


Інструкція: прочитати питання, обрати правильну відповідь та вписати її на 
листок відповідей

1. У яку історико-археологічну     
добу відбувся перехід від 
привласнюючого до відтворюючого 
господарства? 

а. алеоліт 
б. мезоліт  
в. неоліт 
г. бронзовий вік 

2. Які найголовніші причини 
грецької колонізації Північного 
Причорномор’я та Криму в VІІI–VІ 
ст. до н. е.? 
а. суспільно-політичні  
б. культурно-ідеологічні  
в. соціально-економічні  
г. воєнно-стратегічні 
 
 
3. Що на карті позначено суцільною 
жирною лінією? 
 
а. традиційний шлях збирання 
полюддя за часів князювання Олега 
б. шлях місії єпископа Адальберга 
до Києва та Константинополя 
в. походи князя Святослава на 
Новгород і Візантію 
г. військово-торговельний «шлях 
із варягів у греки» 

4. Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» і 
виконайте завдання. 

«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки 
державній владі... Тому Володимир Святославич у 
середині 980J-х рр. почав схилятися до запровадження 
на Русі християнства, служителі якого були вірними 
слугами государів і провідниками їхньої політики…» 

 
У цитованому уривку історик указав на  
а. результат запровадження християнства.  
б. привід до запровадження християнства.  
в. причину запровадження християнства. 
г. наслідки запровадження християнства. 

 
 
 

5. До складу першого
 руського тріумвірату входили: 

а.   Ярослав, Мстислав, 
Ярополк  

б.   Ізяслав, Святослав, 
Всеволод  
в. Мстислав, Ізяслав, 
Володимир  
г. Святополк, Ярополк, 
Всеслав 



 
 
 

7. На яку верству суспільства 
переважно спирався Болеслав 
Юрій ІІ Тройденович у боротьбі 
проти боярського панування? 

а. іноземних 
колоністів  

б. міщан 

в. селян 
г. удільних князів 

 

 

6. Події якого року описані у 
наведеному нижче уривку твору? 
«...І сказав йому буй-тур Всеволод: 
«Один брат, один світ світлий – ти, 
Ігорю! Обидва ми Святославичі!» 
...«Хочу-бо, – сказав Ігор, – списа 
переломити кінець поля 
половецького; з вами, русичі, хочу 
голову свою положити або 
напитися шоломом з Дону!..» 

а.   1054 р. в. 1205 р. 
б.   1187 р. г. 1240 р.  
 
 
 

8. Яка культура мала вирішальний 
вплив на розвиток храмового 
будівництва Київської Русі в період 
її розквіту? 
а. західноєвропейська  
б. варязька 
в. хозарська 
г. візантійська 

 



 
 
 
9. Експансія Литви на Південний схід була зупинена в битві: 

а. на Синіх Водах  
б. на р. Ворскла 
в. Вількомирської битві  
г. Грюнвальдської битві 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. У якому уривку з історичного джерела йдеться про укладення 
Люблінської унії? 

а.                  «...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще 
нехрещеними братами, ближніми, ...жагуче бажає й просить 
прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... обіцяє 
свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства 

Польського...» 
б. «Ми присягаємо той мир тримати твердо, без будь-якої 
хитрості... Королю держати сповна землю Львівську, а нам 

держати Володимирську, Луцьку, Белзьку, Холмську та 
Берестейську. Мир тримати від Покрови Богородиці два роки...» 

в.            «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все 
Військо Запорозьке домовилися і постановили з гетьманом... що із 

генеральними особами мають радитися гетьман про ...всілякі 
публічні справи, нічого без їхнього дозволу не починаючи...» 

г. «Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на 
скликаному цьому сеймі закінчили справу [об’єднання] між 

князівством Литовським та королівством Польським в 
братерській любові і за згодою обох народів...» 

 
11. Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника 
зробити такий висновок: 

«Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі 
українські землі, думала не про татар та козаків, а про 

нову здобич для польського плуга»?
а. зимівник                                   в. фільварок  



б. уход                                          г. слобода 
 

 
12. Ініціаторами укладання Брестської церковної унії 1596 р. стали: 

а. Православні єпископи 
б. Польський король Сигізмунд  
в. Папа Римський 
г. Православні братства



 

13.  Який договір уклав Богдан 
Хмельницький з Москвою? 
а. Червневі статті 
б. Переяславські статті  
в. Березневі статті 
г. Глухівські статті 

14. Унаслідок якого походу Іван 
Самойлович втратив гетьманську 
булаву? 

а. Кримського 
б. Чигиринського  
в. Азовського 
г. Молдавського

15. Які регіони не входили до 
складу Гетьманщини (XVIII ст.)? 
а. Поділля, Слобожанщина, 
Запоріжжя  
б. Стародубщина, Гомельщина, 
Київщина 
в. Полтавщина, Чернігівщина, 
Переславщина 
г. Черкащина, Сіверщина, 
Хорольщина 

16. Під час якого поділу Польщі до 
Росії увійшло найбільше 
Українських земель? 

а. Першого  
б. Другого  
в. Третього 
г. Четвертого 

 
17. Громадський рух зародився в: 

а. Києві                           б. Харкові 
в. Санкт-Петербурзі       г. Москві

 
18. У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в 
українській культурі зображеного діяча? 
а. «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу 
психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, 
чи зможе українська література стати великою літературою...» 
б. «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового 
літературного і культурного розвитку. Його славу 
зачинателя нової української літератури, доповнює слава 
«батька» українського театру...» 
в. «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. 
Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської 
культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним 
ученим...» 
г. «Будучи останнім представником поезії українського 
бароко, він став предтечею нової української літератури, 
просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...» 

 
19. В якому регіоні України 
кріпацтво було відмінено 
найраніше? 

а. Буковина  

б. Галичина  
в. Закарпаття 
г. Слобожанщина 



 

 

20. К. Левицький був одним з 
лідерів галицьких: 

а. Москвофілів  
б. Радикалів 

в. Народників 
г. Колобораціоністів 

 
 

21. Діяльність  «Товариства  галицьких  греко-католицьких  священиків»  і  
«Руської  трійці» свідчила про 

а. початок національного відродження на західноукраїнських землях.     
б. політизацію  національно-визвольного  руху  в  Австрійській  імперії.  
в. розгортання національного руху під релігійними гаслами. 
г. переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

 
22. Великі реформи 60-70-х років ХІХ ст. у Росії провів імператор:

а. Петро І                            в. Олександр І 
б. Микола І                         г. Олександр ІІ

23. Розставте події в
 хронологічній послідовності: 
а. “Чорна рада”; 
б. Конотопська битва; 
в. гетьманування Д.Многогрішного;  
г. Андрусівське перемир’я. 

24. Які з перелічених грецьких    
міст-колоній не існували на 
теренах сучасної України? (обрати 
декілька варіантів): 

а. Візантій;  
б. Херсонес;  
в. Ольвія; 
г. Тіра; 
д. Діоскурія; 
е. Борисфеніда;  
ж. Горгіппія. 

 
 

 
25. Виберіть із списку українських історичних діячів сподвижників гетьмана 
Б. Хмельницького? (обрати декілька варіантів): 

а. Павло Тетеря;  
б. Данило Нечай  
в. Іван Богун; 
г. Ярема Вишневецький; 
д. Максим Кривоніс; 
е. Адам Кисіль; 
ж. Михайло Дорошенко.



 

  
КЛЮЧІ ДО ТЕСТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
 

1. В 10. Г 19. Б 

2. В 11. В 20. В 
3. Г 12. А 21. А 
4. В 13. В 22. Г 
5. Б 14. А 23. Б-А-Г-В. 
6. Б 15. А 24. А, Д, Е. 
7. А 16. Б 25. Б, В, Д 
8. Г 17. В  
9. Б 18. Г  

 
Вступні тести з Історії України проводяться для визначення рівня володіння 
студентами знаннями з Історії України. 

Результати тестів виступають показниками успішності абітурієнтів в оволодінні 
Історії України. 

Критерії оцінювання завдання з 25 питань та двох завдань 

Особа, яка отримала більше 
 

● 23 балів отримує 200 
● 20 балів отримує 190 
● 18 балів отримує 181 
● 16 балів отримує 171 
● 14 балів отримує 162 
● 12 балів отримує 152 
● 10 балів отримує 143 
● 9 балів отримує 133 
● 8 балів отримує 124 
● 7 балів отримує 118 
● 6 балів отримує 112 
● 5 балів отримує 106 

Результати вступного випробування визначаються за двохсот-бальною шкалою. 
Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі – 100 балів. 
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