляревський
В М. Коцюбинський
Г Т. Шевченко

46. 

47. 

А Б В Г

48.

А Б В Г

49.
А Б В Г

50. 

А Б В Г

Пізнайте особу за описом: «Письменник, громадський діяч, був учасником облоги
Ізмаїла. Під час походу Наполеона на Росію сформував 5-й український козацький полк. 
Працював директором театру, був членом ма-
сонської ложі “Любов до істини”. І. Франко сказав
про нього, що він з великого пожару України най-
більшу спас народну святість – слово».

Богуславка” зіграли особливу роль у національ-
ному відродженні. П’єси “Ой, не ходи, Грицю, та й 
на вечорниці”, “За двома зайцями”, “Циганка Аза” 
десятиліттями не сходили зі сцени»?

Про кого йде мова в наведеному уривку: «Захоплювався літературою і музикою. 
Перекладав українською мовою поезії Пушкіна, Лермонтова, Гейне та Байрона.
 Деякі власні поезії стали народними піснями – “Ніч, яка місячна”, “Ох, і де ти, 
зіронько та вечірняя”. Його історичні драми “Богдан Хмельницький” і “Маруся

А підготовка до війни з Туреччиною 
Б придушення національно-визвольного руху
В упокорення селянського руху
Г активізації національно-визвольного руху 
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А 1775 р.
Б 1781 р.
В 1783 р.
Г 1785 р.



 51. Який основний висновок можна зробити з аналізу таблиці «Економічний розвиток 
українських земель у 1860–1890-х роках»?

Правобережжя
Криворізько-

Придніпровський 
регіон

Донбас Харківський 
регіон

Одесько-
Миколаївський 

регіон

Цукрова, харчова
промисловість, 

машинобудування

Залізорудна і мар-
ганцева промисло-
вість, металургія, 
машинобудування

Вугільна, мета-
лургійна, хімічна 
промисловість

Машинобудів-
на, цукрова 

промисловість

Машинобудівна, 
суднобудівна, 

харчова промис-
ловість

А формування в Україні промислових регіонів загальноросійського
значення

Б стрімкий розвиток харчової промисловості на Правобережжі
В активна розбудова підприємств важкої промисловості в Донбасі
Г значне збільшення промислових підприємств на Харківщині

 52. Яким роком датується подія, описана в наведеному уривку: «Радикально налаштова-
ні діячі визвольного руху в Галичині створили Русько-українську радикальну  партію,
засновниками якої були Іван Франко, Михайло Павлик, Євген Левицький»?

А 1899 р.
Б 1890 р.
В 1898 р. 
Г 1896 р.

 53. Що стало наслідком об’єднання великих банків і промислових монополістичних
об’єднань?

А утворення надвеликих корпорацій
Б формування фінансового капіталу
В концентрація робочої сили  
Г концентрація капіталу  

51. 

А Б В Г

52.

А Б В Г

53.

А Б В Г
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У завданнях 54–56 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою.

 54. Позначте відповідність між містами та подіями, що в них відбувалися.

 55. Позначте відповідність між подіями та датами.

1 1877 р.  
2 1891 р.  
3 1863–1864 рр. 
4 1861–1862 рр. 

А утворення «Громади»
Б «Чигиринська змова»
В «Братство тарасівців»
Г польське повстання
Д пацифікація  

 56. Позначте відповідність між прізвищами та сферами діяльності активних учасників
Київської громади 1870-х років.

1 драматург   
2 письменник   
3 вчений  
4 композитор 

А Микола Лисенко
Б Михайло Драгоманов 
В Іван Рудченко 
Г Михайло Старицький 
Д Тарас Шевченко 

54.

А Б В Г Д
1
2
3
4

55. А Б В Г Д
1
2
3
4

56.

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Київ
Б Харків
В Севастополь
Г Одеса
Д Миколаїв

1 створення Товариства
взаємного кредиту 

2 поява першого електричного
трамваю

3 початок будівництва першої
залізниці в Україні

4 відкриття торгового порту  
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У завданнях 57, 58 розташуйте події в хронологічній послідовності.

А битва на р. Альті
Б початок спорудження Софійського собору
В битва на р. Калці
Г запровадження християнства на Русі

 58. Установіть послідовність правління князів Галицько-Волинського князівства.

А Юрій I 
Б Лев I
В Данило Галицький    
Г Роман Мстиславич

Завдання 59, 60 мають по сім варіантів відповідей,
серед яких лише три правильні.

 59. Що було наслідком перебування князя Данила Галицького в ставці хана Батия
в 1245–1246 рр.?

1 відмова від сплати данини Орді
2 щорічна сплата данини монгольським ханам
3 поширення дії монгольського суду на Галицько-Волинське князівство
4 подолання боярської опозиції
5 визнання васальної залежності князівства від Орди
6 відсторонення Данила Романовича від влади
7 підтвердження княжіння Данила Галицького

 60. Що передбачала постанова польського сейму – «Ординація Війська Запорозького
 реєстрового», яка була прийнята в 1638 р.?

1 перехід нереєстрових козаків у стан кріпаків
2 ліквідацію виборності старшини
3 дозвіл містянам вступати до козацтва
4 скасування козацького судочинства
5 дозвіл козакам жити в усіх містах без обмежень
6 включення до козацького реєстру всіх бажаючих 
7 зменшення урядового нагляду за козацтвом

5757.. Укажіть послідовність історичних подій.

58.

59.

60.
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	tZNOi-t32-4: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-4: 
	Pars: No=Тема 32,4;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-4: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-5: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-5: 
	Pars: No=Тема 32,5;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-5: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-6: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-6: 
	Pars: No=Тема 32,6;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-6: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-7: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-7: 
	Pars: No=Тема 32,7;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-7: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-8: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-8: 
	Pars: No=Тема 32,8;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-8: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-9: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-9: 
	Pars: No=Тема 32,9;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-9: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-t32-10: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-t32-10: 
	Pars: No=Тема 32,10;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-t32-10: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	bZNOi-t25-7: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	bZNOi-t26-10: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	bZNOi-t27-9: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	bZNOi-t30-10: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 


	bZNOi-t32-Accept: 
	bZNOi-t32-Clear: 
	pZNOi-t2-3: 
	B: 
	Bg: 
	Pic: 

	bZNOi-t11-7: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	bZNOi-t20-3: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	bZNOi-t27-10: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	pZNOi-t2-6: 
	B: 
	Bg: 
	Pic: 

	bZNOi-vI-Accept: 
	bZNOi-vI-Clear: 
	bZNOi-vII-Accept: 
	bZNOi-vII-Clear: 
	tZNOi-vI-1: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-1: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,1;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-1: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-2: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-2: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,2;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-2: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-3: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-3: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,3;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-3: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-4: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-4: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,4;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-4: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-5: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-5: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,5;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-5: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-6: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-6: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,6;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-6: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-7: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-7: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,7;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-7: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-8: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-8: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,8;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-8: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-9: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-9: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,9;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-9: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-10: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-10: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,10;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-10: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-11: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-11: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,11;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-11: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-12: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-12: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,12;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-12: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-13: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-13: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,13;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-13: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-14: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-14: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,14;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-14: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-15: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-15: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,15;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-15: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-16: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-16: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,16;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-16: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-17: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-17: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,17;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-17: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-18: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-18: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,18;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-18: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-19: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-19: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,19;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-19: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-20: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-20: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,20;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-20: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-21: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-21: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,21;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-21: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-22: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-22: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,22;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-22: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-23: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-23: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,23;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-23: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-24: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-24: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,24;CAn=А3,Б1,Г2,Д4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-24: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-25: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-25: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,25;CAn=А2,Б1,В4,Д3;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-25: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-26: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-26: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,26;CAn=А2,Б4,В1,Г3;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-26: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	4: 
	3: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-27: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-27: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,27;CAn=Б1,А2,Г3,В4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-27: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-28: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-28: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,28;CAn=В1,А2,Б3,Г4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-28: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-31: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-31: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,31;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-31: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-32: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-32: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,32;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-32: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-33: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-33: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,33;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-33: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-34: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-34: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,34;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-34: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-35: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-35: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,35;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-35: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-36: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-36: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,36;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-36: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-37: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-37: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,37;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-37: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-38: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-38: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,38;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-38: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-39: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-39: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,39;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-39: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-40: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-40: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,40;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-40: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-41: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-41: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,41;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-41: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-42: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-42: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,42;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-42: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-43: 
	1: 
	2: 

	bZNOi-vI-43: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,43;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-43: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-44: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-44: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,44;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-44: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-45: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-45: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,45;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-45: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-46: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-46: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,46;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-46: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-47: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-47: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,47;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-47: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-48: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-48: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,48;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-48: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-49: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-49: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,49;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-49: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-50: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-50: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,50;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-50: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-51: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-51: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,51;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear
	AcT: clear

	bZNOi-vI-51: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-52: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-52: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,52;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-52: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-53: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-53: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,53;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-53: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vI-54: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-54: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,54;CAn=А3,Б2,В1,Г4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-54: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-55: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-55: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,55;CAn=А4,Б1,В2,Д3;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-55: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-56: 
	1: 
	2: 

	bZNOi-vI-56: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,56;CAn=А4,Б3,В2,Г1;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-56: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-57: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-57: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,57;CAn=А1,Г2,Б3,В4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-57: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vI-58: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-58: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 2,58;CAn=А1,В2,Г3,Б4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vI-58: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-1: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-1: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,1;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-1: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-2: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-2: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,2;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-2: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-3: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-3: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,3;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-3: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-4: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-4: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,4;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-4: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-5: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-5: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,5;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-5: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-6: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-6: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,6;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-6: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-7: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-7: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,7;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-7: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-8: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-8: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,8;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-8: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-9: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-9: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,9;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-9: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-10: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-10: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,10;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-10: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-11: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-11: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,11;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-11: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-12: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-12: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,12;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-12: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-13: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-13: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,13;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-13: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-14: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-14: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,14;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-14: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-15: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-15: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,15;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-15: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-16: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-16: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,16;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-16: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-17: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-17: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,17;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-17: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-18: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-18: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,18;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-18: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-19: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-19: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,19;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-19: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-20: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-20: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,20;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-20: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-21: 
	1: 
	2: 

	bZNOi-vII-21: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,21;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-21: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-22: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-22: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,22;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-22: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-23: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-23: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,23;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-23: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-27: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-27: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,27;CAn=Б1,А2,В3,Г4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-27: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-28: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-28: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,28;CAn=Б1,Г2,А3,В4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-28: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-57: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-57: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,57;CAn=Г1,А2,Б3,В4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-57: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-58: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-58: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,58;CAn=Г1,В2,Б3,А4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-58: 
	А: 
	1: 
	4: 
	3: 
	2: 

	Б: 
	1: 
	4: 
	3: 
	2: 

	В: 
	1: 
	4: 
	3: 
	2: 

	Г: 
	4: 
	3: 
	2: 
	1: 


	tZNOi-vII-31: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-31: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,31;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-31: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-32: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-32: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,32;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-32: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-33: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-33: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,33;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-33: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-34: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-34: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,34;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-34: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-35: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-35: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,35;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-35: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-36: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-36: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,36;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-36: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-37: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-37: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,37;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-37: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-38: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-38: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,38;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-38: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-39: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-39: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,39;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-39: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-40: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-40: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,40;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-40: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-41: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-41: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,41;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-41: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-42: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-42: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,42;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-42: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-43: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-43: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,43;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-43: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-44: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-44: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,44;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-44: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-45: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-45: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,45;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-45: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-46: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-46: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,46;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-46: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-47: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-47: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,47;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-47: 
	Б: 
	В: 
	Г: 
	А: 

	tZNOi-vII-48: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-48: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,48;CAn=Г;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-48: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-49: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-49: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,49;CAn=В;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-49: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-50: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-50: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,50;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-50: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-51: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-51: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,51;CAn=А;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-51: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-52: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-52: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,52;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-52: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-53: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-53: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,53;CAn=Б;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-53: 
	А: 
	Б: 
	В: 
	Г: 

	tZNOi-vII-24: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-24: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,24;CAn=А1,Б3,Г2,Д4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-24: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-25: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-25: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,25;CAn=А4,Б2,В1,Г3;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-25: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-26: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-26: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,26;CAn=А4,Б3,В2,Д1;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-26: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-54: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-54: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,54;CAn=А2,Б1,Г3,Д4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-54: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-55: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-55: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,55;CAn=А4,Б1,В2,Г3;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-55: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-56: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-56: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,56;CAn=А4,Б3,В2,Г1;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear

	bZNOi-vII-56: 
	А: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Б: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	В: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Г: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	Д: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 


	tZNOi-vII-59: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-59: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,59;CAn=2,5,7;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear
	1: 
	2: 
	3: 

	tZNOi-vII-60: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-60: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 2,60;CAn=1,2,4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear
	1: 
	2: 
	3: 

	tZNOi-vII-29: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-29: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,29;CAn=1,3,5;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear
	1: 
	2: 
	3: 

	tZNOi-vII-30: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vII-30: 
	Pars: No=II Варіант,Частина 1,30;CAn=2,3,6;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
	AcT: clear
	1: 
	2: 
	3: 

	tZNOi-vI-29: 
	2: 
	1: 

	bZNOi-vI-29: 
	Pars: No=I Варіант,Частина 1,29;CAn=2,3,4;An=;Tg=open;AcT=clear;QC=OK
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