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Зразок тестового завдання  конкурсного випробування з історії для вступу 

в 10-й  клас історичного профілю 

 

Завдання 1-16 мають 4 варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. 

Виберіть правильний варіант відповіді. 

1. Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого — це характерна риса 

розвитку людського суспільства в епоху 

А) палеоліту Б) мезоліту  

В) неоліту     Г) енеоліту 

2. «...[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу 

для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили вагомий 

внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» — це оцінка істориками 

ролі 

А) варягів       Б) печенігів 

В) половців     Г) хозар 

3. Великий київський князь Ярослав Мудрий 1036 р. «став єдиновладним володарем 

Руської землі» завдяки 

А) перемозі над печенігами в битві під Києвом 

Б) створенню збірника законів «Руська правда» 

В) заснуванню Києво-Печерського монастиря 

Г) успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича 

4. Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали 

князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали 

вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх 

сторін находили, землю Руську долали...»? 

А) розселення племінних союзів східних слов'ян 

Б) утворення Київської Русі 

В) політичної роздробленості Київської Русі 

Г) золотоординського панування на південно-західних землях Русі 

5. Хто з великих київських князів почав карбувати перші монети із зображенням 

тризуба — родового знаку Рюриковичів, який став Державним Гербом України? 

А) Олег                                Б) Святослав 

В) Володимир Великий     Г) Ярослав Мудрий 

 

6. Масове покозачення населення українських земель відбулося в результаті 

А) складання козацького реєстру королем Стефаном Баторієм  

Б) активізації морських походів козаків проти Османської імперії 
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В) розгортання національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького 

Г) установлення «десятиліття золотого спокою» в Речі Посполитій 

7. Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела: 

 «На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що 

хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з 

півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На 

Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»? 

А) «Хмельниччина» Б) «Руїна» 

В) «Великий згін»    Г) «Коліївщина» 

8. Який історико-географічний регіон формується впродовж XVI—ХVII ст. в результаті 

колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московського царства 

та Кримського ханства? 

А) Правобережна Україна  Б) Південна Україна 

В) Слобідська Україна        Г) Лівобережна Україна 

9. «Масонство» — це 

А) релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та 

об'єднання людства в релігійний братерський союз 

Б) політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви 

від участі в державно-політичному житті 

В) суспільно-релігійне об'єднання православних міщан при церковних парафіях, що 

виступало захисником прав православного населення 

Г) релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без 

проповідей та колективних молитов 

10. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки шляхом розкопок 

і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, 

називається 

А) геральдика  Б) археологія 

В) топоніміка   Г) історіографія 

11. Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на 

селі після селянської реформи 1861 р.? 

А) виплата селянами викупних платежів 

Б) переселення іноземних колоністів 

В) створення військових поселень 

Г) виокремлення селянських наділів з общини 

12. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній 

галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла 

А) початку промислового перевороту 

Б) утворенню монополістичних об'єднань 
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В) подоланню залежності від іноземного капіталу 

Г) націоналізації великих підприємств 

13. У 1900 році було створено:  

А) Русько-українську радикальну партію 

Б) Українську національно-демократичну партію 

В) Революційну українську партію 

Г) Українську народну партію. 

14. Пам'ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста: 

 

 

 

А) Києва    

Б) Харкова  

В) Одеси.  

Г) Львова 

 

 

 

15. Перша залізниця в Наддніпрянській Україні з'єднала міста:  

А) Катеринослав та Кременчук     Б) Харків та Полтаву 

В) Одесу та Балту                           Г) Київ та Чернігів 

16. Під час проведення Столипінської аграрної реформи уряд Російської імперії: 

А) насильно відчужував землі в поміщиків 

Б) відроджував общинне землеволодіння 

В) заохочував зростання хуторів і відрубів 

Г) запроваджував зрівняльне землекористування. 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно добрати одну 

правильну відповідь з варіантів, позначених цифрою. 

17. Установіть відповідність між прізвищем діяча та його характеристикою. 

1. М. Шашкевич А) натхненник та ідейний лідер "Руської 

трійці" 

2. І. Могильницький Б) один із засновників першої української 

політичної партії 

3. І. Франко В) організатор освітнього товариства 

галицьких греко-католицьких священиків 
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4. М. Грушевський Г) автор фундаментальної праці з історії 

України 

 Д) засновник кооперативного руху в 

Галичині 

18. Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських 

удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами. 

 

А) 

Київське 

Б) Галицьке 

В) Волинське 

Г) Чернігівське 

Д) Переяславське 

 

У завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у хронологічній послідовності. 

19. Установіть послідовність подій, пов’язаних із князюванням Володимира Великого 

та Ярослава Мудрого. 

А) завершення будівництва Софійського собору  

Б) початок будівництва Десятинної церкви 

В) створення пантеону язичницьких богів 

Г) призначення Іларіона митрополитом Київським 

 

20. Установіть послідовність обрання історичних діячів 

гетьманами (кошовими отаманами). 

А) Дмитро Вишневецький    Б) Петро Конашевич-Сагайдачний 

В) Петро Калнишевський     Г) Іван Сірко 

Завдання 21, 22 мають сім варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні. 

21. Укажіть характерні риси розвитку Трипільської культури. 

1. орнаментація керамічного посуду  

2. здійснення грабіжницьких набігів 

3. ведення кочового скотарства 

4. осілий спосіб життя  
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5. виготовлення бронзових знарядь праці 

6. будівництво укріплених міст 

7. ведення орного землеробства 

22. Укажіть зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України, що 

відбулися під впливом реформ 1860-х - 1870-х рр. у Російській імперії. 

1. завершення промислового перевороту  

2. витіснення іноземного капіталу національним 

3. формування ринку вільнонайманої праці 

4. подолання селянського малоземелля та безземелля 

5. зникнення дворянства як соціального стану 

6. розгортання трудової еміграції до США та Канади 

7. широке долучення селян до підприємницької діяльності та торгівлі 
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