
Тестові завдання на олімпіаду з історії України 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 

1. Що було першочерговою метою Головної української ради?  

А захист інтересів українців на території України 

Б захист інтересів українців в Австро-Угорщині 

В захист інтересів українців у Польщі 

Г захист інтересів українців у Російській імперії 

2. На території яких губерній поширювалась діяльність Генерального 

Секретаріату з 1917 р., за «Тимчасовою інструкцією»? 

А Київської, Подільської, Полтавської 

Б Київської, Полтавської, Чернігівської 

В Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської 

Г Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, Чернігівської 

3. Що стало причиною І Всеукраїнського з’їзду рад у грудні 1917 р. у Києві? 

А передача всієї влади хліборобським комітетам на місцях 

Б передача всієї влади військовим комітетам української армії 

В передача всієї влади радам шляхом перетворення Української Центральної 

Ради на Центральний виконавчий комітет рад 

Г передача всієї влади Тимчасовому Генеральному секретаріату 

4. Коли була прийнята перша Конституція УСРР? 

А січень 1919 р. 

Б березень 1919 р. 

В грудень 1920 р. 

Г травень 1920 р. 

5. Підписана угода у Старобільську між Н. Махном і радянською владою 

передбачала, що 

А Н. Махно мав розпочати збройну боротьбу проти радянської влади 

Б Н. Махно мав приєднатися до армії П. Врангеля 

В Н. Махно обіцяв припинити збройну боротьбу проти радянської влади 

Г радянська влада розпочала боротьбу проти загонів Н. Махна 

6. Термін «автокефалія» означає 

А необмежену самодержавну владу 

Б самоврядування певної частини держави 

В антидемократичну систему влади, що поєднується з особистою диктатурою 

Г повне самоврядування церкви, її незалежність 

7. Які міжнародні організації допомоги голодуючим здійснювали свою 

діяльність в Україні в 1921–1922 рр.? 

А Фонд А. Нобеля, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний комітет 

селянської допомоги 

Б АРА, фонд Ф. Нансена, Міжнародний комітет робітничої допомоги 

В Організація сприяння розвитку демократії, Червоний Хрест 

Г Фонд «Відродження», Асоціація Амундсена, Міжнародний комітет Червоного 



Півмісяця 

8. У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція, яка 

розташовувалась на території округу 

А Харківського 

Б Одеського 

В Запорізького 

Г Київського 

9. З якою метою була здійснення партійна чистка? 

А послабити ролі партії в державному житті 

Б зміцнити роль партії 

В зміцнити позиції Й. Сталіна 

Г поширити критичні настрої у ВКП(б) 

10. Коли було засновано Таємний університет у Львові? 

А 1920 р. 

Б 1921 р. 

В 1922 р. 

Г 1923 р. 

11. Хто був головою Українського національно-демократичного об’єднання? 

А С. Баран 

Б В. Залозецький 

В Л. Бачинський 

Г Д. Левицький 

12. Хто очолив Український штаб партизанського руху?  

А М. Кирпонос 

Б Т. Строкач 

В С. Ковпак 

Г О. Федоров 

13. Яке велике місто було останнім звільнене у жовтні 1944 р. від фашистської 

окупації? 

А Одеса 

Б Севастополь 

В Львів 

Г Ужгород 

14. Які українські землі під час Першої світової війни було окуповано 

російськими військами в 1914 р.? 

А Східну Галичину, Північну Буковину 

Б Холмщину, Західну Волинь 

В Західне Поділля, Східну Волинь 

Г Закарпаття, Марморощину 

15. Позначте політичний блок, утворений на початку Першої світової війни, 

головою якого обрано К. Левицького. 

А Союз визволення України 



Б Товариство українських поступовців 

В Карпато-руський визвольний комітет 

Г Головна українська рада 

16. Позначте прізвище лідера самостійників доби Української Центральної Ради. 

А А. Ніковський 

Б М. Міхновський 

В С. Петлюра 

Г С. Єфремов 

17. Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити 

Третій Універсал? 

А Корніловський заколот 

Б початок Лютневої революції 

В липнева криза Тимчасового уряду 

Г більшовицький переворот у Петрограді 

18. Події, перебіг яких позначено 

на картосхемі, відбувалися 

впродовж 

А грудня 1917 р. – березня 

1918 р. 

Б листопада – грудня 1918 р. 

В квітня – червня 1920 р. 

Г жовтня – листопада 1921 р. 

 

 

19. Другий зимовий похід військ Армії УНР здійснено з метою 

А допомогти Українській Галицькій армії в боротьбі з польською агресією 

Б підтримати дії Революційно-повстанської армії Н. Махна 

В підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади 

Г дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала П. Врангеля 

20. Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було 

забезпечено завдяки  

А скасуванню заборон на приватне підприємництво, впровадженню оренди, 

економічних методів господарювання 

Б залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-

грошових відносин, централізації управління  

В зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на 

сільськогосподарську продукцію для робітників  

Г проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню 

загальної трудової повинності  

21. Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти 

життя українського суспільства 1920-х років? 

1. «До одноосібників, які… саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати 

репресії… До одноосібників, що… не виконують плану… та про яких… відомо, 



що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку… застосувати 

штраф…» 

2. «…при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно 

вживати… заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини,… 

спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]». 

А так, обидва уривки відображають 

Б тільки 1-й уривок відображає 

В тільки 2-й уривок відображає 

Г ні, жоден з уривків не відображає 

22. Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали 

М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський. 

А театр 

Б література 

В музика 

Г живопис 

23. Позначте, з якою політичною метою проводили суцільну колективізацію. 

А зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та 

піднесення добробуту селян 

Б встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом 

і використання його ресурсів для модернізації всього господарства 

В допомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення 

агротехніки й агрокультури 

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільсько-

господарського виробництва інтенсивним 

24. Позначте поняття, яким польський уряд назвав акцію масового терору, 

спрямованого проти українців Галичини й Волині, що мала на меті 

«заспокоїти» край. 

А асиміляція 

Б пацифікація 

В депортація 

Г нормалізація 

25. Позначте прізвище ідеолога українського «інтегрального» націоналізму. 

А Д. Донцов 

Б Є. Коновалець 

В С. Бандера 

Г А. Мельник 

26. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була 

здійснена впродовж 

А червня – липня 1943 р. 

Б листопада – грудня 1943 р. 

В січня – лютого 1944 р. 

Г квітня – травня 1944 р. 

27. Позначте рік примусової депортації кримських татар із Кримської АРСР. 

А 1943 р. 



Б 1944 р. 

В 1945 р. 

Г 1946 р. 

28. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок  

А захоплення російською армією Карпатських перевалів 

Б Брусиловського прориву та поразки австрійської армії 

В окупації російською армією Галичини 

Г початку Першої світової війни 

29. Оберіть дату Брусиловського прориву. 

А навесні 1915 р. 

Б восени 1915 р. 

В навесні 1916 р. 

Г влітку 1917 р. 

30. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? 

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – 

Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями 

повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були 

просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до 

творення яких він мав безпосереднє відношення». 

А В. Винниченка 

Б М. Грушевського 

В С. Петлюру 

Г Д. Дорошенка 

31. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено  

А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам 

Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків 

В відмовою УЦР від виконання умов Брестського мирного договору 

Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням 

32. Державний переворот, що зумовив перехід влади до П. Скоропадського, 

відбувся 

А 18 квітня 1918 p. 

Б 30 квітня 1918 р. 

В 28 квітня 1918 p. 

Г 29 квітня 1918 р. 

33. Державно-політичний статус УСРР у 1921–1922 рр. визначався  

А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, 

посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади 

Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої 

держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах 

В «воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на 

правах автономного утворення 

Г «військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та 

ознак незалежної держави 



34. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація 

плану ГОЕЛРО?  

А енергетичній 

Б металургійній 

В вуглевидобувній 

Г машинобудівній 

35. Курс на індустріалізацію проголошено  

А 1921 р. 

Б 1925 р. 

В 1928 р. 

Г 1930 р. 

36. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено 

А 1932 р. 

Б 1930 р. 

В 1929 р. 

Г 1925 р. 

37. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, 

Італія… вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до…»  

А Української Соціалістичної Радянської Республіки 

Б Української Народної Республіки 

В Королівства Румунія 

Г Республіки Польща 

38. Уряд якої країни вживав упродовж 1920–1930-х років описані нижче заходи? 

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин 

військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, 

деревину на будівництво, грошей чимало». 

А Румунії 

Б Чехословаччини 

В Польщі 

Г Угорщини 

39. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу 

між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок  

А Збруч, Одер, Буг 

Б Вісла, Сян, Збруч 

В Нарев, Вісла, Сян 

Г Нарев, Вісла, Дністер 

40. Друга світова війна розпочалася нападом  

А Німеччини на Польщу 

Б Радянського Союзу на Фінляндію 

В Німеччини на Радянський Союз 

Г Франції на Німеччину 

41. Укажіть битву (прорив) і бій, що відбулися в 1915 р. 

А Брусиловський прорив, бій на г. Лисоні 



Б Галицька битва і бій біля с. Конюхи 

В Галицька битва і бій за Ужоцький перевал 

Г Горлицький прорив і бій на г. Маківка 

42. Укажіть організацію, яка виступила ініціатором створення української 

національної армії. 

А Тимчасовий уряд Росії 

Б Товариство українських поступовців 

В Українська Центральна Рада 

Г Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка 

43. Прочитайте уривок із спогадів Георгія Лапчинського, де йдеться про 

розмову із Василем Шахраєм, і вкажіть назву уряду, про який ідеться в 

тексті. 

«Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати 

української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед 

українського суспільства, але воно навіть і не чуло раніше їхніх прізвищ?». 

А Генеральний секретаріат 

Б Державний секретаріат 

В Народний секретаріат 

Г Рада народних міністрів 

44. Який уряд ухвалив документ, уривок з якого наведено? 

«…Ухвалити докладені до цього статут та штати Української Академії 

Наук в м. Києві та її установи… З-поміж перелічених у статуті наукових 

установ Академії… витворюються в біжучому році: Фізичний інститут. 

Геодезичний інститут. Лабораторія для спроб над матеріалами при Інституті 

прикладної механіки, Ботанічний сад, Акліматизаційний сад, Демографічний 

інститут для виучування економічної кон’юнктури та народного господарства 

України… Первісний склад Академії становлять 12 академіків, що на подання од 

міністра народної освіти та мистецтва, призначає…». 

А УНР за доби Центральної Ради 

Б УНР за доби Директорії 

В Української Держави 

Г УСРР 

45. Перебіг яких подій зображено на карті? 

А придушення в 1921 р. анти-

більшовицьких селянських повстань 

Півдня України та Криму військами 

Південного фронту під команду-

ванням М. Фрунзе 

Б витіснення у 1919 р. арміями 

Н. Махна та М. Григор’єва військ 

Антанти з Півдня України та Криму 

В контрнаступ Червоної Армії та 

розгром військ генерала П. Врангеля 

на Півдні України та в Криму в 

1920 р. 



Г контрнаступ Червоної Армії та розгром військ генерала А. Денікіна на Сході 

та Півдні України в 1919 р. 

46. Укажіть зібрання, на якому було ухвалено рішення про початок коренізації. 

А VI Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1921 р.) 

Б VII Всеукраїнський з’їзд рад (грудень 1922 р.) 

В ХІІ з’їзд РКП(б) (квітень 1923 р.) 

Г ІІ Всесоюзний з’їзд рад (січень 1924 р.) 

 

47. Художник, автор 

картин «Дівчина», 

«Двоє під деревом». 

А Олександр Богомазов 

Б Михайло Бойчук 

В Олексій Кокель 

Г Федір Кричевський 

 

 

 

 

48. С. Косіор, виступаючи на з’їзді КП(б)У, заявив, що «…на Україні класова 

боротьба більш напружена, ніж в інших містах, і ворог, націоналіст – у нас 

більш досвідчений, лютіший, ніж де б то не було в інших республіках і областях 

Союзу». Ця теза стала підґрунтям для здійснення в республіці 

А кампанії з розкуркулення в 1929–1932 рр. 

Б терору голодом у 1932–1933 рр. 

В політики коренізації на початку 1930-х рр. 

Г масових репресій у другій половині 1930-х рр. 

 

49. На карті позначено області 

А розгортання перших машинно-

тракторних станцій наприкінці 1932 р. 

Б діяльності хлібозаготівельної комісії 

В. Молотова у жовтні 1933 р. 

В що зазнали найбільших людських втрат 

від голодомору 1932–1933 рр. 

Г селянських повстань під час проведення 

колективізації 

 

 

50. Коли Сойм Карпатської України ухвалив закон, уривок з якого наведено? 

«§1. Карпатська Україна є незалежна Держава. §2. Назва Держави є: 

КАРПАТСЬКА Україна. §3. Карпатська Україна є республіка з президентом, 

вибраним Соймом КУ, на чолі. Державна мова Карпатської України є українська 

мова. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому 

барва синя є горішня, а жовта є долішня… §7. Державний гімн Карпатської 

України є: «Ще не вмерла Україна…». 

А 1938 р. 

Б 1939 р. 



В 1940 р. 

Г 1941 р. 

51. Про яку українську політичну організацію у складі Польщі в міжвоєнний 

період ідеться? 

Від 1925 до 1939 р. організація залишалася провідною політичною силою серед 

українців у Польській державі. Вона ставила за мету утвердження державних 

прав українського народу, забезпечення його права жити власним життям, не 

підпорядковуючись наказам з Варшави або з Москви. Прагнула поширити вплив на 

українські культурно-освітні та господарські товариства й установи, 

унормувати українсько-польські взаємини в Польщі. 

А Комуністична партія Західної України  

Б Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання  

В Організація українських націоналістів  

Г Українське національно-демократичне об’єднання  

52. За часів радянсько-німецької війни науковці АН УРСР на чолі з Євгеном 

Патоном 

А розробили нову технологію виправлення броньованої сталі 

Б застосували на танкових заводах ефективний спосіб автоматичного дугового 

зварювання під флюсом 

В створили радіолокатор та автоматичні системи пеленгації, прилад для 

знешкодження мін 

Г розробили висококалорійний терміт для мін і снарядів, що переважав своїми 

теплотворними можливостями всі попередні 

53. На картосхемі відображено перебіг 

подій 

А Корсунь-Шевченківської операції 

Б Київської оборонної операції 

В Умансько-Ботошанської операції 

Г Битви за Дніпро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Другу п’ятирічку в СРСР було проголошено «безбожною п’ятирічкою», 

«п’ятирічкою знищення релігії». Який із відомих храмів часів Київської Русі 

зруйновано в цей період? 

А Собор Святої Софії в Києві 

Б Михайлівський Золотоверхий собор у Києві 

В Успенський собор Києво-Печерської лаври 

Г Спасо-Преображенський собор у Чернігові 



55. Створення легіону Українських січових стрільців  

А спричинено формуванням «Вільного козацтва»  

Б було складовою процесу «українізації» частин російської армії 

В відбулося за ініціативи Головної української ради 

Г зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки 

56. Найбільшу підтримку населення Наддніпрянської України в 1917 р. мала 

А Українська партія соціалістів-федералістів 

Б Українська партія соціалістів-революціонерів 

В Українська соціал-демократична робітнича партія 

Г Українська демократично-хліборобська партія 

57. Карта-карикатура, зображена на 

фото, ілюструє події 

А 1914 р.  

Б 1917 р.  

В 1919 р.  

Г 1921 р. 

 

 

 

 

 

58. Хто з діячів, зображених на фото, очолював Українську державу за обставин, 

наведених в уривку документа? 

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в 

надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з 

передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була 

відкрита головна комунікаційна лінія… У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він 

тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність… Уряд 

буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, 

як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки…». 

 

59. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в 

надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з 

передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була 

відкрита головна комунікаційна лінія… У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він 



тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність… Уряд 

буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, 

як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки…». 

У результаті «надзвичайно тяжкого стратегічного й матеріального 

положення» «Армія» була змушена здійснити 

А Перший зимовий похід  

Б Чортківську офензиву  

В Брусиловський прорив  

Г Листопадовий зрив 

60. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в 

надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з 

передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була 

відкрита головна комунікаційна лінія… У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він 

тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність… Уряд 

буде керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, 

як цього вимагатимуть інтереси нашої республіки…». 

Зазначені в уривку документа обставини спонукали «Уряд» до 

А підписання Брестського миру 

Б укладення Варшавської угоди  

В визнання умов Ризького договору 

Г підтвердження умов прелімінарного миру з радянською Росією 

61. Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання країнами 

Антанти входження до складу Польщі 

А Закарпаття 

Б Східної Галичини 

В Північної Буковини 

Г Південної Бессарабії 

62. Пам’ятка, зображена на фото, є 

частиною міської архітектури 

А Харкова 

Б Одеси  

В Києва 

Г Львова 

 

 

 

63. Реалізація Радянським Союзом умов пакту Молотова – Ріббентропа 

розпочалася 

А 1 вересня 1939 р.  

Б 17 вересня 1939 р.  

В 28 червня 1940 р.  

Г 22 червня 1941 р. 

64. Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на 

Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася 



А Українська головна визвольна рада  

Б Сірожупанна дивізія 

В Вільне козацтво 

Г Поліська Січ 

65. Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику коренізації, партійно-

радянське керівництво СРСР мало на меті 

А подолати масову неписьменність дорослого населення країни  

Б остаточно утвердити радянську владу в національних республіках 

В знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію 

Г налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу 

66. На картосхемі стрілками позначено 

А Брусиловський прорив російських 

військ  

Б бойовий шлях Українських січових 

стрільців  

В головні напрямки дій російських військ 

під час Галицької битви  

Г наступ німецьких й австро-угорських 

військ під час Горлицького прориву 

 

 

 

67. З іменами діячів, зображених на фото, 

пов’язано створення 

 

А Головної української ради  

Б Української Центральної Ради  

В Загальної української ради 

Г Головної руської ради 

 

 

68. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ, копія – командарму Повстанської 

армії. 

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, 

Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене 

перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді 

Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських 

повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії… 

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з 

[повстанцями] іншою мовою…». 

«Командармом Повстанської армії» на момент оприлюднення цитованого 

наказу був 

А Н. Махно  

Б С. Петлюра  

В М. Григор’єв 



Г Д. Вітовський 

69. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ, копія – командарму Повстанської 

армії. 

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, 

Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене 

перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді 

Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських 

повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії… 

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з 

[повстанцями] іншою мовою…». 

Що стало наслідком виконання наказу Революційної військової Ради 

Південного фронту? 

А перехід повстанців на бік армії генерала П. Врангеля  

Б розпуск і припинення існування загонів Повстанської армії  

В розгром головних сил повстанців, які намагалися вирватися з оточення  

Г переформування загонів Повстанської армії в підрозділи Червоної армії 

70. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«НАКАЗ АРМІЯМ ПІВДЕННОГО ФРОНТУ, копія – командарму Повстанської 

армії. 

У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, 

Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене 

перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді 

Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських 

повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії… 

У разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з 

[повстанцями] іншою мовою…». 

Результатом виконання завдання Повстанською армією стало захоплення 

А Донбасу  

Б Поділля  

В Криму  

Г Бессарабії 

71. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в  

А 1914 р.  

Б 1915 р.  

В 1916 р.  

Г 1917 р. 

72. Поява цитованого нижче документа призвела до 

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по 

справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 

Генеральний секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією 

Центральної Ради. Повноваження Генерального секретаріату поширюються на 

губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…». 

А надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в 

боротьбі з більшовиками 



Б оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та 

Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу 

В підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова – 

очільника заколоту проти Тимчасового уряду 

Г загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим 

урядом 

73. 6–8 квітня 1917 року у Києві відбувся  

А І Всеукраїнський військовий з’їзд  

Б Український національний конгрес  

В ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд  

Г З’їзд Вільного козацтва 

74. У якому році укладено цитовану нижче угоду? 

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… 

погодилися на такі рішення: 

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною 

Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж 

р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією… 

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних 

договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі 

Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки. 

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам 

української національності, які проживають на території Речі Посполитої 

Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, 

які проживають у межах Української Народної Республіки… 

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні 

або публікувати…». 

А 1918 р.  

Б 1919 р.  

В 1920 р.  

Г 1921 р. 

75. У якому пункті цитованої нижче угоди зафіксовано положення, що 

викликали вкрай різку та негативну реакцію громадських і політичних кіл 

Західноукраїнської Народної Республіки? 

«Уряд Речі Посполитої Польської… і уряд Української Народної Республіки… 

погодилися на такі рішення: 

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною 

Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж 

р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією… 

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних 

договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі 

Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки. 

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам 

української національності, які проживають на території Речі Посполитої 

Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, 

які проживають у межах Української Народної Республіки… 

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні 



або публікувати…». 

А другому  

Б четвертому  

В п’ятому  

Г восьмому 

76. Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів 

реалізації заходів  

А «воєнного комунізму» 

Б суцільної колективізації  

В нової економічної політики 

Г форсованої індустріалізації 

77. Уривок історичного документа, що характеризує часи голодомору: 

«Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» 

наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не 

залишилися без фунта хліба», – можна використати для пояснення його 

А передумов 

Б масштабу  

В жертв 

Г мети 

78. Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території  

А Польщі 

Б Угорщини  

В Чехословаччини  

Г Румунії 

79. «Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають 

німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» – листівку 

такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у 

А вересні 1939 р.  

Б червні 1941 р.  

В листопаді 1943 р.  

Г липні 1944 р. 

80. Підписання якого договору спричинило ситуацію, описану в уривку 

джерела? 

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани… Обиватель 

вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється 

справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо… Українці грають 

сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…». 

А Брестського  

Б Варшавського  

В Ризького  

Г Версальського 

 

81. Із якою метою було укладено договір, що призвів до ситуації, описаної в 

джерелі? 

«Німці, увійшовши до Києва, поводяться коректно, але як пани… Обиватель 



вважає, що справжніми господарями становища є німці, що здійснюється 

справжня окупація і що ми потрапили в остаточне ярмо… Українці грають 

сумну роль маріонеток, які привели до своєї країни іноземних поневолювачів…». 

А зупинити наступ польської армії Ю. Галлера у Східній Галичині  

Б отримати допомогу у звільненні території України від більшовиків  

В зупинити просування військ Антанти на півдні України  

Г отримати допомогу в боротьбі з Білою армією генерала А. Денікіна 

 

82. На карті жирною пунктирною лінією позначено 

 
А територію провінції Трансністрія – зони румунської окупації в 1941 р.  

Б зону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942–1943 рр.  

В райони базування загонів Української повстанської армії в 1943–1944 рр. 

Г межі Дистрикту Галичина в складі Генерального губернаторства в 1944 р. 

 

83. Цитований нижче документ є свідченням проведення радянською владою в 

роки Другої світової війни заходів з 

«…При вимушеному відході частинам Червоної армії забирати рухомий 

залізничний склад, не залишаючи ворогові жодного потяга, жодного вагона, ні 

кілограма хліба, ні літра пального. Колгоспники повинні рятувати худобу, хліб 

здавати на збереження державним органам для вивезення його в тилові 

райони…». 

А евакуації 

Б депортації 

В радянізації  

Г мобілізації 

 



84. На картосхемі штрихуванням позначено області 

 
А активних дій повстанських загонів Н. Махна у 1920–1921 рр.  

Б розгортання перших машинно-тракторних станцій наприкінці 1928 р.  

В діяльності хлібозаготівельної комісії В. Молотова в жовтні 1932 р.  

Г з найбільшими людськими втратами від голодомору 1932–1933 рр. 

 

85. На фото зображено 

 
А голів проводу українських націоналістів  

Б партійно-радянських керівників України 

В учасників українського дисидентського руху  

Г командувачів радянських партизанських з’єднань 

86. У грудні 1942 року розпочато  

А депортацію кримських татар та інших народів Криму  

Б вигнання нацистських загарбників з території України  

В наступ радянських військ у ході Корсунь-Шевченківської операції  

Г вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини 

87. Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував 

у 1914–1918 рр. 

А формування легіону Українських січових стрільців 

Б координація акцій української громади в Державній Думі 

В створення громадських організацій з допомоги біженцям 

Г допомога військовополоненим українцям 



88. У якому році відбулася подія, описана в джерелі? 

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати 

якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після 

тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих 

депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… 

Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української 

Центральної Ради». 

А 1917 р. 

Б 1918 р. 

В 1919 р. 

Г 1920 р. 

89. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати 

якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після 

тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих 

депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… 

Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української 

Центральної Ради». 

Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української 

Центральної Ради до Петрограда?  

 

90. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати 

якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після 

тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих 

депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… 

Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української 

Центральної Ради».  

Якою була головна вимога української делегації в Петрограді? 

А визнання автономних прав України 

Б затвердження права мати власні збройні сили 

В конституційне закріплення прав і свобод людини 

Г надання незалежності Україні 

91. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання. 

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати 

якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після 

тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих 

депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… 



Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української 

Центральної Ради».  

Описана в джерелі подія стала приводом до 

А проголошення Українською Центральною Радою незалежності УНР 

Б оприлюднення Українською Центральною Радою Першого Універсалу 

В першої війни радянської Росії проти УНР 

Г початку Української революції 

92. Найбільш успішна наступальна операція Української галицької армії, 

проведена на завершальному етапі українсько-польської війни 1918–1919 рр., 

увійшла в історію під назвою 

А Брусиловський прорив 

Б Київська катастрофа 

В Чортківська офензива 

Г Перший зимовий похід 

93. На картосхемі штрихуванням позначено територію 

 
А формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р. 

Б контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р. 

В створення численних парафій Української автокефальної православної церкви 

в 1921–1930 рр. 

Г уражену масовим голодом 1921–1923 рр. 

94. Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив: 

«…Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для 

демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній 

Європі після Першої світової війни». 

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920х –

 1930 х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на 

демократію…» стосовно українців? 

А Польща 

Б Румунія 

В Угорщина 

Г Чехословаччина 

95. Договір про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємний протокол до нього 

(пакт Молотова – Ріббентропа) було підписано 



А 15 березня 1939 р. 

Б 23 серпня 1939 р. 

В 17 вересня 1939 р. 

Г 2 листопада 1939 р. 

96. Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених 

у серпні – грудні 1943 р.? 

А звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і 

румунських військ з Південної України та Кримського півострова 

Б завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території 

України в її довоєнних кордонах 

В вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських 

військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії 

Г вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення 

бойових дій на Правобережну Україну 

97. Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських 

військ у 1919–1920 рр. увійшов в історію під назвою  

А Перший зимовий похід 

Б Київська катастрофа 

В Чортківська офензива 

Г Брусиловський прорив 

98. Якою цифрою на картосхемі позначено Рейхскомісаріат Україна – 

адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного 

цивільного управління в роки Другої світової війни? 

 
А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

99. У якому році було укладено договір, уривок якого наведено? 

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів 

визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і 

постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, 

Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по 

річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до 



впадання її в річку Дністер». 

А 1918 р. 

Б 1919 р. 

В 1920 р. 

Г 1921 р. 

100. У якому місті було підписано договір, уривок якого наведено? 

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів 

визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і 

постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, 

Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по 

річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до 

впадання її в річку Дністер». 

А Ризі  

Б Бресті  

В Варшаві  

Г Києві 

101. Укладання наведеного договору стало результатом 

«Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів 

визнають незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і 

постановляють, що східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, 

Білорусією і Україною з одного боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по 

річці Західна Двіна від кордону Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до 

впадання її в річку Дністер». 

А проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР 

Б поразки радянської Росії у війні з Польщею 

В окупації німецькими та австро-угорськими військами України 

Г визнання країнами Антанти приналежності Східної Галичини до Польщі 

102. Утвердження в Українській СРР колгоспно-радгоспної системи 

господарювання, багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація 

продуктивних сил села – це наслідки здійснення політики 

А «воєнного комунізму» 

Б суцільної колективізації 

В нової економічної політики 

Г коренізації 

103. Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання. 

 



Хто з діячів, зображених на фото, був президентом державного утворення, 

позначеного на картосхемі штрихуванням? 

А Б В  Г  

104. Національно-визвольна боротьба українського народу проти окупантів у 

роки Другої світової війни відбувалася у формі  

А страйків робітників і масових акцій громадської непокори 

Б участі регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції 

В загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання 

Г підпільної та партизанської боротьби проти загарбників 

105. Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, 

здійснюваних у січні – лютому 1944 р.?  

А розгром корсунь-шевченківського угрупування ворога, створення сприятливих 

умов для наступу радянських військ на Правобережній Україні 

Б прорив радянськими військами оборони противника на перекопському й 

сиваському напрямках та його розгром на Кримському півострові 

В перехід радянських військ через Карпати, вигнання окупантів з усієї території 

України в межах сучасного кордону 

Г завершення звільнення радянськими військами південних областей України та 

Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії та Угорщини 

106. Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового 

рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був 

А Г. Юра  

Б Л. Курбас 

В М. Бойчук 

Г О. Довженко 

107. На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві 

господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків 

такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських 

земель? 

А штучне стримування промислового будівництва та розвитку 

Б скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки 

В суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття 

Г ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля 

108. Який чинник, на думку вчених, сприяв «…переходу радянського 

партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на 

важливий фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога…»? 



А розконсервування створеної напередодні війни розгалуженої мережі схованок 

і баз для ведення партизанської боротьби 

Б встановлення тісної взаємодії радянських партизан із загонами УПА та 

польською Армією Крайовою в боротьбі проти окупантів 

В наказ Верховного Головнокомандувача частинам Червоної армії, що 

опинилися в оточенні, переходити до партизанської боротьби 

Г створення координаційного центру, підтримка партизанських загонів 

боєприпасами, зброєю, медикаментами з «Великої землі» 

109. Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, 

що у міжвоєнний період (1921–1938 рр.) перебували у складі 

А Польщі, Румунії, Чехословаччини 

Б Чехословаччини, Литви, Румунії 

В Німеччини, Польщі, Угорщини 

Г Литви, Німеччини, Угорщини 

110. Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., 

використовувала терористичні методи боротьби? 

А Українське національно-демократичне об’єднання  

Б Українська соціалістично-радикальна партія  

В Організація українських націоналістів  

Г Українська національна партія  

111. Якими цифрами на карті позначено регіональні радянські республіки, 

утворені більшовиками на початку 1918 р.? 

 
А 1, 2, 3 

Б 2, 3, 4 

В 1, 3, 4 

Г 1, 2 ,4 

112. Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було 

забезпечено завдяки 

А скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, 

економічних методів господарювання 

Б залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-

грошових відносин, централізації управління 

В зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на 

сільськогосподарську продукцію для робітників 

Г проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню 



загальної трудової повинності 

113. Якими цифрами на карті позначено території Російської імперії, приєднання 

яких до своїх володінь планувала Австро-Угорщина напередодні Першої 

світової війни?  

 

А 3, 4 

Б 1, 2 

В 2, 3  

Г 4, 1 

 

 

 

 

 

 

 

114. Які події Першої світової війни на території України були названі 

«європейський скандал»? 

А каральна антиукраїнська політика Росії на захоплених у 1914–1915 рр. землях 

Галичини і Північної Буковини 

Б репресивна політика Австро-Угорщини на українських землях 

В розгром австро-угорської армії на Галичині 

Г поразка і відступ російської армії в 1915 р. 

115. Укажіть дату проголошення III Універсалу УЦР. 

А 8 вересня 1917 р. 

Б 7 листопада 1917 р. 

В 15 листопада 1917 р. 

Г 23 листопада 1917 р. 

116. Хто з діячів, зображених на фото, після проголошення цитованого документа 

увійшов до складу Директорії? 

«Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини 

єдиної України – ЗУНР та Наддніпрянська Велика Україна… Однині є єдина 

незалежна Українська Народна Республіка… Однині народ український має змогу 

дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу 

Українську на благо і щастя всього її трудового народу…». 

 



117. Укажіть особливість політики гетьмана П. Скоропадського.  

А арешти і розстріли монархістів та прибічників УЦР 

Б арешти і розстріли колишніх діячів рад 

В репресії проти діячів культури і науки 

Г роздача селянам вільних земель 

118. Що було характерно для розвитку сільського господарства України в період 

НЕПу?  

А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою  

Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств  

В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи  

Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад 

119. Завданням комісії В. Молотова, що діяла в Україні протягом жовтня 

1932 р. – січня 1933 р., було 

А підбиття підсумків кампанії боротьби з неписьменністю в республіці  

Б здійснення контролю за повним виконанням хлібозаготівельного плану  

В розслідування «справи Спілки визволення України» 

Г введення в експлуатацію Харківського тракторного заводу 

120. У якому твердженні йдеться про Євгена Коновальця? 

А засуджений до смертної кари за низку терористичних актів 

Б керівник ОУН 

В автор «Листів до братів-хліборобів» 

Г ініціатор проведення політики нормалізації 

121. Одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар з території Криму 

було 

А надання Кримській області автономії у складі Української РСР  

Б розформування кримськотатарських частин Червоної армії 

В створення Татарського автономного округу в Узбецькій РСР 

Г Кардинальна зміна національного складу регіону 

122. Підписання генерал-лейтенантом К. Дерев’янком від імені СРСР Акта про 

капітуляцію Японії відбулося 

А 9 травня 1945 р. 

Б 26 червня 1945 р. 

В 16 серпня 1945 р. 

Г 2 вересня 1945 р. 

123. Галицька битва закінчилась 

А підписанням мирного договору 

Б поразкою російських військ 

В поразкою австро-угорських військ 

Г поразкою обох сторін 

124. Визначте, що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії 

УНР? 

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом 

довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення 



українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, 

справедливих… соціальних і політичних форм». 

А укладення Варшавської угоди 

Б завершення війни з радянською Росією 

В повалення гетьманського режиму П. Скоропадського 

Г анулювання Брестського мирного договору 

125. Сприятливі умови для розвитку ринкових відносин в УСРР існували за часів 

реалізації заходів 

А нової економічної політики 

Б «воєнного комунізму» 

В суцільної колективізації 

Г форсованої індустріалізації 

126. У результаті здійснення в Україні політики коренізації 

А було розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики та 

здійснення культурної роботи серед українців за кордоном  

Б реорганізовано національні адміністративні райони та території республік в 

звичайні райони 

В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського 

партійно-державного апарату 

Г замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації 

державною українською мовою  

127. «Розстріляне відродження» – умовна назва 

А покоління українських політичних діячів часів Української революції, 

знищених під час великого терору в 1930-х рр.  

Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі 

«шкідництвом» у 1920–1930- х роках 

В літературно-мистецька генерація України 1920–1930-х років, яка була 

репресована сталінським режимом 

Г плеяда видатних українських вчених, засуджених у 1930-х роках у справі 

«Спілки визволення України» 

128. Визначте, коли було укладено цитований нижче документ. 

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави 

розглядають… як своє завдання відновити мир… на цій території… Стаття І. 

Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону… на території 

колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та 

більш докладно буде описана в додатковому протоколі». 

А 23 серпня 1939 р. 

Б 1 вересня 1939 р. 

В 28 вересня 1939 р. 

Г 28 червня 1940 р. 

129. Закінчіть речення: «Згідно планів Пангерманського союзу, Німеччина 

напередодні Першої світової війни розглядала Україну як…».  

А потенційну колонію «Великої Німеччини»  

Б автономію у складі «Великої Німеччини»  

В «історично польські землі»  



Г рівноправну, економічно привабливу частину Німеччини 

130. Позначте Універсал Центральної Ради, текст якого містив слова:  

«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з 

державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам 

порядкувати своїм життям». 

А IV Універсал  

Б II Універсал  

В III Універсал  

Г І Універсал 

131. Закінчіть речення: «Інтервенція військ Антанти на півдні України відбулась 

за часів…». 

А Центральної Ради 

Б Гетьманату Скоропадського 

В Директорії  

Г УСРР 

132. Вставте в речення правильне твердження: «Стержнем нової економічної 

політики було…». 

А націоналізація усіх галузей промисловості 

Б заміна продрозкладки продовольчим податком 

В ліквідація карткової системи 

Г повернення до товарно-грошових відносин 

133. Вставте в речення правильне твердження: «Велика питома вага жінок у 

складі робітничого класу в другій половині 30-х років XX ст. перш за все 

пояснювалася намагання держави…». 

А скористатися додатковим ресурсом робочої сили 

Б допомогти жінкам оволодіти чоловічими професіями 

В утвердити рівноправне становище жінок у сім’ї 

Г утвердити рівноправне становище жінок у суспільстві 

134. Вставте правильну дату в речення: «Процес над членами «Спілки визволення 

України» відбувся у…». 

А 1932 р. 

Б 1930 р. 

В 1928 р. 

Г 1936 р. 

135. Вставте у речення правильну відповідь: «Загони Н. Махна діяли на 

території…». 

А Гуляйполя 

Б Київщини 

В Полтавщини 

Г Чернігівщини 

136. Позначте, в якому році почалися масові розстріли у Бабиному Яру. 

А 1941 р. 

Б 1942 р. 



В 1943 р. 

Г 1944 р. 

137. Закінчіть речення: «Відступаючи з Лівобережної України і Донбасу, німці 

проводили політику…». 

А колабораціонізму 

Б «випаленої землі» 

В «нового порядку» 

Г Голокосту 

138. Автором статті «Війна та українці» був 

А М. Грушевський 

Б С. Петлюра 

В В. Винниченко 

Г М. Міхновський 

139. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не 

входила до складу Австро-Угорщини. 

А Галичина 

Б Буковина 

В Волинь 

Г Закарпаття 

140. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група 

наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донців, М. Меленевський та ін.). 

А серпень 1914 р. 

Б вересень 1914 р. 

В серпень 1915 р. 

Г вересень 1915 р 

141. Програма Союзу визволення України мала назву 

А «Самостійна Україна» 

Б «Наша платформа» 

В «Наша Україна» 

Г «Наша програма» 

142. Назвіть організацію українського національного руху, яка на початку 

Першої світової війни займала проросійську позицію. 

А Товариство українських поступовців 

Б Головна українська рада 

В Союз визволення України 

Г Загальна українська рада 

143. «Листи до братів-хліборобів» писав 

А О. Лотоцький 

Б В. Липинський 

В В. Липківський 

Г К. Левицький 

144. Що увійшли в історію під назвою «війна нервів»? 



А окупація України німецько-австрійськими військами, розпуск Центральної 

Ради  

Б висунення ультиматуму Радою народних комісарів Центральній Раді 

В спроба більшовиків усунути делегацію УНР від участі в переговорах в Брест-

Литовську 

Г офіційний візит гетьмана П. Скоропадського до Берліна 

145. Укажіть назву першої українізованої військової частини? 

А Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка 

Б 1-й український полк імені Богдана Хмельницького 

В Вільне українське козацтво 

Г Перший український корпус 

146. Позначте положення III Універсалу Центральної Ради. 

А курс на продовження війни 

Б поширення юрисдикції УНР на дев’ять українських губерній 

В закріплення права приватної власності на землю 

Г відновлення смертної кари 

147. Процес соціального перетворення дрібних та середніх власників у найманих 

робітників, що супроводжується зубожінням, втратою засобів виробництва і 

посиленням експлуатації це - 

А пролетаризація 

Б люмпенізація 

В соціалізація 

Г мілітаризація 

148. Перший Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові було скликано з метою 

А створення Донецько-Криворізької радянської республіки 

Б визнання умов Брестського мирного договору 

В проголошення радянської влади в Україні 

Г схвалення першої радянської конституції 

149. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській 

Центральній Раді? 

А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії… хай народ 

український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям…» 

Б «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана,… ми рішуче 

ставимось проти самовільного здійснення автономії України до 

Всеросійського Учредительного Зібрання…» 

В «На час до вирішення справи… Установчими Зборами по справах місцевого 

врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний 

секретаріат…» 

Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не одділяючись 

від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій 

землі…» 

150. Диктатором Західноукраїнської Народної Республіки було обрано 

А О. Грекова 

Б С. Петлюру 



В Є. Петрушевича 

Г К. Левицького 

151. Рейд військових з’єднань Армії УНР тилами радянських і білогвардійських 

військ у 1919–1920 рр. увійшов в історію під назвою 

А Брусиловський прорив 

Б Перший зимовий похід 

В Київська катастрофа 

Г Другий зимовий похід 

152. Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР? 

А Світовий конгрес українців 

Б Національний конгрес 

В Хліборобський конгрес 

Г Трудовий конгрес 

153. Що стало наслідком підписання Варшавської угоди (квітень 1920 р.)? 

А утрата УНР західноукраїнських земель 

Б контрнаступ радянських військ на Варшаву 

В визнання Польщею Української СРР 

Г проголошення створення Галицької СРР 

154. Чиї погляди відбиває наведений уривок джерела? 

«Слід… відкинути спроби розглядати єдиний український національно-

господарський терен за критерієм поділу праці в межах колишньої Росії. Треба 

забезпечити за українським економічним центром права й можливості дійсного 

керівництва всім народним господарством». 

А М. Хвильового 

Б М. Бойчука 

В М. Волобуєва 

Г М. Скрипника 

155. Поглядам якого українського митця Червневий (1926 р.) пленум ЦК КП(б)У 

дав таку оцінку: «Ці гасла можуть бути прапором для української буржуазії, 

що зростає на ґрунті непу, бо вона під орієнтацією на Європу безперечно 

розуміє відмежування від фронту міжнародної революції, від столиці СРСР – 

Москви…»? 

А Л. Курбаса 

Б О. Довженка 

В М. Хвильового 

Г М. Бойчука 

156. Укажіть, чия це біографія? 

«Народився у Волинській губернії в бідній селянській родині. Один з лідерів 

УКП(б). З 1920 року – член КП(б)У. У 1924–1927 роках – нарком освіти УСРР. 

1927 року звинувачений у «націоналістичному ухилі», 1933 року засуджений до 10 

років виправних робіт. Загинув у Саратові.». 

А М. Скрипник 

Б Х. Раковський 

В С. Косіор 



Г О. Шумський 

157. Хлібозаготівельну комісію в Україні в 1932 р. очолював 

А С. Косіор 

Б М. Хрущов 

В П. Постишев 

Г В. Молотов 

158. Яка п’ятирічка стала, за висловом Й. Сталіна, часом «знищення релігії»? 

А перша 

Б друга 

В третя 

Г четверта 

159. Урочисте відкриття Дніпрогесу відбулось 

А 1929 р. 

Б 1930 р. 

В 1931 р. 

Г 1932 р. 

160. Хто був першим секретарем ЦК КП(б)У в 1928–1938 рр.? 

А С. Косіор 

Б Л. Каганович 

В М. Хрущов 

Г Й. Сталін 

161. У статті «Запаморочення від успіхів» в газеті «Правда» відповідальність за 

«перегини» в здійсненні колективізації покладалась: 

А на місцеві органи влади 

Б центральне партійне керівництво 

В «ворогів народу» 

Г «куркулів» 

162. Які українські землі розділяв Сокальський кордон? 

А Закарпаття та Східну Галичину 

Б Східну Галичину та Західну Волинь 

В Галичину та Північну Буковину 

Г Південну Буковину та Бессарабію 

163. Варшавський та Львівський процеси 1935–1936 рр. відбулися над членами 

А Організації українських націоналістів 

Б Комуністичної партії Західної України 

В Українського національно-демократичного об’єднання 

Г Української військової організації 

164. Воєнізована організація, створена для захисту Карпатської України, 

називалась 

А Закарпатська Січ 

Б Карпатська Січ 

В Українська національна оборона 



Г Українські січові стрільці 

165. Кого з діячів українського національно-визвольного руху було вбито в 1920–

1930-ті рр. радянськими агентами? 

А С. Петлюру 

Б Н. Махна 

В С. Бандеру 

Г Р. Шухевича 

166. Татарбунарське повстання відбулось на українських землях, що перебували 

у складі 

А УСРР 

Б АМСРР 

В Румунії 

Г Угорщини 

167. У якій країні в 1920–1930-ті рр. діяли Український вільний університет і 

Українська аграрна академія? 

А Польщі 

Б Чехословаччині 

В Румунії 

Г Угорщині 

168. Коли було створено українську партійно-політичну організацію, програмові 

засади якої процитовано: «У часи визвольної боротьби лише національна 

диктатура, витворена в ході національної революції, може забезпечити 

внутрішню силу Української Нації»? 

А 1929 р. 

Б 1933 р. 

В 1939 р. 

Г 1941 р. 

169. Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939– 1940 рр. 

А більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття 

залишилось у складі Угорщини 

Б вперше в новітній історії всі українські землі було об’єднано в одній державі – 

Українській РСР 

В більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Північна 

Буковина залишилась у складі Румунії 

Г поряд із Українською РСР створено нові республіки – Закарпатську Україну та 

Галицьку Радянську Республіку 

170. Основна боротьба загонів Української повстанської армії в 1942 р. – 

1950-х рр. точилася на землях 

А Центральної України 

Б Південної України 

В Західної України 

Г Східної України 

171. 2 серпня 1940 р. – це дата включення до складу Української РСР 



А Північної й Південної Бессарабії та Північної Буковини 

Б Східної Галичини та Західної Волині 

В Закарпаття та Лемківщини 

Г Посяння та Підляшшя 

172. Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела? 

«Один із організаторів партизанського руху в Україні в роки Великої 

Вітчизняної війни. У 1941–1944 рр. командир Путивльського партизанського 

загону, згодом – з’єднання партизанських загонів Сумської області, яке впродовж 

1942–1943 рр. здійснило рейди з Брянських лісів на Правобережну та Західну 

Україну. У 1944 р. з’єднання перейменовано в 1-шу Українську партизанську 

дивізію, названу на його честь». 

А О. Федорова 

Б Т. Строкача 

В О. Сабурова 

Г С. Ковпака 

173. Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 

1921–1928 рр.? 

1. Здійснення політики коренізації та її складової – українізації. 

2. Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти. 

3. Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання. 

4. Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед 

Заходом». 

5. Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди. 

6. Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення. 

А 3, 4, 6 

Б 2, 3, 5 

В 1, 3, 6 

Г 1, 2, 4 

174. Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Другої 

світової війни були 

А С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін 

Б А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич 

В О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич 

Г С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров 

175. Народний секретаріат – це 

А революційний орган українського народу, створений у червні 1917 р. 

Українською Центральною Радою після оприлюднення Першого Універсалу 

Б перший робітничо-селянський уряд радянської України, створений у грудні 

1917 р. постановою Центрального виконавчого комітету рад України 

В виконавчий орган Української Народної Республіки, створений у січні 1918 р. 

Четвертим Універсалом Української Центральної Ради 

Г вищий розпорядчий орган Західноукраїнської Народної Республіки, створений 

у листопаді 1918 р. рішенням Української Національної Ради 

176. Якого договору стосується цитований нижче документ? 

«Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з 



Україною мусить бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна 

попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке 

прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої 

поставки хліба…». 

А Варшавського договору між Директорією УНР і Польською Республікою 

Б Мюнхенського договору між Німеччиною й Великобританією, Францією, 

Італією 

В Брестського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками 

Г Договору між Українською Державою та Великим Військом Донським 

177. Організація лікнепу, ліквідація університетів, проведення українізації були 

складовими політики 

А Української Соціалістичної Радянської Республіки 

Б Української Держави П. Скоропадського 

В Західноукраїнської Народної Республіки 

Г Української Народної Республіки 

178. Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано 

А П. Тичиною 

Б М. Рильським 

В Ю. Яновським 

Г М. Хвильовим 

179. У яких уривках із історичних джерел відображено особливості соціально-

економічного життя України в 1930-х рр.? 

1. «…У всіх колгоспах, які не виконали плану хлібозаготівель, в п’ятиденний 

строк вивезти всі без винятку наявні колгоспні фонди, у тому числі і 

насіннєвий, в рахунок виконання плану хлібозаготівель…» 

2. «…Завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо 

виконати за п’ять років… Розрахунки показують, що посіви кукурудзи повинні 

орієнтовно складати 9–10 млн га і рівнятися приблизно половині всієї площі 

зернових…» 

3. «Продукція соціалістичної індустрії України зросла більш як удвоє. Почали 

діяти нові величезні підприємства (Запорізький комбінат, 

Новокраматорський машинобудівний завод, Криворізький металургійний 

завод)…». 

А 1, 2 

Б 1, 3 

В 2, 3 

Г 1, 2, 3 

180. Наслідком підписання якого договору стали події, описані в уривку з 

історичного джерела? 

«Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під 

захист братнє радянському народові білоруське та українське населення Польщі, 

залишене напризволяще польським урядом…». 

А Версальський договір між Німеччиною та США, країнами Антанти, Японією 

Б Московський договір між СРСР і Німеччиною (пакт Молотова – Ріббентропа) 

В Брестський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками 



Г Рапалльський договір між РСФРР і Німеччиною 

181. Які заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939–1941 рр. були 

позитивно сприйняті українським населенням? 

1. Політичні репресії. 

2. Колективізація селянських господарств. 

3. Націоналізація закладів торгівлі та промислових підприємств. 

4. Створення системи соціального забезпечення. 

5. Заборона діяльності партій і громадських об’єднань. 

6. Ліквідація польського та румунського державних апаратів. 

А 2, 4, 5 

Б 1, 3, 6 

В 1, 2, 5 

Г 3, 4, 6 

182. З іменем якого діяча пов’язані описані нижче події? 

«Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для 

оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії 

оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 

загонів народного ополчення…». 

А М. Кирпонос 

Б C. Тимошенко 

В М. Ватутін 

Г Г. Жуков 

183. У роки Другої світової війни українськими вченими 

А розроблено систему залпового реактивного вогню «Катюша» 

Б налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків 

В створено серію середніх підводних човнів «Щука» 

Г сконструйовано та запущено у виробництво танк Т-34 

184. Які події Другої світової війни відбулись упродовж 1944 року? 

1. Визволення Донбасу. 

2. «Битва за Дніпро». 

3. Корсунь-Шевченківська наступальна операція. 

4. Депортація кримських татар до Середньої Азії. 

5. Львівсько-Сандомирська наступальна операція. 

6. Утворення Українського штабу партизанського руху. 

А 1, 2, 6 

Б 1, 3, 5 

В 2, 4, 6 

Г 3, 4, 5 

185. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало 

українців 

А підтримати Троїстий союз, «…бо ідучи війною, Росія грозить загином 

українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі» 

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «…не може викликати 

співчуття ні цілями, ні способами боротьби» 

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «…єдину, 



самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ» 

Г підтримати Антанту й чесно, «…не піддаючись на провокації, виконати свій 

обов’язок громадян Росії до кінця» 

186. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела? 

«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві 

Української академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної 

ваги й вирішити його не під силу приватному товариству. Участь держави в цій 

справі, створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування Академії 

на чолі з В. І. Вернадським дасть можливість втілити думку про Академію скоро 

та найбільш повно…». 

А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради 

Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського 

В Українську Народну Республіку доби Директорії 

Г Українську Соціалістичну Радянську Республіку 

187. Якими подіями завершилася громадянська війна в Україні? 

А розгромом Червоною армією військових частин Української галицької армії та 

укладанням Ризького мирного договору 

Б розгромом Червоною армією армії Української Народної Республіки та 

польської армії маршала Ю. Пілсудського 

В розгромом Червоною армією військ генерала П. Врангеля в Криму та 

основних сил повстанських загонів Н. Махна 

Г розгромом Червоною армією Збройних сил Півдня Росії генерала А. Денікіна 

та військ Директорії УНР 

188. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, 

спрямованих на асиміляцію українців у 1920–1930-х роках? 

А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з 

викладанням українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані 

давати своїм дітям освіту тільки в …школах з румунською мовою 

викладання» 

Б «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за 

урядовим розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, 

грошей чимало» 

В «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм 

буде виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю» 

Г «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські 

гуртки та органи преси. За таких обставин можна було думати про 

відродження українського життя в обмежених рамках» 

189. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім 

воєнних цілей, передбачали 

А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань 

Б постачання продовольства населенню окупованих територій 

В відновлення в регіоні радянської влади 

Г мобілізацію до лав Червоної армії 

190. Початком визволення території України від нацистської окупації став 

контрнаступ радянських військ у ході 



А битви під Москвою 

Б Сталінградської битви 

В Курської битви 

Г «Битви за Дніпро» 

191. У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських державних 

університети? 

А Київ, Львів 

Б Львів, Харків 

В Харків, Кам’янець-Подільський 

Г Кам’янець-Подільський, Київ 

192. Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз 

визволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», 

«Український національний центр»? 

А «Союз визволення України» 

Б «Шахтинська справа» 

В «Спілка визволення України» 

Г «Український національний центр» 

193. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала 

А входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу, 

функції її органів державної влади та управління 

Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства 

В диктатуру трудящих мас, завданням якої є здійснення переходу від 

буржуазного ладу до соціалізму шляхом проведення соціалістичних 

перетворень 

Г побудову розвиненого соціалістичного суспільства та керівну роль 

комуністичної партії в суспільному і державному житті 

194. Збройна боротьба військ УНР за незалежність України завершилася 

А боєм під Крутами 

Б Чортківською офензивою 

В Київською катастрофою 

Г Другим зимовим походом 

195. Який із зображених радянських плакатів відображає суть документа, уривок 

із якого процитовано? 

«Це гасло [«техніка вирішує все»] допомогло нам створити найширшу 

технічну базу в усіх галузях діяльності... Це дуже добре. Але цього далеко і далеко 

недостатньо. Техніка без людей, які оволоділи технікою, мертва. Техніка на чолі 

з людьми, котрі оволоділи технікою, може й повинна творити чудеса. Ось чому 

тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою...». 



 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 
Дамо для 

соціалізму, що 

будується, у 

1931р. 8 млн 

тонн чавуну 

І тут, і там, і 

скрізь – будуємо 

соціалізм! 

Будуй заводи-

гіганти!  

Купуй 3-ю позику 

індустріалізації! 

Дамо мільйони 

кваліфікованих 

робітничих кадрів 

для нових 518 

фабрик і заводів! 

196. З якою політичною метою партійно-радянське керівництво СРСР проводило 

суцільну колективізацію сільського господарства? 

А установлення державного контролю над сільськогосподарським 

виробництвом і використання його ресурсів для модернізації промисловості 

Б зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва 

та піднесення добробуту селян 

В допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення 

агротехніки та агрокультури 

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного 

сільськогосподарського виробництва інтенсивним 

197. Виправданню агресії СРСР проти якої країни відповідає зміст зображеного 

плаката? 

 
Напис на плакаті: «Червона армія з честю і славою виконає своє велике 

визвольне завдання! Хай живе Червона армія!» 

А Польщі 

Б Румунії 



В Угорщини 

Г Чехословаччини 

198. Одна з найбільших танкових битв Другої світової війни в районі міст Рівне –

Дубно – Броди – Луцьк відбулася в 

А червні 1941 р. 

Б квітні 1942 р. 

В листопаді 1943 р. 

Г жовтні 1944 р. 

199. Основна боротьба загонів Української повстанської армії в 1942 р. –

 1950-х рр. точилася на землях 

А Центральної України 

Б Південної України 

В Західної України 

Г Східної України 

200. Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х pp. XX ст. урядом Польщі 

заходів, про які йдеться в уривку з документа? 

«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті 

території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи 

проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...». 

А часткова асиміляція українців у польському середовищі 

Б нормалізація стосунків влади з українською меншиною 

В розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА 

Г загострення дипломатичних відносин з Українською PCP 

201. Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено?  

«Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. 

Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом 

освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо 

нове культурне життя України...». 

А революційні події в Росії (1905–1907 рр.)  

Б упровадження загального виборчого права для чоловіків в Австро-Угорщині 

(1907 р.)  

В реалізація реформи П. Столипіна (1906–1911 рр.)  

Г судовий процес у «справі Бейліса» (1913 р.) 

202. Розгляньте агітаційний плакат часів 

утвердження тоталітарного режиму в 

Україні (1929–1939 рр.) і виконайте 

завдання. 

Напис на плакаті: 

«Правильною організацією праці 

звільнимо колгоспників для роботи в 

соціалістичній промисловості. Дамо 

мільйони робочих рук на фронт 

індустріалізації». 

Плакат дає змогу визначити 

А причини індустріалізації  



Б характер індустріалізації  

В джерела індустріалізації 

Г етапи індустріалізації 

203. «Під сильним напором польських сил, за браком амуніції та інших матеріалів 

Галицька армія буде змушена перейти річку Збруч та шукати опору |підтримку| 

на широких ланах Великої України. Із цих причин командування Галицької армії 

звертається з проханням до головного Отамана – призначити район виключно 

для Галицької армії, – де армія змогла б відпочити та впорядкуватися...». 

Згаданий у документі наступ польських військ зумовив 

А скасування Акту Злуки між УНР та ЗУНР  

Б успішне для Польщі завершення радянсько-польської війни 

В визнання делегації ЗУНР учасником Паризької мирної конференції  

Г реалізацію дозволу Антанти на тимчасову окупацію Східної Галичини 

Польщею 

204. Хто з діячів, зображених на фото, був президентом державного утворення, 

позначеного на картосхемі? 

 

 



205. Яка організація в роки Першої світової війни виступила з відозвою, уривок 

якої наведено? 

«…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша 

буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на 

руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..». 

А Революційна українська партія 

Б Товариство українських поступовців 

В Карпато-руський визвольний комітет 

Г Головна українська рада 

206. Укажіть правильне твердження 

А у війську Австро-Угорщини з українців воювали лише УСС 

Б перший великий бій УСС відбувся біля гори Лисоні 

В створення СВУ призвело до розколу українського руху в Галичині 

Г українське національне життя зі вступом у Галичину і Буковину 

російських військ було знищено 

207. ІІ Універсал Центральної Ради прийнято 

А 10 червня 1917 р. 

Б 15 червня 1917 р. 

В 3 липня 1917 р. 

Г 4 серпня 1917 р. 

 

208. Визначте, що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії 

УНР? 

«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом 

довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення 

українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, 

справедливих… соціальних і політичних форм». 

А укладення Варшавської угоди 

Б завершення війни з радянською Росією 

В повалення гетьманського режиму П.Скоропадського 

Г анулювання Брестського мирного договору 

209. Трудовий конгрес – це законодавча влада 

А доби Центральної Ради 

Б Директорії  

В Гетьманату 

Г УСРР 

210. 1918 року Північну Буковину окупували війська 

А Польщі 

Б Угорщини 

В Чехословаччини 

Г Румунії 

211. І Конституцію УСРР прийнято 

А 15 червня 1917 р. 

Б 9 січня 1918 р. 

В 10 березня 1919 р. 



Г 6 травня 1920 р. 

212. «Молодий театр» заснував 

А О. Кошиць 

Б Л. Курбас 

В Г. Юра 

Г М. Лисенко 

213. Визначте, який документ містить цитоване нижче положення? 

«Віднині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, 

має змогу об’єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати 

нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її 

трудового люду». 

А Акт злуки УНР і ЗУНР 

Б Варшавський договір 

В Грамота П. Скоропадського «До всього українського народу» 

Г Четвертий Універсал 

214. Г. Нарбут працював у сфері 

А літератури 

Б кіномистецтва 

В музичного мистецтва  

Г образотворчого мистецтва 

215. У результаті здійснення в Україні політики коренізації: 

А було розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики та 

здійснення культурної роботи серед українців за кордоном 

Б реорганізовано національні адміністративні райони та території республік в 

звичайні райони 

В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського 

партійно-державного апарату 

Г замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації 

державною українською мовою 

216. Визначте, коли було проголошено незалежність Карпатської України? 

А 1 березня 1938 р.  

Б 15 березня 1938 р.  

В 1 березня 1939 р.  

Г 15 березня 1939 р.  

217. Утворену в жовтні 1921 р. Українську автокефальну православну церкву 

очолив 

А Г. Косинка 

Б В. Липинський 

В В. Липківський 

Г М. Бойчук 

218. Орган, який більшовики оголошували найвищою державною владою в 

період між з’їздами рад?  

А Верховна Рада 



Б Законодавчий комітет 

В Президія Ради 

Г Центральний виконавчий комітет 

219. Політики, які підписали ультиматум Раднаркому УЦР?  

А Владимир Ленін і Григорій Зинов’єв 

Б Владимир Ленін і Йосиф Сталін 

В Владимир Ленін і Лев Троцький 

Г Йосиф Сталін і Лев Троцький 

220. Основна мета противників у польсько-українській війні 1918–1919 рр.? 

А визволення Галичини з-під влади Австро-Угорщини 

Б встановлення демократичної форми правління в Галичині, Буковині та 

Закарпатті 

В недопущення встановлення радянської влади на території ЗУНР 

Г утримання своєї влади на території Галичини 

221. Причина наказу головного отамана Симона Петлюри стратити отамана 

Семесенка? 

А зрада інтересів Української держави, спроба переходу на бік противника 

Б єврейський погром, знищення значної кількості мирного населення 

В невміння командувати військами свого підрозділу 

Г самовільний відступ його військ з фронту 

222. Назва уряду більшовицької України в кінці 1918-на початку 1919 р. та його 

керівник? 

А Народний уряд, Григорій Петровський 

Б Народно-демократичний уряд, Володимир Затонський 

В Народно-соціалістичний уряд, Християн Раковський 

Г Робітничо-селянський уряд, Георгій П’ятаков 

223. Ворожі сили, з якими довелося воювати українському військові восени 

1919 р. («трикутник смерті»)?  

А білогвардійці, більшовики, поляки 

Б більшовики, поляки, румуни 

В поляки, румуни, білогвардійці 

Г румуни, більшовики, білогвардійці 

224. Керівник КП(б)У в 1925–1928 рр.?  

А Лазар Каганович 

Б Еммануїл Квірінг 

В Станіслав Косіор 

Г Дмитро Мануїльський 

225. Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху? 

А заборона робітникам самовільно залишати підприємства 

Б запровадження семиденного робочого тижня 

В підвищення норм виробітку продукції 

Г уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу 



226. Підсудні на «Процесі 500» у 1925 р.?  

А учасники націоналістичного руху 

Б учасники Татарбунарського повстання 

В члени комуністичної партії 

Г члени Української національної партії 

227. Особливість радянізації Західної України у 1939–1941 рр.?  

А забезпечення безперешкодної діяльності всім організаціям і партіям 

Б призначення на керівні посади переважно українців 

В проведення приватизації промислових підприємств 

Г розгортання масових репресій, особливо у формі депортацій 

228. Назва німецької оборонної лінії на Дніпрі? 

А «Дніпровський вал» 

Б «Київський вал» 

В «Південний вал» 

Г «Східний вал» 

229. Місце дій оунівського підпілля? 

А Західна Україна 

Б Західна і Правобережна Україна 

В Західна, Правобережна і Лівобережна Україна 

Г Західна, Правобережна, Лівобережна Україна та Крим 

230. Битва, в результаті якої розпочалося широкомасштабне звільнення території 

України від нацистських загарбників? 

А Битва за Дніпро 

Б Курська битва 

В Московська битва 

Г Сталінградська битва 

231. Подія, яка відбулася 30 червня 1941 р. у Львові? 

А початок III Великого збору ОУН 

Б проголошення «Акта відновлення Української держави» 

В створення Дистрикту Галичина 

Г створення УПА 

232. Яка подія дала поштовх до створення легіону УСС? 

А початок Першої світової війни 

Б утворення Української Ценральної Ради 

В об’єднання українських політичних сил у Загальну українську раду 

Г повалення царизму в Росії 

233. Як Перша світова війна вплинула на розвиток українського національного 

руху? 

А сприяла активізації 

Б сприяла занепаду 

В сприяла політизації  

Г сприяла розгрому 



234. Хто був першим головою Генерального секретаріату Української 

Центральної Ради? 

А М. Грушевський 

Б В. Винниченко 

В М. Міхновський 

Г С. Петлюра 

235. У зовнішній політиці гетьман П. Скоропадський орієнтувався на 

А країни Антанти 

Б Радянську Росію 

В країни Четверного союзу 

Г країни Малої Антанти 

236. Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софійській площі в 

Києві? 

А незалежність УНР 

Б повалення Гетьманату 

В встановлення радянської влади 

Г об’єднання УНР і ЗУНР 

237. Що було однією з причин переходу до НЕПу? 

А невдоволення робітників масовим безробіттям 

Б невдоволення селян збереженням продрозкладки 

В невдоволення більшої частини населення існуванням «радянської буржуазії» 

Г невдоволення селян збереженням поміщицького господарства 

238. У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення 

Союзу РСР та союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?  

А у 1920 р. 

Б у 1922 р. 

В у 1924 р. 

Г у 1925 р. 

239. Яке поняття виникло у зв’язку зі здійсненням сталінської індустріалізації? 

А трест 

Б концесія 

В продрозкладка 

Г стахановець 

240. У результаті розпаду якої держави в березні 1919 р. виникла Карпатська 

Україна? 

А Польщі  

Б Чехословаччини 

В Румунії  

Г Австрії 

241. Північна Буковина увійшла до складу УРСР  

А 1938 р. 

Б 1939 р. 

В 1940 р. 



Г 1941 р.  

242. Що в роки Великої Вітчизняної війни називалося «Східним валом»? 

А радянські укріплення вздовж нового кордону 

Б німецькі укріплення вздовж правого берега Дніпра 

В лінія радянсько-польського кордону, що існував у 1921 – 1939 рр. 

Г партизанський штаб України 

243. Утворену в 1929 р. Організацію українських націоналістів очолив 

А Є. Коновалець 

Б С. Бандера 

В М. Міхновський 

Г А. Мельник 

244. Прочитайте уривок і вкажіть назву операції російських військ. 

«У порівнянні з надіями, які покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його 

наступ перевершив всі очікування. Він виконав поставлене завдання – врятувати 

Італію від розгрому… полегшив становище англійців і французів на фронті, 

змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани і наміри австро-угорців і 

німців на цей рік». 

А Брусиловський прорив військ Південно-Західного фронту 

Б взяття фортеці Перемишль військами Південно-Західного фронту 

В Горлицький прорив військ Західного фронту 

Г перемога у Галицькій битві війська Південно-Західного фронту 

245. Назва, яку отримали загони місцевої самооборони утворені весною 1917 року 

на Київщині? 

А Військовий комітет 

Б Вільне козацтво  

В Козацька оборона 

Г Місцеве військо 

246. Організація яка виступила ініціатором створення Української Національної 

армії? 

А Тимчасовий уряд Росії 

Б Товариство українських поступовців 

В Українська Центральна Рада 

Г Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка 

247. Назва уряду за часів гетьмана П. Скоропадського? 

А Генеральний секретаріат 

Б Народний секретаріат 

В Рада міністрів 

Г Рада народних міністрів 

248. Укажіть правильне твердження. 

А вирішальний бій між військами Директорії і Гетьманату відбувся 14 грудня 

1918 року 

Б Данило Зелений був одним з керівників боротьбистів 

В Польща в 1920 році була союзницею УСРР 



Г столицею ЗУНР у грудні 1918 року був Тернопіль 

249. ХІV з’їзд ВКП(б) у грудні 1925 р. увійшов в історію як такий, що… 

А ухвалив постанову «Про заміну розкладки натуральним податком» 

Б затвердив першу Конституцію СРСР 

В проголосив політику коренізації 

Г проголосив курс на індустріалізацію  

250. Об’єкти, збудовані в Запоріжжі у 1930-х рр.? 

А Дніпрогес, Дніпровський алюмінієвий завод, Запоріжсталь 

Б Дніпровський алюмінієвий завод, Запоріжсталь, Запорізький автомобільний 

завод  

В Запоріжсталь, Запорізький автомобільний завод, Дніпрогес 

Г Запорізький автомобільний завод, Дніпрогес, Дніпровський алюмінієвий завод 

251. Засоби вичавлювання з народу грошей, які було застосовано в роки перших 

п’ятирічок? 

А державні позики, емісія грошей, збільшення виробництва горілки 

Б емісія грошей, збільшення виробництва горілки, соціальні пільги 

В збільшення виробництва горілки, соціальні пільги, державні позики 

Г соціальні пільги, державні позики, емісія грошей 

252. Внаслідок якої події столицю Карпатської України було перенесено з 

Ужгорода до Хуста? 

А Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.) 

Б виборів до Сейму Карпатської України (12 лютого 1939 р.)  

В проголошення самостійності Карпатської України (14 березня 1939 р.) 

Г окупація угорською армією М. Хорті з санкції Гітлера території Закарпаття 

253. Яка з подій стосується перебування українських земель у складі Румунії в 

міжвоєнний період? 

А Татарбунарське повстання 

Б утворення Української військової організації (УВО) на чолі з Коновальцем 

В утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки  

Г створення концтабору для політв’язнів в Березі Картузькій 

254. Які землі належали до складу Рейхскомісаріату Україна? 

А Львівська, Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська області 

Б Правобережжя, більше частина Лівобережжя в південні райони, що прилягали 

до Криму 

В Східні райони України аж до узбережжя Азовського моря та Кримський 

півострів 

Г Одеська область, південні райони Вінницької та західні райони Миколаївської 

областей 

255. Назву якого міста пропущено? 

У січні 1944 року майже 2,3 мільйона Червона армія розпочала визволення 

Правобережної України та Криму. Успішне досягнення цієї мети великою мірою 

було забезпечене перемогою в січні–лютому під ______.  

А Дніпропетровськ  



Б Запоріжжя 

В Одеса 

Г Корсунь-Шевченківський 

256. Організація, яка була ініціатором створення легіону Українських січових 

стрільців? 

А Товариство українських поступовців 

Б Головна українська рада 

В Загальна українська рада 

Г Союз визволення України 

257. Після якої битви Росія повернула Східну Галичину (без Львова), Північну 

Буковину, частину Західної Волині? 

А Горлицького прориву 

Б після бою за гору Лисоня 

В після бою на горі Маківка 

Г Брусиловського прориву 

258. Представницький орган, створений у березні 1917 р. українськими 

політичними партіями та організаціями? 

А Генеральний секретаріат 

Б Українська Центральна Рада 

В Народний секретаріат 

Г Український національний конгрес 

259. Яка територія не входила до складу УНР відповідно до положення ІІІ 

Універсалу? 

А Крим 

Б Волинь 

В Донбас 

Г Слобожанщина. 

260. Відкриття українських гімназій, державних університетів у Києві та 

Кам’янці-Подільському, Української академії наук були складовими 

національно-культурної політики 

А Української Народної Республіки 

Б Західноукраїнської Народної Республіки 

В Української Держави П. Скоропадського 

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки 

261. Що на початку 1920-х рр. стало приводом до пограбування державою 

церковних цінностей? 

А голод 1921–1923 рр. 

Б запровадження нової економічної політики  

В політика українізації 

Г чистки в партійних лавах 

262. Діячі, що належали до прихильників національного відродження, наркоматів 

освіти у 20-х рр.? 

А Григорій Гринько, Микола Скрипник, Влас Чубар 



Б Микола Скрипник, Влас Чубар, Олександр Шумський 

В Влас Чубар, Олександр Шумський, Григорій Гринько 

Г Олександр Шумський, Григорій Гринько, Микола Скрипник 

263. «Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920-х – у 1930-ті рр. було 

А одним із засобів матеріального стимулювання селян 

Б одним із джерел фінансування індустріалізації 

В однією з умов проведення грошової реформи 

Г одним зі шляхів обмеження зростання цін 

264. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським 

урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву 

А асиміляція 

Б пацифікація 

В депортація 

Г нормалізація 

265. Якої адміністративно-територіальної одиниці часів нацистської окупації не 

було на території України? 

А Рейхскомісаріат Україна 

Б Дистрикт Галичина 

В Карпатська Україна 

Г Трансністрія 

266. Яка битва стала докорінним зламом у Другій світовій війні? 

А під Сталінградом 

Б Курська битва 

В Корсунь-Шевченківська операція 

Г Битва за Дніпро 

267. Яка країна претендувала на «Донецький басейн з Одесою, Кримом та 

Приазов’ям»? 

А Австро-Угорщина 

Б Італія 

В Німеччина 

Г Туреччина 

268. «…в українському небі над м. Жовквою відбувся перший у світі повітряний 

таран, який здійснив член Київського авіаклубу П. Нестеров…». 

А 1914 р. 

Б 1915 р. 

В 1916 р. 

Г 1917 р. 

269. Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату. 

А М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра 

Б С. Петлюра, М. Міхновський, П. Христюк 

В В. Голубович, Б. Мартос, В. Затонський 

Г В. Винниченко, Б. Мартос, Х. Барановський 



270. Укажіть правильне твердження. 

А Корніловський заколот було вчинено у липні 1917 р. 

Б незалежність УНР була проголошена ІІІ Універсалом УНР 

В незмінним командиром Січових стрільців був Андрій Мельник 

Г під час виборів до Установчих зборів на території України більшовики 

набрали 10 % голосів 

271. Укажіть особливості економічного життя Української Держави Павла 

Скоропадського. 

1. Удосконалено банківську систему, налагоджено грошовий обіг. 

2. Встановлено 8-годинний робочий день на промислових підприємствах. 

3. Відновлено поміщицьку власність на землю. 

4. Активізовано профспілковий рух, дозволено страйки, зменшено безробіття. 

А 1, 3 

Б 2, 4 

В 2, 4 

Г 1, 4 

272. У яких твердженнях ідеться про С. Петлюру? 

1. Був головним отаманом Армії Української Народної Республіки. 

2. Був першим головою Генерального секретаріату Центральної Ради. 

3. Від 1920 р. перебував в еміграції, очолював уряд УНР в екзині. 

4. Обстоював «радянську платформу», виступав за союз з більшовицькою Росією 

проти Антанти. 

А 1, 2 

Б 1, 3 

В 2, 4 

Г 3, 4 

273. Укажіть хронологічні межі явища доби Української СРР, про яке йдеться в 

уривку зі «Щоденника» С.Єфремова? 

«…От справжня злоба дня. Просто стогін і ґвалт стоїть по установах. 

Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але ніхто із росіян і 

«тоже – малоросов» того всерйоз не брав, то граматики і словники любенько 

собі спочивали під спудом. Аж тут почали іспити робити і, хто не складе, – 

виганяти. От тут от і почалося. Достається, звичайно, українцям, хоча в тому, 

що робиться, вони Богові Духа винні…». 

А 1919–1923 рр. 

Б 1921–1923 рр. 

В 1923–1933 рр. 

Г 1939–1945 рр. 

274. Назвіть найвищий орган державної влади, згідно з Конституцією Радянської 

України в 1920–1930-х роках. 

А ЦК КП(б)У 

Б РНК УСРР 

В Всеукраїнський з’їзд рад, у перервах між з’їздами – ВУЦВК (пізніше Верховна 

Рада УРСР) 

Г Реввійськрада 



275. Сталінські репресії в Україні проти Х. Раковського, С. Косіора, В. Чубаря, 

Ю. Коцюбинського були проявом 

А боротьби з «підпільними націоналістичними організаціями» 

Б чистки апарату КП(б)У 

В боротьби з «націоналістичними елементами» в Академії наук України 

Г чистки військових кадрів 

276. Які явища та процеси були характерні для економіки радянської України 

часів другої п’ятирічки? 

1. Початок примусової колективізації, ліквідація «куркульських» господарств та 

знищення куркулів. 

2. Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських 

господарств. 

3. Розгортання стаханівського руху, а також посилення експлуатації працівників. 

4. Будівництво машинобудівних заводів, зокрема з виробництва устаткування 

для об’єктів машинобудування («заводи заводів»). 

А 1, 3 

Б 2, 4 

В 3, 4 

Г 2, 3 

277. Визначте, які програмні положення належали ОУН. 

1. Створення самостійної соборної Української держави. 

2. Культурний, політичний та економічний розвиток української нації. 

3. Приєднання Західної України до СРСР. 

4. Ліквідація приватної власності. 

А 1, 2 

Б 1, 3 

В 2, 4 

Г 3, 4 

278. Про яку українську політичну організацію в складі Польщі в міжвоєнний 

період ідеться? 

«Від 1925 до 1939р. організація залишалася провідною політичною силою 

серед українців у Польській державі. Вона ставила за мету утвердження 

державних прав українського народу, забезпечення його права жити власним 

життям, не підпорядковуючись наказам з Варшави або з Москви. Прагнула 

поширити вплив на українські культурно-освітні та господарські товариства й 

установи, унормувати українсько-польські взаємини в Польщі.». 

А Комуністична партія Західної України  

Б Українське селянсько-робітниче об’єднання  

В Організація українських націоналістів 

Г Українське національно-демократичне об’єднання  

279. Коли відбулися події, про які йдеться в джерелі? 

«…Могутній вал радянських армій Центрального, Воронезького та Степового 

фронтів, набравши розгону на курських і бєлгородських полях, покотився до 

Дніпра, вздовж якого проходив гітлерівський «Східний вал». Фюрер на весь світ 

заявив, що на Дніпрі…» буде боротися, якщо треба. Сім років». 



А 1941 р. 

Б 1942 р. 

В 1943 р. 

Г 1944 р. 

280. Про яку військову операцію з визволення України йдеться в уривку з 

джерела? 

«…Атаки, контратаки змінювалися довгим нудотно-бездіяльним сидінням в 

окопах, коли ні вилізти, ні розім’ятись, а потім знову атаки, контратаки…Звідки 

мені було знати, що вже десь таємно з Букринського на Лютізький плацдарм 

перекидається потужна танкова армія генерала Рибалка…». 

А Київська наступальна в листопаді 1943 р. 

Б Житомирсько-Бердичівська в грудні 1943 р. – січні 1944 р. 

В Корсунь-Шевченківська в січні – лютому 1944 р. 

Г Проскурівсько-Чернівецька в березні – квітні 1944 р. 

 

 

 



Завдання на встановлення відповідності 

281. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 анексія 

2 автономія 

3 інкорпорація 

4 інтервенція 

А відкрите або замасковане втручання однієї або декількох держав у внутрішні 

справи іншої держави 

Б включення до складу, приєднання 

В самоврядування певної частини держави, здійснюване рамках, передбачених 

загальнодержавними законами 

Г насильницьке захоплення державою території іншої держави і включення його 

до складу держави 

Д перехід економіки на випуск переважно військової продукції 

282. Установіть відповідність між територіями України, підконтрольних різним 

силам, та їхніми важливими містами в період з серпня по лютий 1918 р. 

1 територія автономної України на серпень 1917 р. 

2 територія, підконтрольна австро-угорським військам наприкінці 1917 р. 

3 територія, підконтрольна радянським військам у грудні 1917 – лютому 1918 р. 

4 територія, контрольована урядом УНР на лютий 1918 р. 

А Харків 

Б Київ 

В Коростень 

Г Львів 

Д Кам’янець-Подільський 

283. Установіть відповідність території з прізвищами отаманів партизанських 

загонів, які вели боротьбу в цих регіонах. 

1 Харківщина та Полтавщина 

2 Чернігівщина 

3 Поділля 

4 Херсонщина, Миколаївщина, Катеринославщина 

А Ангел 

Б М. Григор’єв 

В П. Болбочан 

Г Шепель 

Д Н. Махно 

 

284. Установіть відповідність між галузями культури та організаціями, які до них 

відносяться. 

1 література 

2 мистецтво 

3 музика 

4 театр 

А «Гарт» 

Б «Асоціація панфутуристів» 

В «Березіль» 



Г Товариство ім. П. Леонтовича 

Д «Арсенал» 

 

285. Установіть відповідність між заходами та їх змістом. 

1 «ножиці цін» 

2 «надзвичайні заходи проти куркуля» 

3 «куркульський саботаж» 

4 «запаморочення від успіхів» 

А примушення селян здавати хліб за не вигідними для них цінами під загрозою 

покарання аж до конфіскації майна 

Б встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно заниження – 

на сільськогосподарську продукцію 

В маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з 

метою заспокоєння селян 

Г конфіскація усіх запасів продовольства 

Д масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами 

286. Установіть відповідність між політичними партіями та їхніми ідейними 

засадами. 

1 КПЗУ 

2 ОУН 

3 УНДО 

4 УСРП 

А створення української самостійної соборної держави з приватною власністю та 

національною церквою шляхом всенародного збройного повстання 

Б боротьба за незалежну Україну легальними методами 

В визволення Західної України шляхом соціалістичної революції; об’єднання з 

Радянською Україною 

Г створення незалежної соборної України мирним шляхом та на демократичних 

засадах 

Д боролася за перемогу світової революції, радикальні соціальні перетворення, 

приєднання до радянської України 

287. Установіть відповідність назви військових операцій Червоної армії з 

територіями, які в результаті були звільнені. 

1 Житомирсько-Бердичівська 

2 Нікопольсько-Криворізька 

3 Проскурівсько-Чернівецька 

4 Одеська 

А звільнено райони, багаті на марганцеві та залізні руди, які були вкрай 

необхідні для німецької військової промисловості. Створено умови для 

розгортання наступу радянських військ на півдні України 

Б звільнено від окупантів Миколаївську області та значну частину Молдови 

В звільнено територію Київської та Житомирської областей, деякі райони 

Вінниччини та Рівненщини. Охоплено ворожі війська на правому березі 

Дніпра в районі Канева. Звільнено Кіровоград 

Г радянські війська вийшли до передгір’я Карпат, перерізавши основні 

комунікації ворога 

Д радянські війська перейшли у контрнаступ і почали звільнення окремих 

населених пунктів на сході України 



288. Установіть відповідність між прізвищем діяча та подією, до якої він 

причетний. 

1 І. Боберський 

2 Г. Бобринський 

3 К. Левицький 

4 Д. Донцов 

А організація сокільського руху в Східній Галичині 

Б створення Союзу визволення України 

В створення Головної української ради 

Г створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства 

Д заснування Карпато-руського визвольного комітету 

289. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 ультиматум 

2 терор 

3 універсал 

4 декрет 

А рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону 

Б форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади 

В форма звернення з категоричними вимогами 

Г залякування, фізичне знищення політичних противників, часто ні в чому не 

винних громадян 

Д безоплатне вилучення майна, цінностей на користь держави 

290. Установіть відповідність між прізвищем діяча та подією, до якої він 

причетний. 

1 С. Петлюра 

2 П. Скоропадський 

3 Х. Раковський 

4 Є. Петрушевич 

А створення Холодноярської республіки 

Б проголошення ЗУНР 

В ухвалення Конституції УСРР 

Г підписання Варшавської угоди 

Д гетьманський переворот 

291. Установіть відповідність між історичними подіями та датами. 

1 перехід до нової економічної політики 

2 утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

3 прийняття першої Конституції УСРР 

4 початок політики українізації (коренізації) в УСРР 

А грудень 1922 р. 

Б серпень 1923 р. 

В березень 1919 р. 

Г березень 1921 р. 

Д грудень 1925 р. 

292. Установіть відповідність між історичними подіями та датами. 

1 судовий процес у «Шахтинській справі» 



2 ухвалення Конституції УРСР 

3 перенесення столиці до Києва 

4 початок насильницької колективізації 

А 1929 р. 

Б 1937 р. 

В 1934 р. 

Г 1928 р. 

Д 1925 р. 

293. Установіть відповідність між українськими землями та їх державною 

приналежністю на 1937 р. 

1 Наддніпрянщина 

2 Східна Галичина і Західна Волинь 

3 Закарпаття 

4 Північна Буковина, Південна Бессарабія 

А Польща 

Б Угорщина 

В Румунія 

Г УРСР у складі СРСР 

Д Чехословаччина 

294. Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території 

України та їх наслідками 

1 встановлення «нового порядку» в Україні 

2 поразка Червоної армії в Україні 

3 приєднання Західної України до СРСР і, відповідно, до УРСР 

4 визволення території УРСР від нацистських загарбників 

А евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід 

Б вивезення працездатного населення на примусові роботи і економічне 

пограбування 

В радянізація, депортація частини населення 

Г окупація Карпатської України угорськими військами 

Д початок відбудови народного господарства 

295. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 інтервенція 

2 декрет 

3 консерватизм 

4 монархія 

А союзна держава, члени якої зберігають за собою суверенітет 

Б форма правління, за якої влада в руках одноосібного керівника 

В течія, яка прагне поєднати зміни зі збереженням традицій 

Г відкрите чи замасковане втручання у внутрішні справи держави інших держав 

Д назва найважливіших актів найвищих органів держави 

296. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 декларація 

2 диктатура 

3 отаманщина 



4 директорія 

А засилля різноманітних напівбандитських збройних формувань в умовах 

відсутності реальної державної влади 

Б колегіальний орган виконавчої влади з декількох осіб 

В нічим не обмежена влада особи, групи, класу 

Г заява від імені держави, уряду, партії, організації 

Д група осіб, яка веде політику протидії стосовно держави, уряду, партії, 

організації 

297. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 коренізація 

2 автокефалія 

3 нова економічна політика 

4 воєнний комунізм 

А надання народам СРСР можливості розвивати власні культури, мови, готувати 

національні кадри з метою посилити вплив комуністичної партії в 

національних районах 

Б соціально-економічна політика більшовиків в УСРР у 1919–1920 рр., що була 

реакцією більшовиків на умови громадянської війни, тому являла собою 

вимушені, тимчасові, насильницькі заходи з метою переходу до комунізму 

В повне самоврядування церкви, її незалежність 

Г державний устрій у формі союзної держави, при якому його члени зберігають 

ознаки політичного суверенітету 

Д економічна політика більшовиків в Україні в 1921–1928 рр., що прийшла на 

зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів 

ринкової економіки 

298. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та 

поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх. 

1 Українська революція (1917–1918 рр.) 

2 радянська модернізація України (1929–1938 рр.) 

3 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.) 

4 Україна в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 

А асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська 

Україна 

Б Українська Центральна Рада, універсал, українізація армії, Українська 

Народна Республіка, радянська влада 

В Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний 

комунізм», продрозкладка 

Г п’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», голодомор, масові 

репресії, «розстріляне відродження» 

Д продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР, 

коренізація 

299. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками. 

1 Дмитро Левицький 

2 Володимир Залозецький 

3 Августин Волошин 



4 Степан Бандера 

А один з лідерів Організації українських націоналістів 

Б президент Карпатської України 

В лідер Української національної партії 

Г перший лідер Українського національно-демократичного об’єднання 

Д польський міністр внутрішніх справ 

300. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 Голокост 

2 евакуація 

3 мобілізація 

4 нацизм 

А швидкий набір у військо людей, що перебувають в запасі 

Б винищення євреїв до і під час Другої світової війни 

В нетривале утримання захоплених земель 

Г німецький тоталітарний режим (націонал-соціалізм) 

Д виїзд, вивезення у зв’язку з небезпекою 

301. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками. 

1 Георгій Бобринський 

2 Олексій Брусилов 

3 Дмитро Донцов 

4 Кость Левицький 

А генерал-губернатор окупованих західноукраїнських земель 

Б російський генерал, командувач Південно-Західного фронту 

В голова Головної української ради 

Г перший голова Союзу визволення України 

Д президент Західноукраїнської народної республіки 

 

302. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками. 

1 Володимир Винниченко 

2 Михайло Грушевський 

3 Сергій Єфремов 

4 Микола Міхновський 

А УСДРП, голова Генерального секретаріату 

Б УНП, самостійник 

В УПСР, голова Української Центральної Ради 

Г УПСФ, член Генерального секретаріату 

Д УПСР, член Директорії УНР 

 

303. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 Другий зимовий похід 

2 Київська катастрофа 

3 Чортківська офензива 

4 Холодноярська республіка 

А важке становище армії УНР восени 1919 р. після невдач кінця літа 



Б листопадовий рейд, остання спроба державницьких сил зберегти незалежність 

УНР 

В центр повстанського руху проти більшовиків 

Г наступальна операція УГА в 1919 р. з метою визволення території ЗУНР від 

загарбників 

Д наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії проти 

австро-угорських і німецьких військ під час Першої світової війни 

 

304. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками. 

1 Василь Липківський 

2 Михайло Волобуєв 

3 Микола Скрипник 

4 Олександр Шумський 

А економіст, автор статті «До проблем української економіки» 

Б митрополит УАПЦ (1921–1927 рр.) 

В голова Ради Народних Міністрів УНР (1918 р.) 

Г нарком освіти УСРР у 1924–1927 рр. 

Д нарком освіти УСРР у 1927–1933 рр. 

 

305. Установіть відповідність між історичними датами та подіями. 

1 5 січня 1930 р. 

2 7 серпня 1932 р. 

3 7 липня 1933 р. 

4 31 серпня 1935 р. 

А прийняття рішення про початок коренізації 

Б самогубство М. Скрипника 

В трудовий рекорд О. Стаханова 

Г Постанова ЦК ВКП(б) «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави 

колгоспному будівництву» 

Д ухвалення «закону про п’ять колосків» 

 

306. Установіть відповідність між історичними датами та подіями. 

1 14 березня 1923 р. 

2 11 липня 1925 р. 

3 15 червня 1934 р. 

4 15 березня 1939 р. 

А утворення УНДО 

Б утворення машинно-тракторних станцій 

В вбивство членами ОУН Б. Перацького у Варшаві 

Г проголошення у Хусті незалежності Карпатської України 

Д Рада послів Антанти в Парижі визнавала право Польщі на Східну Галичину 

 

307. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими 

характеристиками. 

1 Михайло Кирпонос 

2 Тимофій Строкач 

3 Роман Шухевич 



4 Тарас Бульба-Боровець 

А ухвалення рішення про відновлення державної незалежності України 30 

червня 1941 р. 

Б організація Поліської Січі, утворення УПА 

В керівництво Українським штабом партизанського руху 

Г оборона Києва від загарбників 

Д командування УПА після К. Савура 

 

308. Установіть відповідність між подіями Першої світової війни та їх 

характеристиками. 

1 Галицька битва 

2 Горлицький прорив 

3 Брусиловський прорив 

4 бій на горі Маківка 

А запекла сутичка між російськими й австро-угорськими військами, до складу 

останніх входили підрозділи Січових стрільців, які здобули тут свою першу 

перемогу 

Б наступальна операція німецько-австрійських військ, яка була частиною 

стратегічного плану німецького командування на 1915 рік з розгрому 

російської армії, у результаті якої російські війська були змушені залишити 

Галичину 

В одна з найбільших битв Першої світової війни (серпень – вересень 1914 р.), у 

результаті якої російські війська зайняли майже всю Східну Галичину та 

Буковину і обложили Перемишль 

Г наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії проти 

австро-угорських і німецьких військ, у результаті якої завдано серйозної 

поразки австро-угорській армії та зайнято Галичину і Буковину 

Д останній наступ російських військ під час Першої світової війни, який був 

блискуче підготовлений командуванням, але зазнав невдачі через 

катастрофічне падіння дисципліни у російських військах 

309. Установіть послідовність між назвами документів Української Центральної 

Ради та наслідками їхнього оприлюднення. 

1 Перший Універсал 

2 Другий Універсал 

3 Третій Універсал 

4 Четвертий Універсал 

А збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради 

представниками національних меншин 

Б створення Генерального секретаріату, загострення стосунків з Тимчасовим 

урядом Росії 

В підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських 

військ на територію УНР 

Г поширення влади Центральної Ради на дев’ять українських губерній (без 

Криму), початок соціально-економічних перетворень 

Д утворення Української Центральної Ради, початок Української революції 

310. Установіть відповідність між діячами культури періоду непу та уривками з 

історичних джерел. 



1 Микола Хвильовий 

2 Лесь Курбас 

3 Михайло Бойчук 

4 Олександр Довженко 

А «Коли березневого світанку 1968 року я схвильовано спостерігав на мисі 

Кеннеді за стартом ракети, що мала понести корабель «Аполлон-9» у 

напрямку до Місяця, я думав про українця, що розрахував трасу, по якій 

повинні були летіти троє наших астронавтів» 

Б «...У повітрі стояло – «серед нас нова людина кіно». Майстер свого жанру. 

Майстер своєї індивідуальності. І разом з тим майстер – наш. Свій. Спільний. 

Перед нами була людина, яка створила нове в галузі кіно» 

В «Він був тим представником української стихії, який Україні так потрібен. 

Він поєднував у собі рідну Галичину з гострою любов’ю до Східної України. 

Людина колосальної культури. Всіма нервами шкіри був людиною театру...» 

Г «...у нього виникла думка «зробити мистецтво добром, надбанням народних 

мас» <...> замислюється над вагою колективності в мистецтві... Так він 

прийшов до ідеї монументалізму» 

Д «На яку зі світових літератур повинна українська література взяти курс? У 

всякому разі не на російську. Це рішуче і без усяких застережень. Не треба 

плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської 

літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати...» 

 

311. Установіть відповідність між подією періоду боротьби за збереження 

державної незалежності України (1918-1921 рр.) та її наслідком. 

1 проголошення Української держави 

2 утворення Західноукраїнської Народної Республіки 

3 утворення Директорії УНР 

4 розгром Добровольчої армії генерала А. Денікіна 

А повалення режиму гетьмана П. Скоропадського 

Б припинення збройної боротьби за незалежність України 

В відновлення радянської влади на території України 

Г запровадження державної монополії на продаж хліба, цукру 

Д відновлення поміщицького землеволодіння 

 

312. Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася. 

1 проголошення курсу на індустріалізацію 

2 входження УСРР до складу СРСР 

3 утворення Української автокефальної православної церкви 

4 початок політики коренізації в УСРР 

А 1921 р. 

Б 1922 р. 

В 1923 р. 

Г 1925 р. 

Д 1928 р. 

313. З’ясуйте, кому з діячів належать наведені факти біографії. 

1 Г. Верьовка 

2 Л. Курбас 

3 П. Вірський 



4 М. Рильський 

А актор, режисер, новатор українського театру, керівник мистецького 

об’єднання «Березіль» 

Б поет, перекладач, голова Спілки письменників України, директор Інституту 

мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР 

В танцівник, хореограф, балетмейстер, організатор і художній керівник 

Ансамблю танцю УРСР 

Г митець-монументаліст, графік, фундатор новаторської художньої школи в 

українському мистецтві 1920-х рр. 

Д композитор, диригент, педагог, організатор і художній керівник Українського 

державного народного хору 

314. Установіть відповідність між подією та роком, коли вона відбулася. 

1 початок насильницької колективізації 

2 судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ) 

3 початок політики коренізації 

4 судовий процес у «Шахтинській справі» 

А 1923 р. 

Б 1925 р. 

В 1928 р. 

Г 1929 р. 

Д 1930 р. 

315. Встановіть відповідність прізвищ історичних діячів і посад, які вони 

обіймали. 

1 К. Левицький 

2 Є. Петрушевич 

3 Д. Вітовський 

4 М. Омелянович-Павленко 

А командувач УГА 

Б наказний отаман Української Національної Ради 

В голова Державного секретаріату ЗУНР 

Г президент ЗУНР 

Д начальник штабу УГА 

316. Встановіть відповідність між подіями і датами. 

1 призначення П. Постишева другим секретарем ЦК КП(б)У 

2 початок процесу СВУ у Харкові 

3 ухвалення «закону про п’ять колосків» 

4 самогубство М. Хвильового 

А 7 серпня 1932 р. 

Б 14 січня 1933 р. 

В 13 травня 1933 р. 

Г 9 березня 1930 р. 

Д 19 жовтня 1931р. 

317. Установіть відповідність між явищем періоду радянської модернізації та його 

наслідком. 

1 індустріалізація 



2 колективізація 

3 культурна революція 

4 масові репресії 

А ліквідація багатопартійності 

Б ліквідація індивідуального селянського господарства 

В нав’язування суспільству комуністичної ідеології 

Г насадження в суспільстві атмосфери страху 

Д перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським 

318. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями. 

1 Голокост 

2 евакуація 

3 мобілізація 

4 нацизм 

А виїзд, вивезення у зв’язку з небезпекою 

Б винищення євреїв до і під час Другої світової війни 

В нетривале утримання захоплених земель 

Г німецький тоталітарний режим, націонал-соціалізм 

Д швидкий набір у військо людей, що перебувають в запасі 

 

319. Установіть відповідність між діячами і ким вони були. 

1 Тарас Боровець 

2 Іван Кожедуб 

3 Олексій Федоров 

4 Іван Черняхівський 

А двічі Герой Радянського Союзу, командир партизанів 

Б командир незалежних партизанів, що називав себе Тарас Бульба 

В командувач армій і фронтів, двічі Герой Радянського Союзу 

Г начальник Українського штабу партизанського руху 

Д пілот, тричі Герой Радянського Союзу 

 

320. Установіть відповідність між назвою інституції та прийнятим нею рішенням. 

1 Всеукраїнський хліборобський конгрес 

2 III Всеукраїнський з’їзд рад 

3 Трудовий конгрес України 

4 Українська Національна Рада 

А запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки) 

Б обрання П. Скоропадського гетьманом України 

В передача всієї повноти влади Директорії УНР 

Г прийняття першої Конституції УСРР 

Д проголошення Західноукраїнської Народної Республіки 

 

321. Установіть відповідність. 

1 А. Шептицький 

2 К. Левицький 

3 О. Бобринський 

4 Ф. Штейнгель 

А Галицько-Буковинське генерал-губернаторство 

Б Головна українська рада 



В Комітет Південно-Західного фронту 

Г Українська греко-католицька церква 

Д Союз визволення України 

322. Установіть відповідність. 

1 К. Левицький 

2 М. Галущинський 

3 С. Петлюра 

4 Д. Донцов 

А голова ГУР 

Б митрополит УГКЦ, примусово висланий російською адміністрацією 

В голова СВУ 

Г один з лідерів УСДРП, який закликав підтримати у війні Росію 

Д перший командир УСС 

323. Установіть відповідність між подіями і наслідками Першої світової війни. 

1 початок Першої світової війни 

2 Галицька битва 

3 Брусиловський прорив 

4 революція в Росії 

А остаточна втрата російськими військами Тернополя і Чернівців 

Б формування легіону Українських січових стрільців 

В приєднання Румунії до Антанти, утворення Румунського фронту 

Г окупація російськими військами Східної Галичини і Північної Буковини, вихід 

до Карпатських перевалів 

Д створення українських політичних партій у Галичині 

324. Установіть відповідність між датами та подіями. 

1 1914 р. 

2 1915 р. 

3 1916 р. 

4 1917 р. 

А узяття російськими військами фортеці Перемишль 

Б Брусиловський прорив 

В укладення Брестського миру 

Г створення легіону УСС 

Д останній наступ росіян у Галичині 

325. Установіть відповідність між подіями і їх наслідками. 

1 економічна криза 1900–1903 рр. 

2 революція 1905–1907 рр. 

3 столипінські реформи 1906–1911 рр. 

4 Перша світова війна 1914–1918 рр. 

А повалення царизму, розпад Російської імперії, Українська революція 

Б посилення концентрації виробництва, зростання питомої ваги України в 

економічному розвитку Російської імперії 

В руйнування селянської общини, перетворення українських земель на одного з 

основних експортерів хліба в Європу 



Г скасування Емського указу, легалізація діяльності українських політичних 

партій, створення українських думських громад 

Д скасування панщини й особистої залежності селян, надання селянам 

громадянських прав 

326. Установіть відповідність між документами Української Центральної Ради та 

уривками з них. 

1 Перший Універсал 

2 Другий Універсал 

3 Третій Універсал 

4 Четвертий Універсал 

А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись 

від республіки Російської... ми твердо станемо на нашій землі…» 

Б «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй 

землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні 

дають вибрані… Всенародні Українські 3бори (Сойм)» 

В «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії 

України до Всеросійського Учредительного Зібрання…» 

Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити 

грубий замах на це право… як це робить Рада Народних Комісарів щодо 

Народної Української Республіки…» 

Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною… суверенною 

державою українського народу…» 

327. Установіть відповідність між поняттями і їхніми визначеннями. 

1 ультиматум 

2 терор 

3 універсал 

4 декрет 

А рішення революційного виконавчого органу влади, яке має силу закону 

Б форма звернення до народу, декларативний документ вищих органів влади 

В форма звернення з категоричними вимогами 

Г залякування, фізичне знищення політичних противників або ні в чому не 

винних громадян 

Д безоплатне вилучення майна, цінностей 

328. Установіть відповідність між Універсалами та наслідками їх оприлюднення. 

1 Перший Універсал 

2 Другий Універсал 

3 Третій Універсал 

4 Четвертий Універсал 

А підписання Брестського мирного договору, вступ німецьких і австрійських 

військ на територію УНР 

Б збройний виступ самостійників, поповнення складу Центральної Ради 

представниками національних меншин 

В створення Генерального секретаріату, загострення відносин із Тимчасовим 

урядом Росії 

Г поширення влади Центральної Ради на дев’ять українських губерній (без 

Криму), початок соціально-економічних перетворень 



Д утворення Української Центральної Ради, початок Української революції 

329. Установіть відповідність між періодами та поняттями і термінами, які 

потрібно використовувати, характеризуючи їх. 

1 Україна в Першій світовій війні (1914–1918 рр.) 

2 Українська революція (1917–1918 рр.) 

3 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.) 

4 Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 

А політика українізації, націонал-комунізм, автокефальна церква, СРСР, 

Шахтинська справа 

Б самостійники, автономізація, Універсали УЦР, українізація армії, Генеральний 

секретаріат 

В Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, легіон УСС, Головна руська 

рада, Союз визволення України 

Г масові репресії, Стахановський рух, «розстріляне відродження», геноцид, 

форсована індустріалізація 

Д гетьманат, Українська галицька армія, Акт злуки, друга радянсько-українська 

війна, Київська катастрофа 

330. Установіть відповідність між процесами суспільно-політичного життя 

1930-х рр. та їх наслідками. 

1 індустріалізація 

2 колективізація 

3 масові репресії 

4 культурна революція 

А ліквідація індивідуального селянського господарства 

Б перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським 

В нав’язування суспільству комуністичної ідеології 

Г ліквідація багатопартійності 

Д насадження в суспільстві атмосфери страху 

331. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та 

їхньою державною належністю на кінець 1937 р. 

1 Наддніпрянщина та Слобожанщина 

2 Східна Галичина та Західна Волинь 

3 Північна Буковина та Південна на Бессарабія 

4 Закарпаття 

А Польська Республіка 

Б Чехословацька Республіка 

В Королівство Угорщина 

Г Українська РСР 

Д Королівство Румунія 

332. Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 

1920–1930-ті рр. 

1 Польща 

2 Румунія 

3 Чехословаччина 

4 УСРР (УРСР) 



А проведення першого конгресу ОУН 

Б домінування русинського напрямку в національному русі краю 

В судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ 

Б. Перацького 

Г проведення показового судового процесу над членами так званої Спілки 

визволення України 

Д утворення В. Залозецьким Української національної партії 

333. Установіть відповідність між діячем та галуззю науки. 

1 О. Паладін 

2 В. Філатов 

3 І. Курчатов 

4 М. Кравчук 

А математика 

Б біохімія 

В фізика 

Г хімія 

Д медицина 

334. Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території 

України та їх наслідками. 

1 встановлення «нового порядку» в Україні 

2 поразка Червоної армії в Україні 

3 приєднання Західної України до СРСР і, відповідно, до УРСР 

4 визволення території УРСР від нацистських загарбників 

А евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід 

Б вивезення працездатного населення на примусові роботи й економічне 

пограбування 

В радянізація, депортація частини населення 

Г окупація Карпатської України угорськими військами 

Д початок відбудови зруйнованого господарства 

335. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої 

біографії. 

1 С. Тимошенко, М. Кирпонос 

2 О. Федоров, О. Сабуров 

3 С. Бендера, Р. Шухевич 

4 М. Хрущов, Д. Мануїльський 

А керівники оунівського підпілля і повстанського руху 

Б діячі науки і культури України в роки Другої світової війни 

В командувачі радянських партизанських з’єднань 

Г командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни 

Д керівники УРСР у роки Другої світової війни 

336. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої 

біографії. 

1 Р. Малиновський, І. Черняхівський 

2 С. Ковпак, О. Сабуров 

3 А. Шептицький, Й. Сліпий 



4 Р. Шухевич, О. Теліга 

А керівники оунівського підпілля і повстанського руху 

Б митрополити Української греко-католицької церкви 

В командувачі радянських партизанських з’єднань 

Г командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни 

Д керівники УРСР у роки Другої світової війни 

337. Установіть відповідність між подіями та містами, у яких вони відбувались. 

1 утворення Юнацької спілки 

2 контрнаступ російських військ у березні 1915 р. 

3 участь Українських січових стрільців у похоронах І. Франка 

4 утворення Товариства допомоги населенню Півдня України, що постраждало 

від воєнних дій 

А Перемишль 

Б Львів 

В Чернівці 

Г Харків 

Д Київ 

338. Встановіть відповідність між політичними режимами чи діяльністю та їхніми 

стислими характеристиками. 

1 денікінський режим 

2 більшовицький режим 

3 політика Директорії 

4 діяльність Н. Махна 

А дозвіл пропагувати анархістські ідеї 

Б намір позбавити буржуазію виборчих прав і встановити національний варіант 

радянської влади 

В поміщицьке землеволодіння обмежувалось 400 десятинами 

Г абсолютне сприяння поміщицькому землеволодінню 

Д запровадження загальної трудової повинності, мілітаризація праці 

339. Установіть відповідність між історичними датами та подіями.  

1 березень 1921 р.  

2 квітень 1923 р.  

3 березень 1922 р.  

4 жовтень 1923 р. 

А утворення товариства «Геть неписьменність» 

Б Х з’їзд РКП(б), перехід до НЕПу 

В початок українізації 

Г заснування театру «Березіль» 

Д ХV з’їзд ВКП(б), перехід до колективізації 

340. Установіть відповідність між історичними датами та подіями.  

1 березень 1930 р.  

2 серпень 1932 р.  

3 грудень 1932 р.  

4 січень 1934 р. 

А процес над СВУ 



Б постанова ВУ ЦВК про перенесення столиці з Харкова у Київ 

В постанова ЦВК і РНК СРСР про охорону соціалістичної власності («закон про 

п’ять колосків») 

Г створення машинно-тракторних станцій 

Д прийняття постанови про занесення на «чорну дошку» 



Завдання на встановлення правильної послідовності 

341. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А створення Союзу визволення України 

Б створення Головної української ради 

В опублікування статті С. Петлюри «Війна та українці» 

Г створення легіону Українських січових стрільців 

342. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства  

Б підписання делегацією УНР Брестського мирного договору  

В установче засідання Загальної української ради  

Г Галицька битва  

343. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Брусиловський прорив 

Б початок Першої світової війни 

В створення легіону Українських січових стрільців 

Г початок Галицької битви 

344. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А заснування Галицько-Буковинського генерал-губернаторства  

Б створення Союзу визволення України  

В Брусиловський прорив 

Г бій на горі Маківка 

345. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Брусиловський прорив 

Б Горлицький прорив (початок контрнаступу німецько-австрійських військ у 

Галичині) 

В створення Головної української ради 

Г формування легіону Українських січових стрільців 

346. Установіть послідовність подій. 

А створення Головної української ради  

Б Брусиловський прорив 

В взяття Львова російськими військами 

Г початок формування легіону Українських січових стрільців  

347. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А бої за гору Маківка 

Б битва на горі Лисоня 

В перший бій Українських січових стрільців біля села Верецькі Вижні 

Г остання велика наступальна операція російської армії на Південно-Західному 

фронті під час Першої світової війни 

348. Установіть послідовність подій. 

А припинення діяльності Союзу визволення України  

Б створення Загальної української ради  

В створення Головної української ради  



Г створення легіону Українських січових стрільців  

349. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Брестський мирний договір  

Б ультиматум Раднаркому РСФРР Центральній Раді  

В ініційоване більшовиками повстання робітників на заводі «Арсенал»  

Г І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в 

Україні  

350. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А проголошення незалежності Української Народної Республіки 

Б створення Центральної Ради 

В Корніловський заколот 

Г захоплення більшовиками Києва 

351. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А проголошення незалежності УНР 

Б створення Центральної Ради 

В створення Генерального секретаріату 

Г проголошення І Універсалу Центральної Ради 

352. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради  

Б створення Генерального секретаріату Центральної Ради 

В початок роботи І Всеукраїнського військового з’їзду  

Г збройний виступ самостійників 

353. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А бій під Крутами 

Б II Універсал Української Центральної Ради 

В з’їзд рад у Харкові  

Г проголошення Української Народної Республіки 

354. Розташуйте Універсали в хронологічній послідовності. 

А «А найголовніші домагання ті були такі:…Щоб певна частина грошей, які 

збираються в Центральну Казну з нашого народу, була віддана нам, 

представникам цього народу, на національно-культурні потреби його». 

Б «Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право 

власності на землі поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств 

сільськогосподарського значення, а також на удільні, монастирські, 

кабінетські та церковні землі, касується». 

В «…Влада у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки 

зберуться Українські Установчі збори, будемо правити ми, Українська 

Центральна Рада, представництво робочого народу, селян, робітників і 

солдатів, та наш виконавчий орган, який однині матиме назву Ради Народних 

Міністрів».  

Г «Поповнена Центральна Українська Рада виділить наново з свого складу 

окремий відповідальний перед нею орган – Генеральний секретаріат, що буде 

представлений на затвердження Временного правительства як носитель 

найвищої крайової влади Временного правительства на Україні». 



355. Розташуйте події історії Західноукраїнської Народної Республіки в 

хронологічній послідовності. 

А створення першого українського уряду – Державного секретаріату 

Б проголошення незалежності ЗУНР 

В постанова Національної Ради про об’єднання українських земель Австро-

Угорщини в єдину Українську державу 

Г маніфест австрійського імператора про перебудову держави на федеративних 

засадах 

356. Установіть послідовність утворення органів державної влади. 

А Рада міністрів Української Держави  

Б Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки  

В Рада народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки  

Г Генеральний секретаріат Української Центральної Ради  

357. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського 

Б «Листопадовий зрив» 

В Перший зимовий похід Армії УНР 

Г створення Української академії наук 

358. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А створення Української академії наук 

Б проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР 

В гетьманський переворот 

Г створення Директорії 

359. Установіть послідовність подій махновського руху. 

А участь у розгромі військ генерала П. Врангеля в Криму 

Б організація селянських повстань проти гетьмана П. Скоропадського 

В розгром тилу Білої армії генерала А. Денікіна 

Г участь у придушенні антирадянського повстання отамана М. Григор’єва 

360. Установіть послідовність суспільно-політичних подій, описаних в уривках з 

історичних джерел. 

А «…У сій хвилі представники українського народу в Галичині всіх політичних 

напрямів, яких об’єднує один національний ідеал, зібралися в Головну 

Українську Раду…» 

Б «Цього дня Українська Національна Рада перейняла на себе владу в столичнім 

місті Львові й на цілій території Української Держави…» 

В «Київ залишений був напризволяще… більшовицькі війська, тоді ще більше 

схожі на банди, незабаром змусили кошмаром своєї «діяльності» забути 

кошмар і жах дев’ятиденного бомбардування…» 

Г «На цій історичній площі столичного міста Києва стоїмо… ми, український 

народ західноукраїнських земель.., будучи однією кров’ю… з усім народом 

Української Народної Республіки, хочемо й бажаємо відновити національну 

державну єдність нашого народу...» 

361. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Другий зимовий похід Армії УНР 



Б радянсько-польська війна 

В створення Директорії  

Г Чортківська офензива 

362. Установіть послідовність подій. 

А Чортківська офензива 

Б антигетьманське повстання 

В Варшавський договір 

Г Київська катастрофа 

363. Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної 

незалежності України. 

А проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР 

Б укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею 

В схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР 

Г Другий зимовий похід Армії УНР 

364. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Американська адміністрація допомоги (АРА) укладає угоду з урядом УСРР 

щодо надання допомоги голодуючим 

Б трагедія під Базаром 

В відновлення воєнно-комуністичних методів, насильницька експропріація хліба 

в селян 

Г підписання Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР і УСРР 

365. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А утворення СРСР  

Б початок першого голоду в Радянській Україні  

В початок політики коренізації 

Г «Шахтинська справа»  

366. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А входження УСРР до складу СРСР 

Б усунення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР 

В вбивство С. Петлюри у Парижі 

Г підписання Ризького мирного договору 

367. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А проголошення курсу на індустріалізацію 

Б остаточний розгром махновців 

В створення товариства «Геть неписьменність!» 

Г відкриття театру «Березіль» 

368. Розташуйте події у хронологічній послідовності. 

А усунення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР 

Б початок згортання нової економічної політики 

В утворення СРСР 

Г початок першого голоду в Україні 

369. Установіть послідовність подій. 



А входження УСРР до складу СРСР  

Б початок політики коренізації в УСРР  

В проголошення курсу на індустріалізацію 

Г створення Української автокефальної православної церкви  

370. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А судовий процес над членами ЦК УПСР 

Б остаточний розгром махновського руху 

В літературна дискусія, ініційована М.Хвильовим 

Г саморозпуск Української комуністичної партії 

371. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А самоліквідація Української автокефальної православної церкви 

Б арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними 

В «Шахтинська справа» 

Г прийняття постанови про охорону соціалістичної власності, який сучасники 

назвали «законом про п’ять колосків» 

372. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А самоліквідація Української автокефальної православної церкви  

Б самогубство М. Скрипника 

В «Шахтинська справа» 

Г перехід до форсованої індустріалізації 

373. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А повернення української столиці до Києва 

Б прийняття нової (сталінської) Конституції СРСР 

В рік «великого перелому» 

Г початок другої п’ятирічки 

374. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А перенесення столиці радянської України з Харкова до Києва 

Б прийняття «закону про п’ять колосків» 

В проголошення курсу на індустріалізацію 

Г початок суцільної колективізації 

375. Установіть послідовність подій. 

А Голодомор в Україні  

Б затвердження нової (сталінської) Конституції УРСР  

В початок першої п’ятирічки  

Г процес над «Спілкою визволення України»  

376. Розташуйте події в правильній послідовності. 

А запровадження паспортів, фактичне «закріпачення» селян 

Б трудовий подвиг О. Стаханова 

В пік сталінських репресій 

Г вбивство С. Кірова, розгортання нової хвилі репресій 

377. Установіть послідовність подій. 

А створення Української автокефальної православної церкви  



Б рік «великого перелому» 

В «Шахтинська справа» 

Г започаткування політики коренізації 

378. Установіть послідовність подій. 

А «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі 

та прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30-40 

трудоднів на рік» 

Б «Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний 

характер» 

В «Допомогу отримають 8 % голодуючих, якщо реалізувати план організації 

харчування за рахунок закордонних комісій допомоги» 

Г «Провести роз’яснювальну роботу серед широких верств населення стосовно 

доцільності ліквідації так званої «Української автокефальної православної 

церкви» як осередку відвертої петлюрівщини…» 

379. Розташуйте в хронологічній послідовності події з історії Карпатської 

України. 

А зміна назви Підкарпатська Русь на Карпатську Україну 

Б проголошення незалежності Карпатської України 

В надання автономії Підкарпатській Русі 

Г початок окупації Закарпаття румунськими військами 

380. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Акт проголошення відновлення Української держави  

Б Битва за Дніпро 

В створення Української повстанської армії  

Г перехід кордону Румунії та вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії 

та Північної Буковини  

381. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А проведення пацифікації 

Б початок вторгнення угорських військ до Карпатської України 

В створення Українського таємного університету у Львові 

Г створення Організації українських націоналістів 

382. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А створення Українського національно-демократичного об’єднання   

Б проголошення Злуки Закарпаття з Україною (вперше) 

В створення Української військової організації  

Г вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця 

383. Розташуйте події у хронологічній послідовності. 

А створення Організації українських націоналістів  

Б Татарбунарське повстання 

В проголошення незалежності Карпатської України 

Г створення Українського таємного університету у Львові 

384. Установіть послідовність подій. 

А рішення країн Антанти про включення Східної Галичини до складу Польщі  



Б проведення польською владою політики пацифікації  

В проголошення незалежності Карпатської України  

Г створення Організації українських націоналістів  

385. Розташуйте події в правильній послідовності. 

А Хотинське повстання 

Б заснування Організації українських націоналістів 

В початок політики «пацифікації» 

Г проголошення незалежності Карпатської України 

386. Установіть послідовність подій. 

А створення Українського національно-демократичного об’єднання  

Б створення Української військової організації  

В створення Організації українських націоналістів  

Г перетворення Комуністичної партії Східної Галичини  на Комуністичну 

партію Західної України  

387. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А танкова битва в районі Луцьк – Рівне – Броди 

Б створення УПА 

В «Волинська різанина» 

Г вступ Червоної армії на територію Польщі (радянсько-німецька війна) 

388. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А Київська оборонна операція 

Б падіння «Східного валу» (битва за Дніпро) 

В радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова – Ріббентропа) 

Г проголошення Акту відновлення Української Держави 

389. Установіть правильну послідовність подій Другої світової війни, про які 

йдеться в уривках з історичних джерел. 

А «Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з 

півночі та сходу півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту 

розпочали штурм севастопольських укріплень...» 

Б «Незабаром Поліську Січ було перейменовано на Українську повстанську 

армію (УПА), яка вела бойові дії як проти радянських партизан, так і проти 

нацистів...» 

В «Командування Південно-Західного фронту вжило додаткових заходів для 

оборони Києва в умовах оточення. Навколо міста було створено три лінії 

оборони. На допомогу армії сформовано 13 винищувальних батальйонів, 19 

загонів народного ополчення...» 

Г «...При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських 

Соціалістичних Республік <...> уповноважені обох сторін обговорили у суворо 

конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних 

інтересів у Центрально-Східній Європі...» 

390. Установіть хронологічну послідовність подій. 

А «Нема більше Севастополя з його акаціями і каштанами, чистенькими 

вулицями, парками, невеличкими світлими будинками. Він зруйнований.» 



Б «На смертний бій… піднялася вся Україна… почалася наша велика священна 

Вітчизняна війна…» 

В «У багатьох селах Галичини, куди вступала більшовицька армія, якась частина 

населення нерідко зустрічала їх квітами.» 

Г «До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським. 

Ворог не пройде!..» І раптом наші війська відходять.» 

391. Установіть послідовність подій часів Другої світової війни. 

А визволення Львова, Станіслава, Перемишля 

Б Кримська наступальна операція 

В наступ у напрямку Шпола – Звенигородка 

Г Друга Яссько-Кишинівська операція 

392. Установіть послідовність виходу друком газет часів Другої світової війни, 

фрагменти перших шпальт яких зображено на фото. 

А   

Б  

В  

Г  

393. Установіть послідовність виходу друком часописів, фрагменти перших 

шпальт яких зображено на фото. 

А  



Б  

В  

Г  

394. Установіть послідовність подій, зафіксованих на фото. 

А  

Б  



В  

Г  

395. Установіть послідовність подій, зафіксованих на фото. 

А  

Б  

В  

Г  



396. Розташуйте події у хронологічній послідовності. 

А початок радянізації на західноукраїнських землях 

Б початок депортації татар, греків, вірмен, болгар із Криму 

В створення Українського штабу партизанського руху 

Г оборона Києва 

397. Установіть послідовність подій. 

А «Карпатський рейд» партизанського з’єднання С. Ковпака 

Б створення Української повстанської армії 

В проголошення Акту відновлення Української держави 

Г постанова Державного комітету оборони СРСР про виселення татар із Криму в 

східні райони СРСР 

398. Установіть послідовність подій. 

А створення Української повстанської армії 

Б приєднання Північної Буковини до УРСР 

В Битва за Дніпро 

Г операція з депортації кримських татар 

399. Установіть послідовність подій. 

А Битва за Дніпро 

Б Корсунь-Шевченківська операція 

В напад Німеччини на СРСР (початок радянсько-німецької війни) 

Г радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова – Ріббентропа) 

400. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 

А початок евакуації радянських підприємств на Схід 

Б Битва за Дніпро 

В початок радянізації Західної України 

Г початок вивезення людей на примусові роботи до Німеччини 



Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 

варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) 

401. Укажіть назви організацій, які у Першій світовій війні підтримували Австро-

Угорщину. 

1 Головна українська рада 

2 Загальна українська рада 

3 Карпато-руський визвольний комітет 

4 Союз визволення України 

5 Союз міст 

6 Товариство українських поступовців 

7 Юнацька спілка 

402. Укажіть українські землі, на яких під час Першої світової війни вели бойові 

дії. 

1 Буковина 

2 Волинь 

3 Галичина 

4 Запоріжжя 

5 Київщина 

6 Полтавщина 

7 Слобожанщина 

403. Які з указаних фактів біографії належать Костю Левицькому? 

1 голова першої в Галичині організації «Народна Рада» 

2 командир військового формування Українських січових стрільців 

3 відомий історик та літературознавець автор Історії «України-Русі» 

4 співзасновник української соціал-демократичної партії 

5 депутат парламенту Австро-Угорської імперії та Галицького сейму 

6 засновник Головної української ради 

7 засновник Союзу визволення України 

404. Які спільні риси мала політика Російської та Австро-Угорської імперій, щодо 

українського населення у роки Першої світової війни? 

1 надання громадськими організаціями допомоги постраждалим у війні 

2 переслідування та ув’язнення українців 

3 закриття українських шкіл, бібліотек, преси 

4 використання місцевих ресурсів для забезпечення потреб діючої армії 

5 нищення Української греко-католицької церкви 

6 репресії проти осіб, звинувачених у співробітництві з військами противника 

7 допомога українським сиротам, вдовам і нужденним 

405. Укажіть радянські державні утворення, що існували в Україні на початку 

1918 року. 

1 Волинська радянська республіка 

2 Донбаська радянська республіка 

3 Донецько-Криворіжська радянська республіка 

4 Кримська радянська республіка 

5 Одеська радянська республіка 

6 Таврійська радянська республіка 



7 Харківська радянська республіка 

406. Укажіть основні положення I Універсала УЦР. 

1 запровадження національної символіки України 

2 запровадження податку «на рідну справу» 

3 зобов’язання місцевих органів встановити зв’язок з УЦР 

4 проголошення установлення державних кордонів автономії 

5 проголошення створення національної української армії 

6 проголошення установлення української автономії 

7 запровадження української грошової одиниці 

407. Укажіть причини Української революції. 

1 відсутність єдиної української церкви 

2 важке становище робітників 

3 національне гноблення українського народу в Російській імперії 

4 невирішеність аграрного питання 

5 недопущення українців до отримання вищої освіти 

6 переселення значної маси росіян до України 

7 розпуск Державної Думи, тиск на буржуазію 

408. Укажіть положення II Універсалу УЦР. 

1 відмова від самочинного проголошення автономії 

2 запровадження національної символіки України 

3 затвердження Генерального секретаріату Тимчасовим урядом 

4 поповнення УЦР представниками національних меншин України 

5 проголошення установлення державних кордонів автономії України 

6 проголошення українізації військ під контролем УЦР 

7 запровадження української грошової одиниці 

409. Укажіть причини поразки УЦР у боротьбі з більшовиками взимку 1918 року. 

1 більшовицька демагогія і пропаганда 

2 втручання Німеччини та її союзників у конфлікт на боці більшовиків 

3 збройна інтервенція радянської Росії 

4 малочисельність і слабкість української армії 

5 наступ із заходу Польських військ 

6 підтримка державами Антанти більшовиків 

7 розгортання білогвардійського руху на півдні Росії 

410. Укажіть політику більшовиків під час першої спроби радянізації України. 

1 відновлення вивозу українського хліба до центральної Росії 

2 заборона банківським установам здійснювати будь-які операції 

3 запровадження продрозкладки 

4 націоналізація 9 з 15 великих металургійних заводів України 

5 передача землі в оренду і масове створення кооперативів 

6 скасування смертної кари 

7 створення народного комісаріату УСРР 

411. Укажіть умови Брестського мирного договору. 

1 визнання УНР автономною державою у складі Німеччини 

2 визнання УНР повністю незалежною державою 



3 Німеччина мала надати УНР машини, вугілля, сіль тощо 

4 Німеччина установлювала в УНР свою поліцію 

5 УНР мала поставляти Німеччині хліб, цукор, м’ясо, картоплю 

6 УНР передавала Німеччині Волині, Австро-Угорщині – Поділля 

7 участь УНР у воєнних діях проти Антанти 

412. Укажіть пункти національної програми Української Національної Ради. 

1 забезпечення демократичних прав і свобод для всього населення 

2 забезпечення демократичних прав і свобод лише для українців 

3 забезпечення широких повноважень національним меншинам 

4 запровадження національного контролю за виробництвом і розподілом 

5 здійснення аграрної реформи за викуп 

6 націоналізація фабрик і заводів 

7 створення колективних господарств на селі 

413. Укажіть заходи, які були складовими політики «воєнного комунізму». 

1 заборона приватного підприємництва і торгівлі 

2 запровадження продрозкладки 

3 мілітаризація праці, зрівнялівка в оплаті праці 

4 створення радянських трестів 

5 повернення частини підприємств колишнім власникам 

6 проведення грошової реформи і запровадження червінців 

7 створення міжнародних підприємств з міжнародним капіталом 

414. Укажіть діячів, які входили у склад Директорії. 

1 Панас Андрієвський 

2 Ісаак Мазепа 

3 Андрій Макаренко 

4 Борис Мартос 

5 Павло Скоропадський 

6 Володимир Чехівський 

7 Федір Швець 

415. Укажіть країни, які у 1918–1919 роках захопили українські землі. 

1 Німеччина 

2 Польща 

3 Румунія 

4 Угорщина 

5 Фінляндія 

6 Чехословаччина 

7 Швеція 

416. Укажіть характерні риси внутрішньої політики гетьмана Павла 

Скоропадського. 

1 видання Універсалу про відновлення козацтва 

2 конфіскація поміщицьких земель і передача їх державі 

3 встановлення державного контролю над виробництвом 

4 обмеження свободи профспілкової діяльності 

5 проведення націоналізації приватних підприємств 

6 проголошення 8-годинного робочого дня 



7 створення Державної варти 

417. Укажіть терміни, які стосуються радянсько-польської війни. 

1 Варшавський договір 

2 Всеукрревком 

3 Галревком 

4 «Диво на Віслі» 

5 Каховський стандарт 

6 «Трикутник смерті» 

7 штурм Перекопу 

418. Укажіть губернії УСРР, де відбувався голод 1021–1923 рр. 

1 Донецька 

2 Запорізька 

3 Катеринославська 

4 Київська 

5 Подільська 

6 Сумська 

7 Чернігівська 

419. Укажіть основні завдання українізації. 

1 виховання кадрів з представників корінної національності 

2 впровадження у роботу державного апарату рідної для населення мови 

3 перебудова української культури на національних засадах 

4 підтримка національної церкви 

5 приєднання до УСРР всіх територій, населених українцями 

6 розвиток української мови на території інших радянських республік 

7 розширення мережі навчальних закладів з рідною мовою викладання 

420. Укажіть галузі, які перебували у віданні українського уряду, після 

входження до складу СРСР. 

1 армія і флот 

2 зовнішньополітичні відносини і зовнішня торгівля 

3 освіта 

4 охорона здоров’я 

5 соціальне забезпечення 

6 транспорт 

7 фінанси 

421. Укажіть основні риси нової економічної політики. 

1 вільна внутрішня торгівля із збереженням державної монополії на зовнішню 

2 господарський розрахунок на рівні трестів 

3 державний контроль на усіма сферами виробництва 

4 колективна власність на землю 

5 передача дрібних підприємств в оренду та приватну власність 

6 планово-адміністративні методи керівництва 

7 продовольча диктатура, насадження колгоспів 

422. Укажіть наслідки встановлення тоталітарного режиму для соціально-

економічного розвитку. 



1 активізація соціальних груп 

2 байдужість основної маси населення, пасивність 

3 формування легальної опозиції 

4 подвійна мораль 

5 придушення проявів незалежного громадсько-політичного життя 

6 розвиток молодіжного та профспілкового руху 

7 утворення неформальних організацій 

423. Укажіть об’єкти, введені в дію у роки перших п’ятирічок. 

1 «Азовсталь» 

2 Дніпровська гідроелектростанція 

3 Каховська гідроелектростанція 

4 Київський авіаційний завод 

5 Кременчуцький автозавод 

6 «Криворіжсталь» 

7 Південний машинобудівний завод 

424. Укажіть складові частини модернізації (радянізації) у 30-х роках. 

1 індустріалізація 

2 колективізація 

3 кооперація 

4 культурна революція 

5 нова економічна політика 

6 соціалістичне змагання 

7 стаханівський рух 

425. Укажіть діячів, які очолювали КП(б)У в 20–30-х роках. 

1 Лазар Каганович 

2 Станіслав Косіор 

3 Григорій Петровський 

4 Павло Постишев 

5 Микола Скрипник 

6 Микита Хрущов 

7 Влас Чубар 

426. Укажіть українські землі, які у 20–30-х рр. входили до складу Польщі. 

1 Північна Буковина 

2 Західна Волинь і Західне Полісся 

3 Східна Галичина 

4 Закарпаття 

5 Підляшшя і Холмщина 

6 Східна Волинь і Східне Полісся 

7 Східне Поділля 

427. Укажіть українські партії чи організації, які існували у Галичині у 20–

30-х рр. 

1 Комуністична партія Західної України 

2 Ліберальна партія Західної України 

3 Організація українських націоналістів 

4 Українська консервативна партія 



5 Українська партія соціалістів-революціонерів 

6 Українська партія соціалістів-федералістів 

7 Українське національно-демократичне об’єднання 

428. Укажіть програмні положення ОУН. 

1 автономія українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини 

2 національна революція і встановлення диктатури, яка витіснить окупаційну 

владу 

3 розвиток національної економіки на основі державної, приватної, 

кооперативної власності 

4 розвиток національної економіки на основі лише державної власності 

5 самостійність і соборність національної держави 

6 створення незалежної Західноукраїнської республіки 

7 федеративний устрій України 

429. Укажіть терміни, які стосуються міжвоєнного розвитку Галичини. 

1 депортація 

2 еміграція 

3 індустріалізація 

4 колективізація 

5 лібералізація 

6 нормалізація 

7 пацифікація 

430. Укажіть частини, на які поділили Україну нацистські окупанти в 1941 році. 

1 Волинь 

2 Дистрикт Галичина 

3 Поділля 

4 Придніпров’я 

5 Рейхскомісаріат Остлянд  

6 Рейхскомісаріат Україна 

7 Трансністрія 

431. Укажіть умови, що сприяли успішному форсуванню Дніпра радянськими 

військами у 1943 році. 

1 визнання сталінською владою права українців на створення власної держави 

2 значна допомога партизанів і місцевого населення 

3 майже повна відсутність оборони правого берега Дніпра з боку нацистської 

армії 

4 поліпшення умов розвитку української економіки та культури 

5 перевага радянських військ у живій силі та техніці 

6 ранні морози, які скували Дніпро кригою 

7 розгубленість ворога після поразки на Курській дузі 

432. Укажіть заплановані заходи «нового порядку» в Україні. 

1 відновлення демократичних прав і свобод корінного населення 

2 економічне пограбування України 

3 масове винищення передусім єврейського населення – Голокост 

4 поліпшення умов розвитку української економіки та культури 

5 створення допоміжних українських збройних формувань 



6 утворення автономії Української держави у складі Рейху 

7 фізичне винищення значної частини українців і перетворення решти на рабів 

433. Укажіть заходи радянізації західноукраїнських земель у 1939–1941 рр., які 

позитивно сприйняло населення. 

1 заборона діяльності партій та громадських організацій 

2 запровадження безплатного медичного обслуговування 

3 колективізація селянського господарства 

4 ліквідація української преси 

5 націоналізація промисловості, торгівлі та великого землеволодіння 

6 політичні репресії 

7 розширення мережі українських шкіл та українізація вищої школи 

434. Укажіть причини поразок Червоної армії у 1941–1942 рр. 

1 відсутність у радянського командування розвідувальних даних про можливий 

початок війни 

2 вороже ставлення до СРСР Великої Британії та США 

3 дезорієнтація сталінським керівництвом населення СРСР пропагандою 

дружби з Німеччиною 

4 малочисельність Червоної армії 

5 нестача кваліфікованих військових кадрів унаслідок масових репресій 

6 перевага німецької армії у кількості та якості озброєнь 

7 прорахунки і помилки керівництва СРСР та Червоної армії 

435. Укажіть особливості діяльності Української повстанської армії у 1943–

1944 рр. 

1 воювала за Українську самостійну соборну державу 

2 головні надії по створенню незалежної України покладала на Адольфа Гітлера 

3 вважала своїм спільником у боротьбі проти СРСР гітлерівську Німеччину 

4 мала найбільшу підтримку на Заході України 

5 прагнула до встановлення панівної ролі греко-католицької церкви на Сході 

України 

6 систематично вела бойові дії проти гітлерівців, радянських партизанів та 

польських озброєних загонів 

7 тримала більшість бійців у резерві, майже не вела бойових дій 

436. Укажіть, які явища соціально-економічного розвитку українських земель 

були притаманні періоду Першої світової війни. 

1 падіння промислового виробництва, зростання цін, інфляція 

2 зростання виробництва сільгосппродукції 

3 швидкий розвиток залізничного транспорту 

4 міграція населення 

5 зростання експорту сільгосппродукції 

6 формування механізмів державного регулювання економікою 

7 стрімке зростання заробітних плат і життєвого рівня населення 

437. Укажіть, які з зазначених подій відбувались на українських землях 1914–

1916 рр. 

1 створення Загальної української ради  

2 Галицька битва 



3 створення Союзу визволення України  

4 створення Головної української ради  

5 українізація частин російської армії 

6 укладення Брестського миру 

7 укладення перемир’я на Східному фронті 

438. Укажіть, які вимоги містив «Маніфест Ради народних комісарів до 

українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради» 

1 відмовитись від спроб дезорганізації спільного фронту (тобто відмовитись від 

створення Українського фронту) 

2 не пропускати військові частини з фронту на Дон або в інші райони з 

ворожими Раднаркому урядами 

3 забезпечити безперебійне постачання хліба з України до Росії 

4 повернути рухомий склад залізниць 

5 обмежити владу УЦР п’ятьма губерніями 

6 пропускати більшовицькі війська на південний фронт 

7 повернути російські культурні цінності 

439. Укажіть причини, які зумовили соціальні зміни у структурі населення 

України у 1920–1930 рр. 

1 соціалістична модернізація 

2 міграційні процеси через стихійні лиха 

3 насильницьке винищення окремих соціальних груп 

4 значна еміграція за кордон 

5 розкуркулення і виселення селян за межі України 

6 часта зміна влади 

7 міграційні процеси через епідемії 

440. Укажіть, які з зазначених подій відбулися на території УРСР під час Другої 

світової війни у 1943–1944 рр. 

1 Курська битва 

2 рейди партизанських загонів Ковпака від Путивля до Карпат 

3 Сталінградська битва 

4 ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН 

5 Битва за Дніпро 

6 оборона Севастополя 

7 проголошення незалежності  

441. Укажіть, які операції здійснили радянські війська на території України у 

1944 році. 

1 Бєлгород-Харківську 

2 Карпатсько-Ужгородську 

3 Корсунь-Шевченківську 

4 Львівсько-Сандомирську 

5 Харківсько-Барвінківську 

6 Чернігівсько-Прип’ятську 

7 Орловсько-Брянська 

442. Укажіть, які риси притаманні політиці Румунії щодо українських земель у 

період 1918–1928 рр. 



1 запровадження воєнного стану на Буковині та у Бессарабії 

2 надання освіти у школах з українською мовою навчання 

3 ліквідація місцевого самоврядування українських громад 

4 закриття українських громадських та культурних установ 

5 примусове навернення українців до греко-католицької віри 

6 дозвіл на легальну діяльність українських політичних партій 

7 примусове навернення українського населення до ісламу 

443. Укажіть, які терміни й поняття характеризують зміст політики сталінської 

індустріалізації. 

1 господарський розрахунок 

2 директивне господарювання 

3 економічна самостійність 

4 оренда підприємств 

5 стахановський рух 

6 централізація управління 

7 матеріальне заохочення працівників 

444. Укажіть, у яких умовах розвивалась українська культура в 1930-х роках. 

1 насадження методу соціалістичного реалізму 

2 фізичне знищення діячів національної культури 

3 утвердження сталінського тоталітарного режиму 

4 існування різноманітних жанрів, стилів, напрямів 

5 розширення сфери застосування української мови 

6 ослаблення ідеологічного контролю з боку держави 

7 відсутність державної цензури 

445. Укажіть, якими були причини поразки Української революції національно-

визвольних змагань українського народу. 

1 непослідовність у проведенні соціально-економічної політики 

2 відсутність єдності в діях заради загальнонаціональних інтересів 

3 слабка підтримка українських політичних партій та організацій 

4 погане забезпечення українських військ зброєю і спорядженням 

5 нездатність створити ефективну систему державного управління 

6 низький рівень національної самосвідомості українського народу 

7 відсутність політичних партій 

446. Укажіть, які положення розкривають зміст IV Універсалу УЦР. 

1 проголошення автономії України у складі федеративної Росії 

2 визнання УЦР найвищим органом влади в Україні 

3 проголошення програми соціально-економічних перетворень 

4 засудження політики Тимчасового уряду Росії щодо України 

5 проголошення незалежності Української Народної Республіки 

6 прагнення розпочати переговори з країнами Четвертного союзу 

7 повернення монархії у Росії та імперської політики 

447. Укажіть, що спричинило поразку УЦР у боротьбі з більшовиками. 

1 вороже ставлення українського населення до УЦР 

2 високий рівень боєздатності більшовицьких військ 

3 втручання у конфлікт Антанти на боці більшовиків 



4 військова підтримка більшовиків Австро-Угорщиною 

5 малочисельність і слабкість української армії 

6 непослідовність УЦР у соціально-економічній політиці 

7 саморозпуск УЦР 

448. Укажіть діячів Української Центральної Ради. 

1 Андрій Шептицький 

2 Михайло Грушевський 

3 Кость Левицький 

4 Володимир Винниченко 

5 Нестор Махно 

6 Симон Петлюра 

7 Михайло Хвильовий 

449. Укажіть прізвища командирів радянських партизанських з’єднань, які діяли 

на території України у роки Другої світової війни. 

1 Андрій Мельник 

2 Сидір Ковпак 

3 Олексій Федоров 

4 Роман Шухевич 

5 Олександр Сабуров 

6 Степан Бандера 

7 Тарас Чупринка 

450. Укажіть прізвища діячів ОУН-УПА 1920–1940-х років. 

1 Станіслав Косіор 

2 Євген Коновалець 

3 Павло Постишев 

4 Степан Бандера 

5 Тарас Бульба-Боровець 

6 Михайло Кирпонос 

7 Семен Тимошенко 



Творчі завдання 

 

Виконайте завдання: 1) назвіть подію за історичним джерелом; 

2) охарактеризуйте її причини, передумови, перебіг; 3) визначте її наслідки та 

історичне значення. 

 

451. «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його 

наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання – врятувати 

Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, 

змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і 

німців на цей рік». 

 

452. «…Рада Народних Комісарів ухвалила: 

1. Усе населення Республіки у віці від 8 до 50 років, що не вміє читати або 

писати, зобов’язане навчатися грамоти…Навчання це проводиться у державних 

школах… 

2. Органам Наркомату освіти належить використовувати народні будинки, 

церкви, синагоги, молитовні, клуби, приватні будинки та відповідні приміщення 

на фабриках, заводах і радянських установах». 

 

453. «1. Прирівняти за своїм значенням майно колгоспів і кооперативів (урожай на 

полях, громадські запаси, худоба, кооперативні склади і магазини тощо) до майна 

державного і всіма способами посилити охорону цього майна від розкрадання. 

2. Застосовувати як судову репресію за розкрадання колгоспного й 

кооперативного майна вищу міру соціального захисту – розстріл із конфіскацією 

всього майна і з заміною за пом’якшуючих обставин позбавленням волі на термін 

не нижчий 10 років…». 

 

454. «Допомагаючи українському урядові та його боротьбі з насильниками та 

грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих нам намірів, бо Німеччина і 

Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий 

лад і спокійна праця трудящого люду». 

 

455. «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого 

незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма 

сусідніми державами, як то: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною 

та іншими ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися 

в життя Самостійної Української Республіки, – власть у ній буде належати тільки 

народові України…». 

 

456. «Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – 

Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна – в одну Велику 

Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім проривом своїх 

власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення 

нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського 

народу»? 

 



457. «Перед нами весною 1921 року стало ясне становище: не безпосереднє 

соціалістичне будівництво, а відступ в цілому ряді галузей економіки до 

державного капіталізму, не штурмова атака, а дуже важке, трудне і неприємне 

завдання тривалої облоги, зв’язаної з цілим рядом відступів». 

 

458. «На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священники, 

письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним 

обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. 

Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті 

ВУЦВК»». 

 

459. «Волею українського народу Організація Українських націоналістів під проводом 

Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали 

свої голови цілі покоління найкращих синів України…». 

 

460. «Перехід Галицької Армії на сторону Денікіна поставив нашу Армію в 

надзвичайно тяжке стратегічне й матеріальне положення, бо, одночасно з 

передачею ворогові значної кількості військового майна, для його наступу була 

відкрита головна комунікаційна лінія... У зв’язку з цим Уряд… заявляє, що він 

тимчасово переходить на інші способи боротьби за нашу державність... Уряд буде 

керувати справами України та захищати її перед іншими державами так, як цього 

вимагатимуть інтереси нашої республіки...». 

 

461. «Уряд Речі Посполитої Польської... і уряд Української Народної Республіки... 

погодилися на такі рішення: 

(…) 

2) Кордони між Річчю Посполитою Польською та Українською Народною 

Республікою визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж 

р. Збруч, а далі уздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією... 

(…) 

4) Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних 

договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі 

Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки. 

(…) 

5) Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам 

української національності, які проживають на території Речі Посполитої 

Польської, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які 

проживають у межах Української Народної Республіки... 

(…) 

8) Договір залишається таємним. Його не можна передати третій стороні або 

публікувати...». 

 

462. «Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь 

відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих 

принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих 

депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді… до Києва. А в той час… 

Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української 

Центральної Ради». 



463. «У п’яти губерніях України: Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, 

Миколаївській, Одеській налічується 3 709 556 голодуючих, що складає 35% 

населення цих губерній. Відсоток голодуючих у них коливається, знижуючись до 

22% у Донецькій та підвищуючись до 75% у Запорізькій. Близько 40% 

голодуючих – діти. Кількість нужденних в Україні – 6 600 тис. осіб. Допомога, 

одержана населенням голодуючих губерній України через державні органи, не 

перевищує 7,5% задоволення голодуючого населення, коливаючись між 4,2% у 

Миколаївській губернії і 15,3% у Донецькій. Допомога закордонних організацій 

досягне у майбутньому 8% задоволення голодуючого населення у разі реалізації 

плану організації громадського харчування за рахунок закордонних комісій. 

Тепер кількість тих, хто харчується завдяки допомозі голодуючим в Україні, не 

перевищує 10% загальної кількості голодуючих». 

 

464. «Уряд СРСР і уряд Німеччини керуючись бажанням зміцнення миру між СРСР і 

Німеччиною та виходячи з основних положень договору про нейтралітет, 

укладеного між СРСР і Німеччиною у квітні 1926 року, дійшли згоди про таке: 

Стаття І. Обидві Договірні Сторони зобов’язуються утримуватися від будь-

якого насильства, від будь-якої агресивної дії та будь-якого нападу стосовно одна 

одної як окремо, так і разом з іншими державами. 

Стаття II. У випадку, коли одна з Договірних Сторін стане об’єктом воєнних 

дій з боку третьої держави, друга Договірна Сторона не підтримуватиме жодним 

чином цю державу. 

Стаття III. Уряди обох Договірних Сторін і надалі контактуватимуть одна з 

одною для консультації, щоб інформувати одна одну про питання, що торкаються 

їхніх спільних інтересів… 

…2. У разі територіально-політичного переоблаштування областей, що 

входять до Польської держави, межа інтересів Німеччини та СРСР пролягатиме 

лінією рік Нарев, Вісла і Сян. Питання збереження Польської держави та які 

будуть її кордони, може бути з’ясовано у подальшому. Уряди вирішать це 

питання в порядку дружньої обопільної згоди. 

3. Стосовно південного сходу Європи, з Радянської сторони підкреслюється 

зацікавленість СРСР у Бессарабії. З Німецької сторони заявляється про її 

незацікавленість у цих областях». 

 

465. «Справжнє бойове хрещення УСС пройшли у квітні – на початку травня 1915 р., 

коли російське командування кинуло проти стрільців кілька полків і артилерію. 

Кілька разів цей важливий пункт переходив з рук у руки». 

 

466. «На принципах федеративних повинна бути відновлена давня могучість і сила 

Всеросійської держави. У цій федерації Україні належить зайняти одно з перших 

місць, бо від неї пішов порядок і законність в краю і в її межах перший раз 

свобідно віджили всі принижені й пригноблені більшовицьким деспотизмом 

громадяни бувшої Росії… Їй першій належить виступити в справі утворення 

Всеросійської федерації, якої конечною метою буде відновлення Великої Росії. 

В осягненню цієї мети лежить запорука добробуту як всієї Росії, так і 

забезпечення економічно-культурного розвитку цілого українського народу на 

міцних підставах національно-державної самобутності». 



467. «Галицькі інтелігенти і селяни, що прилучилися до православ’я, спровоковані 

нашими душохапами, цілком резонно боялись тепер репресій з боку айстро-

польсько-мадярської влади. І от десяткам тисяч людей нічого іншого не 

залишилось як покинути свої хати й ниви і обернутися на біженців. Тікаючи за 

московським військом на схід… Певна річ, що нещасні біженці дуже скоро 

переконались, що в Росії вони можуть дістати не більше, як… миску юшки і 

шматок хліба. При зустрічі з ними вражав якийсь повний одчай і тупа 

покірливість своїй нещасній долі». 

 

468. «1. Чи зобов’язується Рада відмовитися від спроб дезорганізації загального 

фронту? 2. Чи зобов’язується Рада не пропускати надалі без згоди Верховного 

головнокомандувача жодних військових частин, що прямують на Дон, на Урал 

або в інші місця? 3. Чи зобов’язується Рада сприяти революційним військам у 

справі їх боротьби з контрреволюційним кадетсько-каледінським повстанням? 4. 

Чи зобов’язується Рада припинити всі свої спроби роззброєння радянських полків 

і робітничої Червоної гвардії на Україні та повернути негайно зброю тим, у кого її 

було відібрано? У разі неотримання задовільної відповіді на ці питання протягом 

сорока восьми годин Рада Народних Комісарів уважатиме Раду в стані відкритої 

війни проти Радянської влади в Росії та на Україні». 

 

469. «§3. Українська Національна Рада складається: а) з членів Палати Панів 

австрійської Державної Ради, української народності; б) з усіх українських послів 

до австрійської Державної Ради з Галичини і Буковини; в) з українських послів 

Краєвих Соймів; г) з відпоручників партійних організацій з усіх українських 

областей, по трьох з кожної партійної організації». 

 

470. «Під сильним напором польських сил, за браком амуніції та інших матеріалів 

Галицька армія буде змушена перейти річку Збруч та шукати опору (підтримку) 

на широких ланах Великої України. Із цих причин командування Галицької армії 

звертається з проханням до головного Отамана – призначити район виключно для 

Галицької армії, – де армія змогла б відпочити та впорядкуватися...». 

 

471. «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу 

до Львова російських військ та намагалися їм допомогти». 

 

472. «Високі збори! Грізний момент кривавої боротьби в Росії… потребує від 

українських партій рішучих кроків. …Після довгих міркувань і сумнівів 

Генеральний секретаріат прийшов до тої думки, що для того, аби крайова влада 

стала справжньою фактичною владою, під нею має бути міцна підвалина, і такою 

підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки, 

яка буде повноправним тілом у міцній спілці народів Росії…». 

 

473. «Німці вважали моє становище поганим і запропонували мені полетіти на 

аероплані до Одеси (де ще зберігалася моя влада), тому що шляхи всі були 

відрізані остаточно... Я відхилив цю пропозицію, бо вважав, що повинен досидіти 

до кінця отут, де уряд і військо, незважаючи на їхнє ставлення до мене». 



474. «Громадяни, пам’ятайте! Неділя, 22 жовтня, – день виборів до Українських 

Народних Зборів! Усі як один візьмемо участь у виборах депутатів до 

Українських Народних Зборів!». 

 

475. «У зв’язку із закінченням бойових дій проти Врангеля, унаслідок його розгрому, 

Революційна військова Рада Південного фронту вважає завдання, поставлене 

перед партизанською Повстанською армією, виконаним і пропонує Реввійськраді 

Повстанської армії негайно розпочати роботу з перетворення партизанських 

повстанських частин у нормальні військові з’єднання Червоної Армії… […] У 

разі негативної відповіді… червоні полки фронту… говоритимуть з 

[повстанцями] іншою мовою...». 

 

476. «[…] передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених 

колгоспів з наявними посівами й насадженнями колгоспам, що знову 

організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і закріпити 

зазначені землі за колгоспами на вічне користування; наділити сім’ї колгоспників-

переселенців будинками з наявними надвірними будівлями та присадибними 

ділянками; […] установити, що житлові будинки та надвірні споруди, передані 

колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в оренду…». 

 

477. «На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по 

справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є 

Генеральний секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією 

Центральної Ради. Повноваження Генерального секретаріату поширюються на 

губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську...». 

 

478. «Урожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш 

хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, аж допоки ми не 

залишилися без фунта хліба». 

 

479. «Надходить важка історична хвиля. Вирішується доля держав і народів. Нічого не 

вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб утримати мир у Європі… Війни хоче цар 

російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України… 

Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його 

руках…». 

 

480. «Союзні місії ставили мені умови, які зводилися до вимог федерації з Росією. Я 

дуже добре розумів небезпеку, що виникала з подібного політичного домагання, 

але змагаючись, перш за все, за вищу мету – утримання ладу в державі, яку я 

збудував, я мусив усупереч власній волі схилитися перед вимогою союзників і 

проголосити федерацію з Росією». 

 

481. «Це гасло («техніка вирішує все») допомогло нам створити найширшу технічну 

базу в усіх галузях діяльності... Це дуже добре. Але цього далеко і далеко 

недостатньо. Техніка без людей, які оволоділи технікою, мертва. Техніка на чолі з 

людьми, котрі оволоділи технікою, може й повинна творити чудеса. Ось чому 

тепер наголос має бути зроблений на працівниках, які оволоділи технікою...». 



482. «Обидві договірні сторони згідно з принципом самовизначення народів визнають 

незалежність України і Білорусії, а також погоджуються і постановляють, що 

східний кордон Польщі, тобто кордон між Росією, Білорусією і Україною з одного 

боку, і Польщею – з іншого, становить лінія: по річці Західна Двіна від кордону 

Росії з Латвією… далі вздовж річки Збруч до впадання її в річку Дністер». 

 

483. Висловлювання графа Г. Бобринського: «…Галичина і Лемківщина – споконвічно 

частина єдиної великої Русі… Я буду вводити тут російську мову, закон і 

устрій…». 

 

484. «Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, зосередження доходів 

від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і зовнішньої) і всієї кредитної 

системи в руках держави – самі по собі дають можливість такого нагромадження 

всередині країни, яке забезпечує необхідний для соціалістичного будівництва 

темп розвитку індустрії». 

 

485. «Уряд запланував високі темпи «осадження» колоністів на Східних кресах: у 

1921 році – 8 тис. осіб, у 1922 році – 20 тис. осіб…». 

 

486. «Після того, як (німецько-румунські загарбники) встановили свою владу до річки 

Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до Бугу…». 

 

487. Письменник В. Короленко: «Ви довели країну до страхітливого стану... голод 

охопив усю країну... ви зруйнували природний зв’язок товарообміну між містом і 

селом... Вам доводиться замінювати її штучними заходами, силовим відчуженням, 

реквізиціями за допомогою каральних загонів...». 

 

488. С. Петлюра: «...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю 

чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а 

водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього 

руху й зміцнення своїх позицій в Україні...». 

 

489. Спогади Є. Петрушевича: «Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я 

сказав: «Іменем Національної Ради Східної Галичини як легального 

представництва українського населення Східної Галичини виступаю проти такого 

рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року, та заявляю, що 

українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі»...». 

 

490. Зі звернення С. Бандери: «Український народ не хоче й не буде своєю кров’ю 

рятувати Німеччину. Якщо Німеччина стоїть сьогодні перед смертельною 

небезпекою зі Сходу, то це наслідки дикунської політики німецького імперіалізму 

серед поневолених народів Сходу... Ми боремося за Українську державу, а не за 

чужий імперіалізм. Ми мусимо берегти наші сили, бо ми впевнені, що війна у 

своїй кінцевій фазі надасть нам державу...». 

 

491. «Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава 

визнана такими поважними суб’єктами міжнародного права, як центральні 

держави...». 



492. «Повна рівноправність української та російської мов, усунення тих перешкод, які 

б затримували природний розвиток української культури... У школах з 

викладанням російською мовою необхідне запровадження обов’язкового 

вивчення української мови...». 

 

493. В. Винниченко назвав цей документ «...не чим іншим, як цинічним і 

провокаційним порушенням угоди 16 липня й одвертим бажанням видерти з рук 

українства всі його революційні здобутки...». 

 

494. «У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене 

приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. 

Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх 

кричати: «Хай живе Пілсудський!»...». 

 

495. «Наші Орли несуть мешканцям Волині, Поділля та Київщини порядок, свободу, 

благословенний мир, несуть народу можливість спокійної праці і гарантії того, що 

її ніхто не забере. З приводу наступу наших військ запевняємо, що він не є 

загарбницьким... Ми повинні встановити такі стратегічні кордони, які забезпечили 

б неможливість нової війни...». 

 

496. Із заяви голови Раднаркому РСФРР В. Леніна: «Селянські повстання, які раніше, 

до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство 

задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного 

року». 

 

497. «Уряд СРСР вважає, що повернення Бессарабії органічно пов’язане з питанням 

передання Радянському Союзові тієї частини Буковини, переважаюча більшість 

населення якої пов’язана з Радянською Україною спільністю історичної долі, 

мовою і національним складом». 

 

498. «Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких 

регіонах СРСР: з України – 30 000–35 000 родин; з Білорусії – 6 000–7 000 родин; 

з Середньоволзького краю – 8 000–10 000 родин; з Уралу – 10 000–15 000 родин». 

 

499. «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська 

Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним 

Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є 

українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і 

жовта...». 

 

500. «Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. 

Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не 

залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких 

говорилося: «Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи». На 

село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти – сім’я 

постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. 

Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні». 
 


