9 клас
І рівень (8 балів)
Підкреслить правильну відповідь:
1. Як називалися найдавніші люди на території України, які залишили найдавнішу стоянку поблизу с. Королеве на
Закарпатті (1 бал):
а) кроманьйонці
б) неандертальці
в) неоантропи
г) архантропи
Які риси характеризують «неолітичну революцію» (1 бал):
а) приручення собаки і вепра
б)
виникнення
гончарства і ткацтва
в) перші ґрунтові та курганні поховання
г) виникнення мистецтва і релігійних вірувань
2.Велике переселення народів відбулося в: а) VII-IV ст. до н.е.

б) IV-I ст. до н.е.

Який з ранньослов’янських політичних союзів вважається одним із перших? (1 бал)
а) Полянський;
б) Древлянський;
в) Дулібський

в) IV-VII ст. н.е.

г) VII-VIII ст. н.е.

г) Словенський

3. Про яку важливу історичну подію йдеться у фрагменті «Повести временних лет»: « І когда … прибыл, повелел он сбросить
кумиров, одних изрубить а других предать огню… Если не появится кто завтра на реке… то мне тот противником будет» (1
бал): а) придушення повстання
б) збір данини
в) покарання зрадників
г) хрещення Русі
Які з названих давньоруських міст знаходилися на території сучасної Черкащини (1 бал) : а) Любеч і Малин б) Вишгород і
Галич в) Воїнь і Родень
г) Муром і Туров
4. У обов’язки якого прошарку населення XVI ст. входили обов’язки «усіх непокірних гамувати, ловити і винищувати як
ворогів Корони», відбувати вартову службу за Дніпровськими порогами… (1 бал):
а) реєстрового козацтва
б) нереєстрового козацтва
в) князівських дружинників
г) литовського війська
Яким часом датується «Пересопницьке Євангеліє» - перша відома книга Святого письма, перекладена українською мовою з
болгарської за дорученням княгині А. Заславської (1 бал): а) 1663-1665 рр.
б) 1571 р.
в) 1584 р.
г) 1556-1561 рр.
ІІ рівень (12 балів)
Дайте визначення понять:
1.

2.

3.

За темою «Формування модерної української нації» (4 бали):
- єтнос (1 бал)
- фольклор (1 бал)
- соборність (1 бал)
- українофільство (1 бал)
За темою «Українські землі наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст.» (4 бали):
- ідея народності (1 бал)
- романтизм (1 бал)
- просвітництво (1 бал)
- масонство (1 бал)
За темою «Соціально-економічне життя українського народу у першій половині ХІХ ст.» (4 бали):
- чумакування (1 бал)
- промисловий переворот (1 бал)
- місячина (1 бал)
- аракчеєвщина (1 бал)
ІІІ рівень (10 балів)

Дайте розгорнуті відповіді:
1.

Ти – сучасник Тараса Шевченка, що зустрівся з ним у Черкасах 18 липня 1859 р. Задай йому три питання та дай
можливі відповіді поета на них, показавши свої знання життя і творчості Т.Г. Шевченка, пов’язані з Черкащиною.

2. Схарактеризуй традиційно-побутову культуру в українському селі у першій половині ХІХ ст.

10 клас
І рівень (8 балів)
Підкреслить правильну відповідь:
1. До якого періоду належіть стоянки первісних мисливців на мамонтів в с. Межирічі на Черкащині, де виявлені найдавніші
наземні житла людини із кісток і шкір мамонта (1 бал): а) ранні палеоліт б) пізній палеоліт в) мезоліт г) неоліт
Коли відбувся перехід від матріархату до патріархату (1 бал): а) мезоліт

б) доба бронзи

в) неоліт

г) енеоліт

2. Визначте імена римських вчених, у працях яких містяться перші писемні згадки про ранньослов’янські племена (1 бал):
а) Гомер і Пліній Старший
б) Геродот і Йордан
в) Каллімах і Менандр г) Корнелій Тацит і Пліній Старший
Смерди в Київській Русі – це:
при боярських дворах

а) вільні селяни

б) раби, які викупилися

в) залежне населення

г) прислуга

3. Який князівський з’їзд ухвалив рішення про припинення усобиць та запровадження спадкового володіння князівствами,
визначив три отчини – Київ, Чернігів і Переяслав, з яких володарем Русі визнавався той князь, хто мав своєю отчиною Київ
(1 бал): а) Золотчівський 1101 р.
б) Любецький 1097 р.
в) Витичівський 1100 р.
г) Долобський 1103 р
В ході якого козацько-селянського повстання відбулася Солоницька битва 1596 р. на чолі з:
б) Криштофом Косинським
в) Павлом Бутом
г) Іваном Сулимою

а) Северином Наливайком

4. Назвіть історичну особу: «Син священика, навчався у Київській колегії, швидко зробив кар’єру в козацькому війську.
Ставши гетьманом, здійснював політику розширення привілеїв козацької старшини. Був завжди лояльний до московської
влади. 15 років тримав гетьманську булаву, але за доносом старшинської олігархії звинувачений у зраді московському царю,
заарештований та засланий до Тобольська: (1 бал): а) І.Брюховецький б) І.Мазепа в) П.Дорошенка г) І.Самойлович
Яка галузь була візитною карткою української промисловості в першій половині ХІХ ст. (1 бал):
б) борошномельна
в) цукроваріння
г) металургія

а) машинобудівництво

ІІ рівень (12 балів)
Дайте визначення понять ( і абревіатур):
1. За темою «Україна на початку ХХ століття» (4 бали):
- монополізація (1 бал)
- УСДРП (1 бал)
- трудова міграція (1 бал)
- поступовці (1 бал)
2. За темою «Українська революція (березень 1917-початок 1918 р.)» (4 бали):
- національно-територіальна автономія (1 бал)
- УДХП (1 бал)
- радянізація (1 бал)
- ратифікація (1 бал)
3. За темою «Українська державність в 1918-1921 рр.» (4 бали):
- гетьманат (1 бал)
- директорія (1 бал)
- отаманщина (1 бал)
- «воєнний комунізм» (1 бал)
ІІІ рівень (10 балів)
Дайте розгорнуті відповіді

1. Схарактеризуйте позитивні та негативні наслідки Першої світової війни для України (5 балів).
2. Чому саме у 1920 - х pp. і саме серед молоді набуває поширення ідеологія Дм. Донцова? Схарактеризуйте її (5
балів).

11 клас
І рівень ( 8 балів)
Підкреслить правильну відповідь:
1. Назвіть віру, за якою первісна людина одухотворяла сили природи, тварин, рослин і предметів, приписувала їм розум,
дієздатність і могутність, вірила, що кожна річ у світі має душу або дух (1 бал): а) магія
б) тотемізм
в) анімізм
г) фетишизм
Які племена на території України будували прото-міста з кварталами, вулицями та двоповерховими глинобитними житлами,
розташованими по колу чи овалу, розмальовували кераміку піктографічними знаками, які при подальшому розвитку могли
привести до виникнення власної писемності (1 бали):
а) ранньослов’янські
б) черняхівські
в) трипільські
г) скіфські
2. Хто із київських князів походив із династії Києвичів і вперше сповістив про вихід Русі на міжнародну арену та спробував
запровадити на Русі християнства (1 бал): а) Аскольд
б) Олег
в) Ігор
г) Святослав
Коли була створена Галицько-Волинська держава: а) 1167 р.

б) 1175 р

в) 1186 р.

г) 1199 р.

3. Який Сейм виніс ухвалу про унію Великого князівства Литовського і Польського королівства (1 бал):
а) Варшавський 1589 р.
б) Люблінський 1569 р.
в) Волинський 1566 р.
г) Берестейський 1596 р.
Визначте назву документу, за яким українському гетьману заборонялося вступати у зв’язки з іншими державами без дозволу
московського царя (1 бал): а) «Березневі статті» 1654 р. б) Московські статті 1665 р. в) Переяславські статті 1659 р. г)
Конотопські статті 1672 р.
4. На який території України гайдамацький рух XVIII ст. очолили М.Залізняк та І.Гонта: а) Правобережжя
б) Брацлавщина
в) Волинь
г) Поділля
Автором серії малюнків «Живописна України» був(1 бал): а) Т. Шевченко
г) В. Боровиковський

б) І.Сошенко

в) А.Тропінін

ІІ рівень (12 балів)
Дайте визначення понять:
1. За темою «Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)» (4 бали):
- українське питання (1 бал)
- колабораціонізм (1 бал)
- остарбайтери (1 бал)
- голокост (1 бал)
2. За темою «Україна в перше повоєнні роки (1945-початок 1950-х рр.)» (4 бали):
- індустріалізація (1 бал)
- колективізація (1 бал)
- тоталітаризм (1 бал)
- «ждановщина» (1 бал)
3. За темою «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (сер. 1950-х – сер. 1960-х рр.» (4 бали):
- «відлига» (1 бал)
- дисиденство (1 бал)
- лібералізація (1 бал)
- «хрущовки» (1 бал)
ІІІ рівень (10 балів)
Дайте розгорнуті відповіді
1. Заповніть таблицю «Військові операції Червоної Армії 70 років тому, у січні-лютому 1944 року, на території України» (5
балів)
Дата операції
Назва операції
Результати операції

2. Відомий історик О.Субтельний, аналізуючи підсумки доби М.Хрущова, ставить перед читачами запитання: «Які ж зміни
відбулися в хрущовські роки і – що не менш важливо – які не відбулися?». Спробуйте дати відповідь на це питання (5 балів).

