Контрольна робота з історії
для учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівчленів МАН України (11 клас)
1 рівень
1. Сучасна людина з'явилися на території України приблизно:
а) 100 тис. років тому;
б) 40 тис. років тому;
в) 20 тис. років тому;
г) 10 тис. років тому
2. Скотарські племена індоєвропейської мовної групи прийшли на
територію України в:
а) V тис. до н.е. б) III тис. до н.е. в) I тис. до н.е. г) I тис. н.е.
3. Перші карбовані руські монети "золотники" з'явилися:
а) наприкінці X ст.;
б) наприкінці XI ст.;
в) на початку XII ст.
г) на початку XIII ст.
4. Визначіть найстаріший храм Київської Русі

а)

б)

в)
г)
5. Перший великий напад на Київ кримських татар відбувся:
а) 1447
б) 1468
в) 1482
г) 1484
6. Назвіть ім’я князя: «Ось князя руського … ми вбили. Візьмемо жону
його за князя свого Мала».
а) Аскольд
б) Олег
в) Ігор
г) Святослав
7. Укажіть уривок із джерела, у якому йдеться про князя Романа
Мстиславовича – засновника Галицько-Волинської держави:
а)Був він самодержцем всієї Руської землі, ...кидався був на поганих, як
той лев, ...і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо
він ревно наслідував предка свого Мономаха.

б) І почав посилати забирати дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати
їх на навчання книжне.
в)Сам був хоробрий і легкий. Ходячи, якопардус, багато воєн він
чинив, ...І посилав він до інших земель послів, кажучи: «Хочу на вас іти».
г)Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...
8. Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національновизвольної війни під проводом Б. Хмельницького:
1) залучення на свій бік реєстрового козацтва
2) стихійність руху
3) фінансова допомога Московського царя
4) укладання союзу з кримським ханом
5) недооцінка козаків поляками
6) стратегічна і тактична мудрість Б. Хмельницького
7) зрада з боку татар
8) відсутність єдності у стані католицьких держав Європи
а) 1,3,6,8;
б) 2,4,7,8;
в) 2,3,5,6;
г) 1,4,5,6
9. Укажіть, про кого з відомих діячів культури України 20-х років XX ст.
йдеться у листі Й. Сталіна Л. Кагановичу (1926 р.):
“... Вимоги... про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на Україні,
його думка про те, що «від російської літератури, від її стилю українська
поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї
пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва»... звучить тепер...
більш ніж дивно”:
а) О.Донченка б) М.Хвильового в) П.Тичину г)В.Сосюру.
10. Укажіть, з якого документа наведено уривок:
“Комісія ознайомилася з великою кількістю матеріалів... і виявила
численні факти фальсифікованих справ... Виявляється, що багато партійних,
радянських, господарчих працівників... насправді ніколи ворогами,
шпигунами, шкідниками... не були, що вони, по суті, завжди лишалися
чесними комуністами, але були обмовлені, а іноді, не витримавши звірячих
тортур, самі зводили на себе наклеп (під диктовку слідчих-фальсифікаторів)
у всіляких тяжких і неймовірних звинуваченнях. ...Склалася порочна
практика, коли в НКВС складалися списки людей... і їм заздалегідь
визначалася міра покарання. Ці списки передавалися... Сталіну для
санкціонування пропонованих мір покарання. Маючи необмежену владу, він
припускався жорстокого свавілля, пригнічував людину морально і фізично”.
а) Доповідь М. Хрущова на XIX з'їзді КПРС.
б) Доповідь М. Хрущова на XX з'їзді КПРС.
в) Доповідь М. Хрущова на XXI з'їзді КПРС.
г) Доповідь М. Хрущова на XXII з'їзді КПРС.

2 рівень
11. Установіть відповідність між назвами східнослов'янських союзів
племен та територіями їх розселення.
1 Поляни
2 Деревляни
3 Сіверяни
4 Волиняни

а) Терени на схід від середньої течії Дніпра, басейн
нижньої течії Десни, Сули, Псла і Ворскли до верхів'їв
Сіверського Дінця
б) Землі на північ від Прип'яті, у верхів'ях Німану й
на захід від верхнього Дніпра
в) Землі південного басейну річок Прип'яті, Горині,
західного берега Дніпра й північного басейну Тетерева
г) Землі на північ від верхньої течії Дністра, у
басейні Західного Бугу, на південь від верхів'їв Прип'яті
д) Терени, розташовані на захід від середнього
Дніпра, між його протоками — Тетеревом на півночі та
Россю на півдні

12. Розташуйте в хронологічній послідовності
а) вихід часопису «Основа»
б) Перший Слов’янський конгрес у Празі
в) вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина»
г) проведення першого народного віча
13. Встановіть відповідність між історичним явищем та його змістом:
1) явище в радянській науці, спрямоване а) «шестидесятництво»;
на посилення заідеологізованості цієї сфери, б) «буржуазний
особливо чітко проявилося в галузі націоналізм»;
біологічних наук та передбачало кадрові в) «лисенківщина»;
чистки серед науковців;
г) «ждановщина».
2)
термін,
що
використовувався д) «застій»
комуністичним режимом для позначення тих,
хто виступав за розвиток національної
культури,
мови,
збереження
звичаїв,
історичних традицій рідного народу;
3) радянська культурна доктрина,
запроваджена секретарем ЦК КПРС у 1946
році, головним завданням якої було боротьба
проти «низькопоклонства» перед Заходом та
«космополітизмом»;
4) сукупність ідей і поглядів інтелігенції
60-х рр. ХХ ст., що виражали прагнення до
демократизації країни.
14. Установіть відповідність між періодами в історії України та
поняттями й термінами, які їх характеризують.
1 Українська революція (1917-1918 а) П’ятирічка, колективізація, «закон

рр.)
2 Україна в боротьбі за збереження
державної незалежності (1918-1920
рр.)
3 Україна в умовах нової економічної
політики (1921-1928 рр.)
4 Радянська модернізація України
(1929-1938 рр.)

про п’ять колосків», масові репресії,
«розстріляне відродження».
б) Конституція УНР, Українська
Держава, Директорія, Акт Злуки,
«воєнний комунізм», продрозкладка.
в)
Асиміляція,
осадники,
пацифікація,
інтегральний
націоналізм, Карпатська Україна.
г) Українська Центральна Рада,
Універсал,
українізація
армії,
Українська Народна Республіка,
радянська влада.
д) Продподаток, трест, договірна
федерація, Союз РСР, Конституція
УСРР, коренізація.

15. Встановіть послідовність подій
а) Брестський мирний договір між УНР і країнами Четверного союзу.
б) Ультиматум Раднаркому РСФСР, пред’явлений Українській
Центральній Раді.
в) Повстання у Києві робітників заводу «Арсенал», ініційоване
більшовиками, і придушення його українськими військами під
командуванням С. Петлюри.
г) Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові; проголошення радянської влади
в Україні.
3 рівень
16. Охарактеризуйте зміни у суспільному та економічному житті слов’ян
на рубежі VIII – IX ст. та їхні наслідки.
17. Дисидентський рух як передвісник незалежності України.

