
1.	 	Віра	 первісної	 людини	 в	 існування	 душі	 та	 духів,	 тобто	 фантастичних,	 над-
природних	 істот,	 які	 нібито	 керують	 усіма	 предметами	 та	 явищами	 матеріаль-
ного	світу	й	впливають	на	людину,	визначається	поняттям
А	 «фетишизм».
Б	 «тотемізм».
В	 «анімізм».
Г	 «магія».

2.	 	Яка	подія,	на	думку	істориків,	«…мала революційне значення в історії Давнього 
Єгипту, оскільки зосередження людських і матеріальних ресурсів усієї долини 
та Дельти Нілу в руках центрального уряду створило сприятливі умови для 
розбудови ефективної загальноєгипетської іригаційної системи»?
А	 об’єднання	Верхнього	та	Нижнього	Єгипту	фараоном	Міною
Б	 приєднання	до	Єгипту	Сирії	та	Палестини	фараоном	Тутмосом	ІІІ
В	 упровадження	релігійно-політичної	реформи	фараоном	Ехнатоном
Г	 звільнення	Єгипту	від	панування	гіксосів	фараоном	Яхмосом

3.	 	Поділ	усього	вільного	корінного	населення	на	чотири	розряди	за	розміром	майна,	
скасування	боргового	рабства	в	Афінах	у	VI	ст.	до	н.	е.	пов’язано	з	іменем
А	 Перікла.
Б	 Драконта.
В	 Клісфена.
Г	 Солона.
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4.	 На	схемі	зображено	складові	державного	устрою

А	 Мікен.
Б	 Спарти.
В	 Македонії.
Г	 Криту.

5.	 У	результаті	Третьої	Пунічної	війни	(149–146	рр.	до	н.	е.)	Рим
А	 розгромив	Латинський	союз.
Б	 здобув	Іспанію	та	Північну	Італію.
В	 знищив	Карфагенську	державу.
Г	 приєднав	Сицилію	й	Сардинію.

6.	 	У	якому	столітті	відбулася	подія,	наслідки	якої	описано	в	уривку	з	історичного	
джерела:
«Франкська нація сяяла в очах усього світу. …Але тепер ця велика держава 
втратила і пишноту, і титул імперії; державу, нещодавно ще єдину, розділено 
на три частини, і нікого вже не можна вважати імператором; замість 
володаря – дрібні правителі, замість держави – один лише шматочок…»?
А	 VIII	ст.
Б	 IX	ст.
В	 X	ст.
Г	 XI	ст.
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7.	 Діяльність	Жанни	д’Арк	мала	визначальний	вплив	на	перебіг	подій
А	 Столітньої	війни.
Б	 Реконкісти	Піренейського	півострова.
В	 Норманського	завоювання	Англії.
Г	 війни	Червоної	та	Білої	Троянд.

8.	 	Форма	 правління	 в	 країнах	 Європи	 епохи	 Середньовіччя,	 за	 якої	 одноосібна	
влада	 монарха	 обмежувалася	 владою	 органу,	 до	 складу	 якого	 входили	
представники	духовенства,	світських	феодалів	та	городян,	називається
А	 абсолютною	монархією.
Б	 дуалістичною	монархією.
В	 станово-представницькою	монархією.
Г	 деспотичною	монархією.

9.	 З	іменем	якого	діяча	пов’язано	винайдення	процесу,	зображеного	на	рисунку?

А	 П’єра	Абеляра
Б	 Роджера	Бекона
В	 Альбрехта	Дюрера
Г	 Йоганна	Гутенберга
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13.	 	Скликання	 Папою	 Римським	 Павлом	 III	 Тридентського	 собору	 (1545–1563	 рр.)	
Католицької	церкви	зумовлено
А	 розгортанням	релігійних	(гугенотських)	війн	у	Франції.
Б	 кризою	місіонерської	діяльності	на	землях	Нового	Світу.
В	 початком	«іконоборчого	повстання»	у	Нідерландах.
Г	 поширенням	протестантської	Реформації	в	Європі.

14.	 	У	якому	році	укладено	Вестфальський	мир,	що	завершив	Тридцятилітню	війну	
в	Європі?
А	 1618	р.
Б	 1648	р.
В	 1660	р.
Г	 1689	р.

15.	 Фреска,	репродукцію	якої	зображено,	належить	пензлю	майстра	епохи

А	 Античності.
Б	 Відродження.
В	 Романтизму.
Г	 Бароко.
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16.	 Про	кого	з	діячів	ідеться	в	уривку	з	історичного	джерела:
«Із початком громадянської війни, за згодою парламенту й на власні 
кошти спорядив два кавалерійські полки. Зразково дисципліновані, хоробрі, 
об’єднані спільними релігійними й політичними переконаннями його полки 
започаткували нову парламентську армію. Ця армія дістала назву “армія 
нового зразка”, а її солдатів називали “залізнобокими”…»?
А	 Джорджа	Монка
Б	 Вільгельма	Оранського
В	 Олівера	Кромвеля
Г	 Уїльяма	Лауда

17.	 	Що	 стало	 одним	 із	 наслідків	 установлення	 в	 Японії	 на	 початку	 XVII	 ст.	
«сьогунату	Токугава»?
А	 завершення	процесу	об’єднання	країни
Б	 європеїзація	усіх	сфер	суспільного	життя
В	 утвердження	маньчжурської	династії
Г	 деколонізація	країни

18.	 14	липня	1789	р.	в	історії	Французької	революції	–	це	день
А	 скликання	Генеральних	штатів.
Б	 установлення	якобінської	диктатури.
В	 проголошення	Франції	республікою.
Г	 взяття	фортеці-в’язниці	Бастилії.

19.	 	Надання	країнам-учасницям	антифранцузьких	коаліцій	компенсацій	за	участь	
у	 боротьбі	 з	 Наполеоном,	 відновлення	 кордонів	 держав	 і	 їхнього	 політичного	
устрою	станом	на	1792	р.	–	це	загальні	принципи	перебудови	Європи,	ухвалені
А	 Віденським	конгресом	(1815	р.).
Б	 Аахенським	конгресом	(1818	р.).
В	 Паризьким	конгресом	(1856	р.).
Г	 Берлінським	конгресом	(1878	р.).
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20.	 	Про	 який	 період	 британської	 історії	 йдеться	 в	 документі,	 уривок	 із	 якого	
процитовано:
«Це були найстабільніші й найблискучіші часи в історії країни: острівна 
Англія, ставши “майстернею світу”, перетворилася не тільки на “світового 
банкіра”, а й на величезну Британську імперію. Імперію, яка “правила морями” 
і над якою ніколи не заходило сонце. Імперію, у якої не було ні вічних союзників, 
ні постійних друзів, а були лише постійні інтереси»?
А	 «Славну	революцію»
Б	 «Реставрацію	Стюартів»
В	 «Вікторіанську	добу»
Г	 «Епоху	Регентства»

21.	 	Що	 з	 наведеного	 належить	 до	 суспільно-політичних	 поглядів	 російських	
слов’янофілів	першої	половини	ХІХ	ст.?
А	 Росія	та	Захід	мають	спільне	історичне	коріння	та	шлях	розвитку
Б	 Росія	є	відсталою	країною,	якій	треба	запозичати	надбання	Заходу
В	 Росія	має	власний	«особливий»,	окремий	від	Заходу,	шлях	розвитку
Г	 Росія	повинна	приєднатися	до	загальноєвропейської	сім’ї	народів

22.	 Зображена	карикатура	відображає	сутність	політичної	системи

А	 Німеччини.
Б	 Сполучених	Штатів	Америки.
В	 Великої	Британії.
Г	 Франції.

Напис на карикатурі:
«виборець».
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23.	 	Політична	ідеологія	та	практика	суспільно-політичного	життя,	що	орієнтуються	
на	 збереження	 та	 підтримання	 існуючих	 форм	 соціальної	 структури,	
традиційних	цінностей	і	морально-правових	засад,	–	це
А	 «консерватизм».
Б	 «лібералізм».
В	 «соціалізм».
Г	 «шовінізм».

24.	 На	репродукціях	зображено	автопортрети

А	 Едуарда	Мане.
Б	 Пабло	Пікассо.
В	 Сальвадора	Далі.
Г	 Вінсента	Ван	Гога.

25.	 Що	стало	приводом	до	початку	Першої	світової	війни?
А	 намагання	Росії	приєднати	території	Галичини	та	Східної	Пруссії
Б	 убивство	спадкоємця	австрійського	престолу	Франца-Фердинанда
В	 зазіхання	Франції	на	балканські	володіння	Австро-Угорщини
Г	 спроба	Німеччини	захопити	британські	колонії	в	Африці
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26.	 У	якому	році	відбулася	подія,	описана	німецьким	генералом	Е.	Людендорфом:
«Наприкінці серпня не можна було заперечувати скрутного становища 
австро-угорських армій, що мали проти себе переважаючу більшість росіян… 
Без сумніву, австро-угорська армія в східній Галичині була розгромлена та 
відійшла за р. Сан, а російське вторгнення в Моравію та Верхню Сілезію стало 
цілком можливим…»?
А	 1914	р.
Б	 1915	р.
В	 1916	р.
Г	 1917	р.

27.	 	Повернення	 Ельзас-Лотарингії	 під	 французький	 суверенітет,	 передання	
Франції	 вугільних	 копалень	 Саарського	 басейну,	 проведення	 демілітаризації	
Рейнської	зони	–	це	положення
А	 Брест-Литовського	договору	(1918	р.).
Б	 Версальського	договору	(1919	р.).
В	 Тріанонського	договору	(1920	р.).
Г	 Севрського	договору	(1920	р.).

28.	 	Короткотермінове	піднесення	економіки	США	в	1920-х	рр.	увійшло	в	історію	
під	назвою
А	 «ера	модернізації».
Б	 «період	ізоляціонізму».
В	 «золотий	вік	протекціонізму».
Г	 «епоха	проспериті».

29.	 Кому	з	історичних	діячів	належать	такі	слова:
«Марксисти вкрали поняття соціалізм і спотворили його зміст. На відміну 
від марксизму, соціалізм не заперечує приватної власності та людської 
індивідуальності. На відміну від марксизму, соціалізм патріотичний. 
Ми не інтернаціоналісти. Наш соціалізм національний. Тому ми 
називаємося націонал-соціалістами. Ми вимагаємо виконання державою 
справедливих вимог трудящих класів на основі расової солідарності. Для 
нас раса і держава – це єдине ціле...»?
А	 Беніто	Муссоліні
Б	 Франсіско	Франко
В	 Адольфу	Гітлеру
Г	 Міклошу	Хорті

www.osvita.ua

9



30.	 Укажіть	наслідки	індустріалізації,	здійснюваної	в	СРСР	у	1920–1930-х	рр.
А	 урбанізація,	швидке	формування	фабрично-заводського	робітничого	класу
Б	 стрімке	зростання	заробітної	плати,	добробуту	та	життєвого	рівня	населення
В	 збільшення	державної	фінансової	допомоги	дрібним	товаровиробникам
Г	 залучення	іноземного	капіталу	в	енергетичну	галузь	промисловості

31.	 	«Судетська	 проблема»	 інспірована	 нацистською	 Німеччиною	 з	 метою	 знайти	
привід	до	агресії	проти
А	 Польщі.
Б	 Чехословаччини.
В	 Югославії.
Г	 Австрії.

32.	 Що	стало	результатом	Національної	революції	(1925–1927	рр.)	у	Китаї?
А	 повалення	маньчжурської	династії	Цін
Б	 установлення	диктатури	пролетаріату
В	 звільнення	від	японського	колоніалізму
Г	 об’єднання	країни	під	владою	Гоміндану

33.	 	«Уважайте це шлюбом за розрахунком!»	–	так	А.	Гітлер	у	колі	своїх	найближ-
чих	соратників	прокоментував
А	 вступ	Німеччини	до	Ліги	Націй.
Б	 приєднання	Італії	до	«вісі	Берлін–Токіо».
В	 підписання	з	СРСР	пакту	про	ненапад.
Г	 здійснення	«аншлюсу»	Австрії.

34.	 	Ухвалення	 Атлантичної	 Хартії,	 підписання	 Декларації	 Об’єднаних	 Націй	 –	
це	події
А	 1939–1940	рр.
Б	 1941–1942	рр.
В	 1943–1944	рр.
Г	 1944–1945	рр.
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35.	 	Який	 уривок	 з	 історичних	 джерел	 доречно	 використовувати,	 аналізуючи	
зображену	карикатуру?

А	 	«Вона була останньою спробою зберегти нашу ініціативу на Сході. З її 
невдачею ініціатива остаточно перейшла до радянської сторони. Тому 
операція “Цитадель” є поворотним пунктом у всій війні на Східному 
фронті…»

Б	 	«Що стосується критичної точки у війні, коли наші успіхи скінчилися 
й почалися поразки, то, безперечно, це був Гуадалканал. Відтепер це не 
просто назва острова. Це назва кладовища нашої армії…»

В	 	«Ця битва назавжди стане славною сторінкою у воєнних анналах Великої 
Британії. Вона була “поворот долі”. Можна сказати, що до Ель-Аламейна 
ми не здобули жодної перемоги, а після нього ми не зазнали жодної поразки…»

Г	  «Контрнаступ, поховавши план “блискавичної війни” проти СРСР, розвіяв 
міф про непереможність німецької армії. Тому 6 грудня 1941 р. можна 
вважати одним із найфатальніших моментів в історії Третього рейху…»

36.	 	Установлення	 на	 початку	 1970-х	 рр.	 військово-стратегічної	 рівноваги	 між	
СРСР	 і	 США,	 Організацією	 Варшавського	 Договору	 (ОВД)	 та	 Організацією	
Північноатлантичного	Договору	(НАТО)	спричинило
А	 розрядку	міжнародної	напруги.
Б	 крах	доктрини	«стримування	комунізму».
В	 виникнення	Руху	неприєднання.
Г	 завершення	«холодної	війни».

Написи на карикатурі:
«Міраж, що розсіявся», 
«Завоювання Єгипту», 
«Ніл», «8-а армія», 
«Непереможному маршалу 
Ромелю. Адольф Гітлер».
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37.	 	Відмова	 від	 державного	 регулювання	 економіки,	 скорочення	 видатків	
державного	 бюджету	 та	 федеральних	 соціальних	 програм,	 дерегулювання	
підприємницької	 діяльності	 –	 це	 складові	 політики	 уряду	 США,	 що	 увійшла	
в	історію	під	назвою
А	 «шокова	терапія».
Б	 «економічне	диво».
В	 «рейганоміка».
Г	 «маккартизм».

38.	 	Укажіть	спільну	передумову	появи	німецького	та	італійського	«економічного	
дива»	у	другій	половині	ХХ	ст.
А	 інтенсивна	експлуатація	сировинних	ресурсів	власних	колоній
Б	 упровадження	в	промисловості	системи	пожиттєвого	найму	робітників
В	 відсутність	репараційних	виплат	на	користь	країн	«Великої	трійки»
Г	 використання	американської	допомоги	за	«планом	Маршалла»

39.	 	Перелік	 яких	 понять	 і	 термінів	 потрібно	 використовувати,	 характеризуючи	
суспільно-політичний	розвиток	СРСР	в	1953	–	першій	половині	1960-х	рр.?
А	 «холодна	війна»,	«радянізація»,	«ждановщина»,	«космополітизм»
Б	 «лібералізація»,	«шістдесятники»,	«політична	реабілітація»,	«відлига»	
В	 «розвинений	соціалізм»,	«застій»,	«дисидентський	рух»,	«самвидав»
Г	 «перебудова»,	«гласність»,	«плюралізм»,	«багатопартійність»

40.	 	Які	 країни	 колишнього	 соціалістичного	 табору	 припинили	 своє	 існування	
як	геополітична	реальність	наприкінці	ХХ	–	на	початку	ХХІ	ст.?
А	 Польща	та	Угорщина
Б	 Угорщина	та	Чехословаччина
В	 Чехословаччина	та	Югославія
Г	 Югославія	та	Болгарія
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41.	 	З	 історією	 якого	 регіону	 світу	 пов’язана	 національно-визвольна	 боротьба	
проти	системи	апартеїду?
А	 Південна	Африка
Б	 Центральна	Америка
В	 Західна	Європа
Г	 Східна	Азія

42.	 	Про	кого	з	діячів	ідеться	в	уривку	з	історичного	джерела:
«Він, безумовно, кривавий і жорстокий диктатор. Таких у трагічній історії 
Латинської Америки було дуже багато. Але він – унікальний диктатор. 
Затиснувши націю в залізні лещата репресій і терору, провів важливі 
ліберальні економічні реформи та розв’язав історичне завдання модернізації 
чилійської економіки, над яким багато десятиріч безуспішно билися і ліві, 
і праві його попередники»?
А	 Фіделя	Кастро
Б	 Августо	Піночета
В	 Хуана	Перона
Г	 Уго	Чавеса

43.	 	За	характеристикою	правителя	встановіть	його	ім’я.
1	 	цар	Нововавилонського	царства,	підкоривши	Іудею,	

зруйнував	Храм	Соломона	в	Єрусалимі;	будівничий	
«висячих	садів	Семіраміди»

2	 	засновник	 перської	 держави	 Ахеменідів;	 підкорив	
Мідію,	Лідію,	Вавилонію,	значну	частину	Середньої	
Азії;	загинув	під	час	походу	на	массагетів

3	 	цар	Ізраїльсько-Іудейського	царства,	своєю	столицею	
зробив	Єрусалим;	ідеальний	образ	правителя,	з	роду	
якого	вийде	Месія

4	 	цар	 Вавилонії,	 за	 правління	 якого	 держава	 досягла	
найвищої	могутності;	творець	одного	з	найдавніших	
законодавчих	кодексів	стародавнього	світу

А	 Мойсей
Б	 Кір	ІІ
В	 Хаммурапі
Г	 Навохудоносор	ІІ
Д	 Давид
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44.	 	Установіть	відповідність	між	назвою	держави	та	явищем,	яке	було	характерне	
для	її	розвитку.

45.	 Установіть	відповідність	між	явищем	і	його	наслідками.

1	 Священна	Римська	імперія
2	 Іспанське	королівство
3	 Московське	царство
4	 Королівство	Англія

А	 Реконкіста
Б	 гуситські	війни
В	 опричнина
Г	 гугенотські	війни
Д	 Нормандське	завоювання

1	 Столітня	війна

2	 Великі	географічні
	 відкриття

3	 Реформація

4	 Тридцятилітня
	 війна

А	 	посилення	впливу	Франції	в	Європі,	закріплення	
політичної	роздробленості	Німеччини

Б	 	розкол	 Католицької	 церкви	 та	 формування	
лютеранства,	нового	напряму	в	християнстві

В	 	посилення	 королівської	 влади	 у	 Франції,	
прискорення	процесу	об’єднання	країни

Г	 	завершення	 аграрного	 перевороту	 та	 періоду	
первинного	накопичення	капіталу	в	Англії

Д	 	розвиток	світової	торгівлі,	початок	колоніальних	
війн	між	європейськими	державами

	46.	 Установіть	відповідність	між	подією	та	її	хронологічними	межами.

А	 1640–1660	рр.
Б	 1789–1799	рр.
В	 1848–1849	рр.
Г	 1867–1868	рр.
Д	 1914–1918	рр.

1	 Революція	Мейдзі
2	 Велика	Французька	революція
3	 Англійська	революція
4	 Європейські	революції
	 («Весна	народів»)
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49.	 Установіть	послідовність	подій	епохи	Великих	географічних	відкриттів.

А	 відкриття	морського	шляху	з	Європи	до	Індії	Васко	да	Гамою
Б	 укладення	Тордесільяського	договору	між	Іспанією	та	Португалією
В	 відкриття	Америки	Христофором	Колумбом
Г	 здійснення	експедицією	Фернана	Магеллана	першої	навколосвітньої	
	 подорожі	

47.	 Установіть	поняття	за	його	визначенням.

48.	 	Установіть	відповідність	між	країнами,	стосунки	яких	у	другій	половині	ХХ	ст.	
ускладнювалися	війнами	або	збройними	конфліктами.

А	 Пакистан
Б	 Туреччина
В	 В’єтнам
Г	 Аргентина
Д	 Єгипет

1	 	політичний	 режим,	 за	 якого	 в	 руках	 однієї	 особи,	
групи	осіб	зосереджена	необмежена	влада	в	державі,	
що	спирається	на	військово-каральний	апарат

2	 	державна	 політика,	 спрямована	 на	 нарощування	
військової	могутності	й	на	використання	військової	
сили	у	вирішенні	міжнародних	проблем

3	 	політичний	 режим,	 що	 характеризується	 повним,	
всеосяжним	контролем	держави	над	усіма	сферами	
життя	суспільства	та	окремої	особи

4	 	агресивна	 форма	 націоналізму,	 основою	 якої	
є	 пропаганда	 національної	 винятковості	 та	
протиставлення	 інтересів	 однієї	 нації	 інтересам	
іншої

1	 Індія
2	 США
3	 Велика	Британія
4	 Ізраїль

А	 «мілітаризм»
Б	 «тероризм»
В	 «шовінізм»
Г	 «тоталітаризм»
Д	 «авторитаризм»
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50.	 Установіть	послідовність	підписання	(ухвалення)	державно-правових	актів.

А	 Декларація	прав	людини	і	громадянина
Б	 Люблінська	унія
В	 Декларація	незалежності	США
Г	 Велика	хартія	вольностей

51.	 Установіть	послідовність	суспільно-політичних	подій	першої	половини	ХХ	ст.	
	 в	Росії.

А	 запровадження	політики	«воєнного	комунізму»
Б	 зречення	імператора	Миколи	ІІ	російського	престолу
В	 підписання	Договору	про	утворення	СРСР
Г	 більшовицький	переворот	у	Петрограді

52.	 Установіть	послідовність	подій	часів	«холодної	війни».

А	 Фултонська	промова	У.	Черчілля
Б	 спорудження	Берлінського	муру
В	 Корейська	війна
Г	 Гельсінська	нарада	з	питань	безпеки	і	співробітництва
	 в	Європі

53.	 	Укажіть	діячів	Реформації	в	Західній	Європі	в	XVI	ст.

1	 Ян	Гус
2	 Мартін	Лютер
3	 Олівер	Кромвель
4	 Томас	Мюнцер
5	 Джордано	Бруно
6	 Жан	Кальвін
7	 Галілео	Галілей
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54.	 	Які	 поняття	 потрібно	 використовувати,	 характеризуючи	 перебіг	 Великої	
Французької	революції	кінця	XVIII	ст.?

1	 «інтервенція»
2	 «Славна	революція»
3	 «якобінська	диктатура»
4	 «кодекси	Наполеона»
5	 «термідоріанський	режим»
6	 «Континентальна	блокада»
7	 «Священний	союз»

55.	 	Які	країни	впродовж	червня–серпня	1939	р.	вели	тристоронні	переговори	щодо	
укладення	воєнної	конвенції	та	договору	про	взаємодопомогу?

1	 Італія
2	 Чехословаччина
3	 Радянський	Союз
4	 Велика	Британія
5	 Німеччина
6	 Польща
7	 Франція

56.	 	Укажіть	складові	політики	уряду	Великої	Британії	в	1980-х	рр.,	що	увійшла	в	
історію	під	назвою	«тетчеризм».

1	 	зниження	ставок	податку	на	прибуток,	відмова	від	жорсткої	регламентації	
бізнесу

2	 	збільшення	 державних	 витрат	 на	 розвиток	 системи	 освіти	 та	 охорони	
здоров’я

3	 	розширення	прав	і	сфери	діяльності	профспілок,	громадських	об’єднань
4	 	інтенсивне	будівництво	муніципального	житла	за	рахунок	держави
5	 	широкомасштабна	 приватизація	 збиткових	 підприємств	 державного	

сектора
6	 	надання	пільг	підприємцям,	які	впроваджували	новітні	технології
7	 ліквідація	транснаціональних	промислових	корпорацій
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