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РОЗДІЛ 1. ЗВІДКИ І ЯК ІСТОРИКИ ДІЗНАЮТЬСЯ ПРО МИНУЛЕ 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
1. Кого вважають батьком української історії?   

А  Нестор                             

Б  В.Антонович            

В  Д.Яворницький               

Г  М.Грушевський 

 

2. Для орієнтації в історичному просторі використовують 

А  археологічні розкопки.   

Б  словник історичних термінів.   

В  історичну карту.   

Г  лінію часу. 

 

3. Від якої події здійснюється відлік часу в системі літочислення, що використовується в Україні?  

А створення світу                                    

Б проголошення незалежності України  

В Різдво Христове                                   

Г поява людини на українських землях 

 

4. З якої мови походить слово історія?   
А грецької      

Б слов’янської      

В латині      



Г  персидської 

 

5. Для орієнтування в історичній карті необхідно користуватися 

А  лінією часу.               

Б   експонатами.            

В  фольклором.             

Г   легендою. 

 

6. Хто був автором 10-томної «Історії України-Русі»? 

А  М.Грушевський        

Б  М.Берлінський          

В  Д.Яворницький         

Г  В.Антонович 

 

7. Хто з вказаних істориків був автором багатотомної «Історії запорозьких козаків»?   

А  Нестор         

Б  В.Антонович      

В  Д.Яворницький       

Г  М.Грушевський 

 

8. Життя якого степового народу, що населяв територію сучасної України у давнину, вивчав 

Борис Мозолевський?  

А кіммерійців  

Б скіфів  

В сарматів  

Г гунів 



 

9. Як називається послідовний список днів усього року з поділом на тижні й місяці?  

А літопис  

Б календар  

В хроніка  

Г літочислення 

 

10. Що з наведеного можливо з’ясувати, використовуючи історичну карту?  

А природні умови країни  

Б місце розміщення корисних копалин  

В кордони і території держав, що змінювалися у часі  

Г сучасні держави та їхні кордони 

 

11. Яку назву має наука, що вивчає сховані під землею та водою рештки діяльності людини?  

А етнографія  

Б топоніміка  

В археологія  

Г фольклористика 

 

12. Яку назву має перелік умовних позначок історичної карти?  

А прогноз  

Б аналіз  

В хроніка  

Г легенда 

 



13. До якого виду історичних джерел належать портрети, фотографії, реклама, малюнки, 

кінофільми тощо?  

А речові  

Б писемні  

В етнографічні  

Г зображувальні 

 

14. Що дозволяє з’ясувати дослідникам походження значення та історичний розвиток 

географічних назв?  

А історичні події, що відбувалися на цій території  

Б зразки первинних типів писемності  

В зовнішній вигляд людей, які заселяли цю місцевість  

Г матеріал, який застосовували для письма місцеві жителі 

 

15. Як називаються спеціальні установи, у яких зберігають документи різних часів?  

А музеї  

Б архіви  

В бібліотеки  

Г виставки 

 

16. Який народ близько 2000 років тому винайшов папір?  

А єгиптяни  

Б слов’яни  

В індійці  

Г китайці 

 



17. Географічні назви українських населених пунктів м. Переяслав-Хмельницький, с. 

Шевченкове походять від 

А природного середовища. 

Б назв народів.  

В занять людей.  

Г імен людей. 

 

18. Як називаються особисті спогади людей про історичні події, свідками або учасниками яких 

вони були?  

А мемуари  

Б хроніка  

В літопис  

Г легенда 

 

19. Як називають науку, що вивчає життя людей за матеріальними свідченнями минулого, 

знайденими за допомогою розкопок?  

А історія  

Б археологія  

В топоніміка  

Г фольклористика 

 

20. Яка наука вивчає походження, значення та історичний розвиток географічних назв?  

А історія  

Б археологія  

В топоніміка  

Г фольклор 



 

21. Як називають науку, що вивчає минуле людства на основі усних, писемних і матеріальних 

пам’яток?  

А історія  

Б археологія  

В топоніміка  

Г фольклор 

 

22. Як називають усну та музичну народну творчість, обряди та звичаї, що мають давнє 

походження?  

А історія  

Б археологія  

В топоніміка  

Г фольклор 

 

23. До якого виду історичних джерел належить зображенняа малюнку? 

 
А речові  



Б писемні  

В етнографічні  

Г зображувальні 

 

24. За якого київського князя було викарбувано зображену монету? 

 
А  Олега Віщого 

Б  Святослава Ігоревича 

В  Володимира Великого 

Г  Ярослава Мудрого 

 

25. Предмети, речі, витвори мистецтва, що демонструються на виставках, музеях називаються 

А  експонати. 

Б  мемуарами. 

В  топоніми. 

Г  легенди. 

26. Відновлення зіпсованої часом чи людьми пам’ятки історії чи культури за для її збереження 

для нащадків називається 

А  реставрацією. 



Б  розкопками. 

В  реанімацією. 

Г   

 

27. З`ясуванням родинних зв’язків займається наука 

А  археологія. 

Б  генеалогія. 

В  нумізматика. 

Г  сфрагістика. 

 

28. Що має бути в місті, аби там з’явилися назви вулиць зі словами «вал», «стіна», «башта»? 

А  ринок 

Б  замок 

В  ратуша 

Г  церква 

 

29. Прислів’я, казки, балади, історичні думи та пісні, обряди та звичаї, що мають давнє 

походження – це 

А  фольклор. 

Б  топоніми. 

В  генеалогія. 

Г  хронологія. 

 

30. Чим займаються архіваріуси? 

А  здіснюють розкопки речових історичних джерел 

Б  створюють історичні карти 



В  здійснюють відлік часу в історії 

Г вивчають походження і достовірність документів 

 

Завдання на встановлення відповідностей 
31. Установіть відповідність між термінами, поняттями та їх визначеннями. 

1 генеологія 

2 топоніміка 

3 етноніміка 

4 лінгвістика 

А наука, що вивчає назву народів 

Б наука про мову 

В наука, що досліджує печатки 

Г наука, що вивчає географічні назви 

Д наука, що вивчає походження та взаємний зв'язок родин 

1-     2-     3-     4- 

 

32. Установіть відповідність між термінами, поняттями та їх визначеннями. 

1  хронологія 

2  літочислення 

3  календар 

4  дата 

А  точний час будь-якої події 

Б  пристрій для вимірювання часу 

В  наука про вимірювання часу 

Г  відлік часу від певної події 

Д  послідовний список днів у році з поділом на місяці та тижні 

1-     2-    3-    4- 

 

33. Установіть відповідність між істориками і їх здобутками. 

1  М.Грушевський 

2  В.Хвойка 

3  Б.Мозолевський 

4  Д.Яворницький 

А  дослідник скіфських курганів 

Б  автор 10-ти томної „Історії України-Руси” 

В  першовідкривач Трипільської культури 

Г  автор „Історії запорозьких козаків” 



Д  автор „Історії України ХХ ст.” 

1-     2-    3-    4- 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності 
34. Установіть послідовність діяльності дослідників минулого. 

А  Нестор-літописець 

Б  Геродот 

В  Михайло Грушевський 

Г  Борис Мозолевський 

1-     2-    3-    4- 

 

35. Установіть послідовність появи історичних джерел від найдавнішого. 

А  рукописна книга 

Б  фотографія 

В  кам`яне рубило 

Г  гармата 

1-     2-    3-    4- 

 

Завдання з короткою відповіддю  
36. До яких століть відносяться дати? 

А)  1237 р. __________        Б)  988 р.  __________           В)  800 р.  __________ 

 

37. Який рік буде наступним після 134 р. до н. е.?  ______________ 

 

38. Скільки століть пройшло з початку нашої ери. ____________________ 



 

39. До якого століття і тисячоліття відноситься:   

А) 2012 р. ___________________________________ 

Б) 1492 р. ___________________________________ 

В) 490 р. до н.е.  ______________________________ 

Г) 612 р. до н.е.  ______________________________ 

 

40. Який рік був раніше: 50-й рік до нашої ери або 50-й рік нашої ери? На скільки років раніше?  

_________________________________________________________________________________ 

 

41. Порахуйте, скільки років вже стоїть Софія Київська, якщо вона збудована у 1037 р. __________ 

 

42. Порахуйте, скільки років розділяє дату хрещення Русі ( 882 р.) і рік вашого народження. _____ 

 

43. Скільки років проіснувала Київська Русь як єдина держава, якщо вона виникла у 882 р., а розпалась 

на окремі князівства у 1132 р. ______________________________ 

 

44. „Повість минулих літ...” Нестор завершив писати у 1113 р. Скільки років минуло з написання цього 

літопису? _______________________________ 

 

45. У якому році жителі Києва будуть відзначати 2000 років заснування міста, якщо у 1982 р. вони 

відзначали  1500 років місту? _________________________________ 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. ПРО КОГО І ПРО ЩО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ (ПЕРША ЧАСТИНА) 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
1. Як називається велика група людей, що живе на певній території і відрізняється від сусідів 

особливостями мови, культури і способу життя?  

А історичні діячі  

Б стани  

В народ  

Г історичні особи 

 

2. Як вчені-історики називають сукупність подій, що повторюються у певній послідовності і 

мають спільні ознаки?  

А історичне явище  

Б історична подія  

В історична пам’ятка  

Г історичне джерело 

 

3. Як називається велика група людей, що живе на певній території і відрізняється від сусідів 

особливостями мови, культури і способу життя?  

А історичні діячі  

Б стани  

В народ  

Г історичні особи 

 

4. Як називають людей, чия діяльність змінила життя суспільства в минулому та продовжує 

впливати на нього сьогодні?  

А народ  



Б вожді племен  

В історичні діячі  

Г верстви населення 

 

5. Як населення Київської Русі називало своїх північних сусідів, що жили на Скандинавському 

півострові?  

А візантійці  

Б варяги  

В нормани  

Г вікінги 

 

6. Яку назву мала козацька держава, створена повсталими проти польського панування 

українцями в роки війни 1648—1657 рр.?  

А Київська Русь 

Б Військо Запорозьке  

В Запорозька Січ  

Г Дике поле 

 

7. Яке поселення, засноване греками, існувало на території сучасного міста Севастополь?  

А Феодосія  

Б Тіра  

В Ольвія  

Г Херсонес 

 

8. Яку назву має народ, якого вчені вважають першим осілим населенням на території давньої 

України?  



А трипільці  

Б кіммерійці  

В скіфи  

Г слов’яни 

 

9. Який видатний археолог відкрив Трипільську культуру?   

А  В.Хвойко                  

Б  В.Антонович 

В  Д.Яворницький        

Г  М.Грушевський 

 

10. Яке було головне заняття племен Трипільської культури? 

А  скотарство    

Б  ремесло    

В  торгівля     

Г  землеробство 

 

11. У поховальному кургані, залишеному представниками якого народу було знайдено золоту 

пектораль?  

А трипільців  

Б кіммерійців  

В скіфів  

Г слов’ян 

 

12. Під яким роком у літописах вперше вжито назву Україна? 

А  882 р.      



Б  988 р.      

В 1054 р.     

Г 1187 р. 

 

13. За часів правління якого князя у Києві було збудовано Софіївський собор? 

А  Святослав Хоробрий                  

Б   Володимир Великий 

В   Ярослав Мудрий                         

Г   Володимир Мономах 

 

14. Який князь перед своїм походом попереджав: «Іду на ви!»? 

А  Олег 

Б  Ігор   

В  Святослав   

Г  Володимир 

 

15. Коли було створено державу Кримське ханство?  

А у ХІІІ ст.  

Б у XIV ст.  

В у XV ст.  

Г у XVI ст. 

 

16. Який козацький гетьман уславився взяттям фортець Варна і Кафа, перемогою над турецькою 

армією під Хотином? 

А  Д.Вишневецький        

Б  П.Конашевич-Сагайдачний       



В  Б.Хмельницький         

Г  І.Мазепа   

 

17. Які нові сільськогосподарські культури стали вирощувати українські селяни у XVIII ст.?  

А картоплю і соняшник  

Б жито і пшеницю  

В гречку і льон  

Г квасолю і горох 

 

18. Хто, за переказами, заснував першу Запорозьку Січ на острові Мала Хортиця?  

А Дмитро Вишневецький  

Б Петро Сагайдачний  

В Богдан Хмельницький  

Г Дмитро Яворницький 

 

19. Із чим було пов’язано виникнення міст на українських землях?  

А із виникненням землеробства і скотарства  

Б із появою ремесла і потребою у торгівлі  

В із виникненням фабрик і заводів  

Г усе зазначене вище 

 

20. У якому переліку позначені нові міста, що з’явилися наприкінці XVIII ст. на Півдні України?  

А Суми, Чугуїв, Харків  

Б Бердичів, Житомир, Брацлав  

В Миколаїв, Маріуполь, Херсон  

Г Глухів, Батурин, Гадяч 



 

21. Який пам`ятник присвячений керівнику Національно-визвольної війни українського народу? 

А  Б  В  Г  

 

22. Перші залізни на українських землях почала діяти в 

А  1850-ті рр. 

Б  1860-ті рр. 

В  1870-ті рр. 

Г  1880-ті рр. 

 

23. Що з вказаного можна охарактеризувати як історичне явище? 

А  Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького 

Б  Хрещення князя Володимира Великого у м.Корсунь (Херсонес) 

В  Будівництво козаками на чолі з Д.Вишневецьким (Байдою) першої Січі на о.Хортиця 

Г  Будівництво у Києві Софійського собору за князя Ярослава Мудрого 

 

24. Яку назву мали козацькі кораблі? 



А  галери 

Б  чайки 

В  лодьї 

Г  фрегати 

 

25. Який князь зображений на купюрі номіналом 2 гривні? 

А  Володимир Великий 

Б  Богдан Хмельницький 

В  Ярослав Мудрий 

Г  Іван Мазепа 

 

26. Який князь назвав Київ „матірю городів руських”? 

А  Олег 

Б  Святослав 

В  Володимир 

Г  Ярослав 

 

27. Легенду про заснування якого міста відображає зображена на фото скульптурна композиція? 



 
А Чернігова 

Б  Києва 

В  Галича 

Г  Переяслава  

 

28. Зображені на фото археологічні знахідки дають можливість характеризувати духовне життя  

 



А  носіїв Трипільської культури. 

Б  племен давніх слов’ян.  

В  мешканців античних міст-держав. 

Г  кочових племен Північного Причорномор’я.  

 

29. Зображена на фото археологічна пам’ятка належить племенам 

 
А  скіфів. 

Б  сарматів. 

В  слов`ян. 

Г  варягів.   

 

30. «Племенами мальованої кераміки» називають 

А  трипільців. 

Б  скіфів. 

В  слов`ян. 

Г  варягів.   

 



Завдання на встановлення відповідностей 
31. Установіть відповідність між іменами князів і подія, що пов’язані з ними. 

1  Олег 

2  Ольга 

3  Святослав 

4  Володимир 

А  утвердив Київ столицею Русі, отримав прізвище Віщий 

Б  хрестив Київську Русь, отримав прізвище Великий 

В  здійснив чимало походів, отримав прізвище Хоробрий 

Г  впорядкувавши внутрішнє життя і відносини з Візантією, отримала прізвище 

Мудра 

Д  сприяв утвердженню християнства, впорядкував закони, отримав прізвище 

Мудрий 

1-     2-     3-     4- 

 

32. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їх характеристиками. 

1 Д.Вишневецький 

2 П.Конашевич-Сагайдачний 

3 Б.Хмельницький 

4  І.Сірко 

А  гетьман козацтва, під його керівництвом козаки здійснили 

найвдаліші морські походи про Османської імперії 

Б  гетьман козацької держави, керівник Національно-визвольної війни 

українського народу проти Речі Посполитої 

В  засновник першої Запорозької Січі на о.Хортиця 

Г  найвідоміший кошовий Січі, який здійснив 60 переможних походів 

проти кримських татар 

Д  гетьман,з ім`ям якого пов’язано ухвалення першої конституції 

1-     2-   3-    4- 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності 
33. Установіть послідовність правління київських князів. 

А  Ярослав Мудрий 



Б  Святослав Хоробрий 

В  Володимир Великий 

Г  Олег Віщий 

1-    2-     3-    4- 

 

34. Розташуйте події у хронологічній послідовності. 

А   Загибель князя Святослава у бою з печенігами; 

Б   Запровадження християнства князем Володимиром; 

В   Подорож з посольством княгині Ольги до Константинополя; 

Г   Запровадження Ярославом Мудрим збірника законів „Руська правда” 

1-     2-    3-    4- 

 

35. Установіть причонно-наслідкових ланчужок події. 

А  привід 

Б  наслідок 

В  подія 

Г  причини 

1-     2-    3-    4- 

 

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 
36. Які з вказаних народів були кочівниками? 

1  трипільців 

2  кіммерійці 

3  скіфи 

4  слов`яни  

5  сармати 



6  греки 

7  готи 

 

Завдання, що передбачають розгорнуту відповідь 
1. Які групи людей вивчає історична наука? (вказати не менше трьох). 

2. Вкажіть не менше трьох історичних діячів а) Київської Русі. 

                                                                             б) козацької України. 

3. Запишіть три приклади  а) історичних подій. 

                                             б) історичних явищ. 

4. Зазначте не менше трьох основних занять представників трипільських племен. 

5. Вкажіть не менше трьох народів, від яких в українських степах залишились курганні поховання. 

6. За якими джерелами історики досліджують життя давніх мешканців України. 

7. Чим відомі перші київські князі? (Наведіть не менше трьох фактів). 

8. Хто такі козаки? Де сформувалося козацтво? Чим займалися козаки? 

9. За що воювали козаки? (Наведіть не менше трьох прикладів). 

10. Яку війну очолив Богдан Хмельницький? Коли вона відбувалася? 

  

 


