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В І Д Д І Л Е Н Н Я 
ТЕХНІЧНИХ НАУК
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■  9 к лас

І рівень

1. Ціну товару підвищили на 25 %. На скільки відсотків потрібно знизити нову ціну, щоб 
повернутися в початкову ціну?

2. Розв’язати систему рівнянь: 






=+

=+

.123

,4
2
1

3
1

yx
yx

3. Три кола, радіуси яких дорівнюють 3 см, 8 см та 22 см, попарно дотикаються одне до 
одного (зовнішній дотик). Знати площу трикутника, вершини якого лежать у центрах цих кіл. 

ІI рівень

1. До музею завітала група з трьох пенсіонерів, двох людей середнього віку та семи діт
лахів. Скільки їм доведеться заплатити за квитки (разом), якщо людина середнього віку разом 
з дитиною сплачує 50 грн., вартість квитка для пенсіонера вдвічі вища, ніж для дитини, а для 
людини середнього віку складає  200% вартості квитка для пенсіонера. 

2. Знайти значення параметра a , при якому сума квадратів коренів рівняння 
2 4 0x ax a− + =   

дорівнює 9.

ІII рівень

1. Розв’язати рівняння в цілих числах: 72233 ++=+ xyyxyx .

2. Намалювати на площині область, що задається нерівністю 1
32

≤+
yx

.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

■  10 к лас

І рівень

1. Розв’язати рівняння xx cos2sin =− .

2. Побудувати графік функції 
xx

xxy
+
+=

2

34

 в усіх точках її області визначення.

3. Знайти суму всіх трицифрових натуральних чисел, менших від 250, які кратні 3.

ІI рівень

1. Розв’язати нерівність xxx 28562 −>−+− .

2. Знайти квадратичну функцію  2y ax bx c= + + , якщо при 
6
7=x  вона набуває свого 

найбільшого  значення 
83

12
−

 ,  а при 2=x  набуває значення –9. 

ІIІ рівень

1. Знайти всі значення параметра a , при яких система рівнянь 
( )

( )

2 2

2

2 1

9

x y a

x y

 + = −


+ =
 має 

рівно два розв’язки.

2. В трикутник з сторонами a , b , c  вписаний новий трикутник, вершинами якого є се
редини сторін першого. У другий трикутник таким самим способом вписано третій і т. д. до не
скінченності. 

Знайти: а) суму периметрів всіх цих трикутників; б) суму їх площ.
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

■  11 к лас

І рівень

1. Знайти проміжки зростання і спадання функції 2xxy −= .

2. Обчислити значення виразу 
x
y

y
x 33

+ , якщо 
22,

6.

x y

x y

 + =


− =

3. Знайти найбільше ціле число, що не задовольняє нерівність  
2 30 225 0

5
x x

x
− +

>
+

ІI рівень

1. Розв’язати систему нерівностей  
( )( )

2

2

9 3

3 2
1,

1

4 0,25 .x x

x x
x

− −

 + −
≤ −

 ≤

2. Побудувати графік функції ( )xy arccos2cos= .

ІIІ рівень

1. Основою піраміди є правильний трикутник зі стороною 6  см. Одне з бічних ребер пірамі
ди є перпендикулярним до площини основи і дорівнює 4 см. Знайти радіус R  кулі, описаної 
навколо піраміди. 

2. Розв’язати рівняння 

( ) 62log
2
3532loglog 532 xxx +=−++++

.
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В І Д Д І Л Е Н Н Я 
КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК



ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■  9 к лас
І рівень

1. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника  і 
2 2 2 2 cosa c b ab= − + a . Довести, що трикутник рівнобічний.

2. Чи завжди із висот трикутника можна утворити трикутник ? Відповідь обгрунтувати. 

3. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що ( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . 
 Довести, що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c

ІІ рівень

1. Знайти усі пари натуральних чисел ( ; )m n , для яких 
1 3 1

7m n
+ = .

2. Довести, що для довільного цілого числа m  існує таке ціле n , що  4 3n n m+ + без 
остачі ділиться на  7 . Яке число n  у випадку 2018m = ? 

ІІІ рівень

1. Знайти усі такі значення параметра  a , щоб кожне із рівнянь axx =+− 132  та 
axx =++ 352  мало по два цілих корені. Знайти їх.

2. З вершини прямого кута прямокутного трикутника проведено висоту, яка  ділить три
кутник на два менших трикутники. З вершини найменшого кута у кожному з цих трикутників 
проведено бісектрису. Виявилось, що так проведені бісектриси мають довжину 5 см  і  12 см. 
Знайти довжину бісектриси  найменшого кута у початковому трикутнику. 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
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■  10 к лас
І рівень

1. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що  
( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . 

Довести, що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c
2. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  

cos cosb c aa + β = . Довести, що трикутник рівнобічний.

3. Розв’язати систему рівнянь 

2 2

2 2

2 2

x y yz
y z xz
z x xy

 = + = +
= +

.

ІІ рівень

1. Знайти усі значення параметра a , при яких рівняння 

( | 2 | | 3 |) ( 2 | | 0a x x a x− − + + ⋅ + − =  

має рівно один розв’язок ?

2.  Розв’язати нерівність 64 sin 2 cos2 cosx x x+ ≤ . 

ІІI рівень

1. У якому порядку розміщені на числовій прямій числа , , ,a b c d , якщо для них справд

жуються такі чотири нерівності: ( )( )( ) 0b c a c d a− − − < , 

( )( )( ) 0,( )( )( ) 0,( )( )( ) 0b d d c d a b d b a a c b d d c a c− − − < − − − < − − − <
( )( )( ) 0,( )( )( ) 0,( )( )( ) 0b d d c d a b d b a a c b d d c a c− − − < − − − < − − − < . 

2. Знайти такі цілі числа , ,a b c , щоб одним із коренів рівняння  3 2 0x ax bx c+ + + =   

було число 2cos
7

x π= .
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■  11 к лас
І рівень

1. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  
( )cosa c b+ a = . Довести, що трикутник рівнобічний.

2. Знайти найменше значення функції 2
2 4( ) log 2logf x x= − .

3. Знайти найменше і найбільше значення функції 3( ) 2sin 3sinf x x x= −   на 
проміжку [0; ]π .

ІІ рівень

1. Зобразити в прямокутній системі координат Oxy  множину точок ( ; )x y ,  координати 

яких задовольняють умову  0x y xy− + = .  

2. Розв’язати нерівність 6 4sin 2 cos2 cos4x x x+ ≤ − . 

ІІI рівень

1. Довести, що не існує таких дійсних чисел  , , ,a b c d , для яких

.

2. П’ять ребер трикутної піраміди однакові і дорівнюють 2 см. Якою має бути довжина шос
того ребра, щоб об’єм піраміди був найбільшим? 

Знайти найбільше значення об’єму.
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В І Д Д І Л Е Н Н Я 
ЕКОНОМІКИ
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■  9 к лас

І рівень

1. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що ( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . Довести, 
що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c

2. Нехай ( )f x − визначена для довільних значень x монотонно спадна функція. Знайти 

усі розв’язки рівняння  1( ) ( )
3
xf x f

x
+=
−

. 

3. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  
2 2 2 2 cosa b c ab+ = + a . Довести, що трикутник рівнобічний.

ІІ рівень

1. Знайти усі пари натуральних чисел ( ; )m n , для яких 1 3 1
7m n

+ = .

2. Знайти усі пари цілих чисел ( ; )x y , для кожної із яких справджуються усі три нерівності 

2 2 0, 2 1 0, 1 0x y y x y x+ − ≤ − − ≤ − + ≥ .

ІІІ рівень

1. Зобразити на координатній площині Oxy  усі точки ( ; )x y , для яких
2 22 2 1 0y xy x y x+ − + + + = .

2. Знайти найбільше натуральне число n , для якого існує таке натуральне  число m , що  
7( 1) ... ( 1) ( ) 3m m m n m n+ + + + + − + + = .  



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
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■  10 к лас

І рівень

1. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що ( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . 
Довести, що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c

2. Розв’язати нерівність 2 2 3 1x x x− − ≥ − .

3. Розв’язати систему рівнянь 

2 2

2 2

2 2

x y yz
y z xz
z x xy

 = + = +
= +

.

ІІ рівень

1. Зобразити на координатній площині Oxy  усі точки ( ; )x y , для яких
2 22 2 1 0y xy x y x+ − + + + = .

2. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути  трикутника і  

cos cosb c aa + β = . Довести, що трикутник рівнобічний.

ІІІ рівень

1. У правильній чотирикутній піраміді усі ребра дорівнюють 5. Знайти радіус і центр сфери, 
яка проходить через усі п’ять вершин піраміди.

2. Довести, що число 3 39 80 9 80+ + −  є цілим і знайти його.
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

■  11 к лас

І рівень

1. Знайти найменше значення функції 
2
2 4( ) log 2logf x x= − .

2. Зобразити на координатній площині Oxy  усі точки ( ; )x y , для яких
2 22 2 1 0y xy x y x+ − + + + = .

3. Знайти усі пари цілих додатніх чисел ( ; )x y , для яких { 3 6 2
4 6 3

x y
x y

− + ≤
− ≤ .

ІІ рівень

1. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  
( )cosa c b+ a = . Довести, що трикутник рівнобічний.

2. У якому порядку розміщені на числовій прямій числа , , ,a b c d , якщо для них справ
джуються такі чотири нерівності: ( )( )( ) 0b c a c d a− − − < , 

( )( )( ) 0,( )( )( ) 0,( )( )( ) 0b d d c d a b d b a a c b d d c a c− − − < − − − < − − − < . 

ІІІ рівень

1. Знайти усі значення параметра a , при яких рівняння 

( | 2 | | 3 |) ( 2 | | 0a x x a x− − + + ⋅ + − =  

має нескінченну кількість розв’язків.

2. Графічно розв’язати рівняння 2
22log ( 3) 2 1x x x+ = + + . 
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В І Д Д І Л Е Н Н Я 
МАТЕМАТИКИ
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

■  9 к лас

І рівень

1. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  
2 2 2 2 cosa c b ab= − + a . Довести, що трикутник рівнобічний.

2. Знайти усі значення параметра a , при яких рівняння 

( | 2 | | 3 |) ( 2 | | 0a x x a x− − + + ⋅ + − =  має рівно три розв’язки.

3. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що ( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . До
вести, що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c

ІІ рівень

1. Знайти усі пари натуральних чисел ( ; )m n , для яких 1 3 1
7m n

+ = .

2. Довести, що для довільного натурального числа 4n ≥  правильна тотожність 

( 1) ( 2) ... (2 1) (2 ) 2 6 ... (4 6) (4 2)n n n n n n+ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − . 

ІІІ рівень

1. Знайти рівняння усіх прямих площини Oxy , кожна із яких має єдину спільну точку як 
з графіком 24y x= − , так і з графіком 2 4 6y x x= − + .

2. Знайти усі такі значення параметра  a , щоб кожне із рівнянь  axx =+− 132  та 
axx =++ 352  мало по два цілих корені. Знайти їх.
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■  10 к лас

І рівень

1. Нехай , ,a b c − такі додатні числа, що 

( )( )( ) 0a b c a b c a b c+ − − + − + + > . 

Довести, що існує трикутник, довжини сторін якого дорівнюють , , .a b c

2. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника і  
cos cosb c aa + β = . Довести, що трикутник рівнобічний.

3. Як перетнути куб площиною так, щоб у перерізі утворився правильний шестикутник ? 
Відповідь обгрунтувати.

ІІ рівень

1. Знайти усі значення параметра a , при яких рівняння
 ( | 2 | | 3 |) ( 2 | | 0a x x a x− − + + ⋅ + − =  

має рівно два розв’язки.

2. Розв’язати нерівність 64 sin 2 cos2 cosx x x+ ≤ . 

ІІІ рівень

1. У якому порядку розміщені на числовій прямій числа , , ,a b c d , якщо для них справ
джуються такі чотири нерівності: ( )( )( ) 0b c a c d a− − − < ,
( )( )( ) 0,( )( )( ) 0,( )( )( ) 0b d d c d a b d b a a c b d d c a c− − − < − − − < − − − < . 

2. Знайти цілі числа , ,a b c , щоб одним із коренів рівняння   3 2 0x ax bx c+ + + =   

було число 2cos
7

x π= .
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■  11 к лас

І рівень

1. Нехай , ,a b c − сторони, , ,a β γ − відповідні протилежні внутрішні кути трикутника 
і ( )cosa c b+ a = . Довести, що трикутник рівнобічний.

2. Знайти найменше значення функції 2
2 4( ) log 2logf x x= − .

3. У множині {1,2,3,4,5,6,7}  знайти кількість трьохелементних підмножин, які не міс
тять сусідніх чисел ?

ІІ рівень

1. Довести, що для довільного ребра правильної п’ятикутної піраміди існує інше  ребро цієї 
піраміди, перпендикулярне до даного.  

2. Розв’язати нерівність 6 4sin 2 cos2 cos4x x x+ ≤ − . 

ІІІ рівень

1. Довести, що не існує таких дійсних чисел  , , ,a b c d , що

{( )( )( )( ) 0
( )( )( )( ) 0
a b c d d a c b
a b c d c a b d

− − − − >
− − − − >

.

2. П’ять ребер трикутної піраміди однакові і дорівнюють 2 см. Якою має бути довжина шо
стого ребра, щоб об’єм піраміди був найбільшим? Знайти найбільше значення об’єму.
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ФІЗИКИ

■  9  к лас

1. Пустотіла сталева куля плаває у воді, занурившись у неї на половину свого об’єму. Об’єм 
кулі V = 4 × 103 см3, густина сталі r =  7,8 г/см3. Знайти об’єм порожнини всередині кулі. Гус
тина води r0 = 1 г/см3.

2. Яка маса води m повинна пройти через турбіни гідроелектростанції, падаючи з висо
ти H = 20 м, щоб забезпечити нормальне горіння лампочки потужністю N = 60 Вт протягом 
t = 10 год? ККД гідроелектростанції h = 80 %.

3. Загальний опір двох провідників при послідовному з’єднанні 50 Ом, а при паралельному 
12 Ом. Знайти опір кожного провідника.

4. Знайти температуру батареї, що обігріває кімнату, якщо відомо, що при температурі на 
вулиці 0 0С температура в кімнаті становить +20 0С, а при температурі на вулиці –20 0C темпе
ратура в кімнаті опускається до +10 0С.

5. В металічній посудині є m1 = 400 г води при температурі t1 = 15 °C. У цю воду вливають  
m2  = 220 г води при t2 = 65 °C. Після перемішування температура суміші виявляється рівною 
t3 = 32 °C. Чому дорівнює теплоємність посудини? Питома теплоємність води с = 4,2 кДж/(кг ‧ К).

6. Хлопчик біжить по ескалатору, що рухається. Першого разу він нарахував n1 = 50 схо
ди нок, а другого разу, рухаючись у той же бік зі швидкістю, утричі більшою, він нарахував 
n2 = 75 сходинок. Скільки сходинок нарахував би хлопчик на нерухомому ескалаторі? Хлопчик 
і ескалатор рухаються в одному напрямку.

7. До кінців свинцевого дроту довжини l = 1 м прикладено напругу U = 10 В. Скільки часу 
пройде від початку пропускання струму до моменту, коли свинець почне плавитися? Початкова 
температура t0 = 20 0С, температура плавлення свинцю t = 327 0С, його середній питомий опір 
r = 1,7 × 10–6 Ом ‧ м, питома теплоємність c = 0,125 Дж/(г ‧ К), густина d = 11,3 г/см3. Втратою 
теплоти у навколишнє середовище знехтувати.
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■ 10 к лас
1. У вагоні потяга, що рухається рівномірно зі швидкістю v = 20 м/с по горизонтальному 

заокругленню радіусом R = 200 м, здійснюється зважування вантажа за допомогою динамо
метра, підвішеного до стелі вагона. Маса вантажа m = 5 кг. Визначити результат зважування.

2. В посудині об’ємом V = 10 л знаходиться азот маси m = 2,8 г. Температура газу t = 1500 0С. 
При цій температурі a = 30 % молекул азоту дисоційовано на атоми. Знайти тиск газу в посудині.

3. Нагрівальна спіраль електричного пристрою для випаровування води при температурі 
t = 100 0С має при цій температурі опір R = 10 Ом. Який струм I потрібно пропускати через цю 
спіраль, щоб пристрій випаровував масу води m = 100 г за час t = 1 хв? Питома теплота пароут
ворення води r = 2,3 МДж/кг. Вважати, що вся теплота йде на випаровування води.

4. Яку роботу потрібно виконати, щоб підняти грунт на поверхню землі під час викопування 
колодязя глибини h = 10 м і поперечного перерізу S = 2 м2? Середня густина грунту r = 2×103 кг/м3. 
Вважати, що викопаний грунт розсипається тонким шаром по поверхні землі.

5. Промислова установка, що під час роботи виділяє теплову потужність N = 30 кВт, охолод
жується проточною водою, що тече по спіральній трубці діаметром d = 15 мм. В усталеному ре
жимі роботи установки проточна вода в ній нагрівається на Dt = 15 0С. Знайти швидкість води, 
вважаючи, що вся теплова потужність установки йде на нагрівання води. Питома теплоємність 
води с = 4,2 кДж/(кг ‧ К).

6. Через блок, закріплений на верхньому ребрі прямокутного клина маси M, перекинуто 
нерозтяжну нитку, до кінців якої прив’язані бруски з масами m1 та m2 (див. рис.). Клин лежить 
на гладенькій горизонтальній поверхні. Кут нахилу похилої площини клина до горизонту дорів
нює a. Коефіцієнт тертя бруска маси m1 об похилу площину клина дорівнює m, а брусок маси m2 
поверхні клина не торкається.

Знайти прискорення клина під час руху брусків (брусок m2 опускається). Тертям клина об 
горизонтальну поверхню, а також тертям в осі блока та його масою знехтувати.

7. Теплоізольовану посудину об’ємом V = 22,4 л розділено тонкою теплопровідною, про
те  непроникною і недеформованою перегородкою на дві однакові частини. В першу половину 
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посудини ввели m1 = 8,4 г азоту при температурі t1 = 20 0С, а в другу m2 = 6,4 г кисню при 
температурі t2 = 15 0С. Які тиски встановляться в кожній з обох половин посудини після вирів
нювання температур? Молярна маса азоту m1 = 28 г/моль, кисню – m2 = 32 г/моль. Молярні 
теплоємності газів однакові. Теплоємністю перегородки знехтувати.  

■ 11 к лас

І  в аріант

1. Бігунспрінтер, що біжить стометрову дистанцію, розганяється за t1 = 3 с до максималь
ної швидкості і біжить з нею до кінця дистанції. Знайти силу тяги і максимальну потужність, 
які розвиває бігун, якщо він долає всю дистанцію за t2 = 11 с. Маса бігуна m = 70 кг. Опором 
повітря знехтувати.

2. Об’єм повітряної кулі V = 224 м3, маса її оболонки M = 145 кг. Кулю наповнено гарячим 
повітрям при нормальному атмосферному тиску. Якою повинна бути температура повітря все
редині оболонки, щоб куля почала підніматися? Температура повітря поза оболонкою дорівнює 
t0 = 0 0С. Об’ємом оболонки знехтувати.

3. Визначити відносну вологість повітря, що знаходилося в балоні об’ємом V = 83 л при 
температурі t = 100 0С, якщо до повного насичення пари потрібно було додатково випарувати 
у цей об’єм Dm = 18 г води.

4. Стрілка міліамперметра відхиляється до кінця шкали, якщо через нього протікає струм 
I = 0,01 А. Опір міліамперметра R = 5 Ом. Який додатковий опір Rд потрібно під’єднати до приладу, 
щоб його можна було б використати в ролі вольтметра, здатного вимірювати напругу до U = 300 В?

5. Два однакових маятникових годинника з довжиною підвісу маятника l  = 100 см при 
t = 20 0C встановили в приміщеннях, у яких підтримуються незмінні температури t1 = 15 0С 
та t2 = 25 0С відповідно. Котрий з годинників буде відставати? Яку різницю в часі покажуть ці 
годинники за один рік неперервної роботи? Коефіцієнт лінійного розширення матеріалу підвісу 
маятника a = 1,2×10–5 К–1.

6. Вантажівка здійснює правий поворот радіуса R = 50 м на горизонтальній ділянці асфаль
тової дороги. З якою безпечною швидкістю v має рухатися вантажівка під час повороту, щоб 
не перекинутися і не бути знесеною на зустрічну смугу руху? Вантажівку вважати однорідним 
прямокутним паралелепіпедом висоти h = 4 м і ширини d = 2,5 м (відстань між колесами).  
Коефіцієнт тертя покришок коліс об асфальт m = 0,6.

7. Звичайним фотоапаратом можна знімати предмети, розташовані не ближче ніж на 
l = 50 см від об’єктива. З якої найменшої відстані можна буде знімати цим же фотоапаратом, 
якщо на об’єктив одягнути насадочну лінзу з оптичною силою D = + 2 дптр?
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■ 11 к лас

ІІ  в аріант

1. Тенісну кульку радіуса r = 15 мм і маси m = 5 г занурили у воду на глибину h = 30 см. Коли 
кульку відпустили, вона вистрибнула з води на висоту H = 10 см. Яка кількість енергії перетво
рилася на тепло внаслідок тертя кульки об воду?

2. Пляшка, наповнена газом, щільно закрита легким корком з площею поперечного пере
різу S = 2,5 см2. До якої температури потрібно нагріти газ у пляшці, щоб корок вилетів з пляшки, 
якщо сила тертя, що утримує корок, F = 12,5 Н? Початковий тиск газу в пляшці і зовнішній тиск 
однакові і дорівнюють p0 = 100 кПа, а початкова температура t0 = 7 °C.

3. Електрон влітає в область простору з однорідним електростатичним полем з напруженіс
тю Е = 6 × 104 В/м перпендикулярно до ліній напруженості. Визначити величину і напрямок 
індукції магнітного поля, яке потрібно створити в цій області простору для того, щоб електрон 
пролетів її, не зазнаючи відхилення. Енергія електрона W = 1,6×10–16 Дж. Питомий заряд 
елект рона e/m = –1,76 × 1011 Кл/кг.

4. Санки, що рухаються по горизонтальному льоду зі швидкістю v = 6 м/с, в’їзжають на 
асфальт. Довжина полозів санок L = 2 м, коефіцієнт тертя санок об асфальт m = 1. Який шлях 
проїдуть санки по асфальту до моменту повної зупинки? Тертям санок об лід знехтувати.

5. В теплоізольовану посудину, що містить m1 = 500 г води при температурі t1 = 16 0С, вки
нули шматок льоду з масою m2 = 100 г і температурою t2 = –10 0С. Яка температура встановить
ся в посудині? Питомі теплоємності води і льоду дорівнюють відповідно с1  =  4,2 кДж/(кг  ‧  К) 
і с2 = 2,1 кДж/(кг ‧ К). Питома теплота плавлення льоду l = 330 кДж/кг.

6. На тягарець маси M, підвішений на пружині з коефіцієнтом жорсткості k, падає з висоти 
h шматочок пластиліну маси m і прилипає до нього. Під дією удару, який можна вважати абсо
лютно непружним, тягарець з пластиліном починають коливатися. Визначити амплітуду таких 
коливань. Опором повітря та масою пружини знехтувати.

7. На похилій площині, що утворює з горизонтом кут γ = 300, лежить квадратна дротяна 
рамка зі стороною r = 15 см так, що дві її сторони горизонтальні. Рамка знаходиться у верти
кальному магнітному полі з індукцією В = 1,5 Тл. Маса рамки m = 40 г. Який найменший струм 
потрібно пропустити по рамці, щоб вона перевернулася? Тертя не дозволяє рамці ковзати по 
площині.
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ГЕОГРАФІЇ

  СЕКЦІЯ «ГЕОГРАФІЯ  
ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО»

■  9 к лас

І рівень

1. Визначте галузь, яка належить до хімії органічного синтезу:
а) виробництво мінеральних добрив;     б) виробництво соди;     в) виробництво пластмас

2. Назвіть країну, з якою Україна має найкоротший кордон:
а) Угорщина;     б) Словаччина;     в) Польща

3. Виберіть твердження, що стосується населення України:
а) в Україні спостерігається явище депопуляції;     
б) в нашій країні значні внутрішні міграції, викликані агресією Росії;     
в) для України характерне явище старіння нації

IІ рівень

1. До договірних фінансовокредитних установ належать:
а) страхові компанії;         б) пенсійні фонди;     в) ломбарди;     
г) інвестиційні фонди;     д) фінансові компанії;     е) кредитні товариства

2. До центрів кольорової металургії України належать:
а) Світловодськ;     б) Миргород;     в) Дубно;     
г) Запоріжжя: д) Верхньодніпровськ;     е) Пологи

ІІІ рівень

1. Поясніть, чому країни — виробники та експортери сталі є одночасно і її імпортерами.

2. Поясніть, чому в умовах глобалізації зростає роль географічних знань
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■ 10 к лас

І рівень

1. На середину ХХІ ст. істотно скоротиться населення:
а) Бразилії;     б) Індії;     в) Німеччини

2. До конституційної монархії належить:
а) Саудівська Аравія;     б) Норвегія;     в) Болівія

3. Єдиною економічно розвиненою країною Африки є:
а) Нігерія;     б) Кенія;     в) ПАР

IІ рівень

1. До Океанії належать такі країни:
а) Науру;     б) Гаїті;     в) Ямайка;     г) Мальдіви;     д) Маршаллові Острови;     е) Вануату

2. Виходу до моря не мають такі держави Африки:
а) Замбія;     б) Зімбабве;     в) Мавританія;     г) ЦАР;     д) Мозамбік;     е) Чад

IІІ рівень

1. Назвіть основні тенденції в розміщенні світового рослинництва.

2. Які природні умови і ресурси Апеннінського півострова вплинули на економіку Італії?

■ 11 к лас

І рівень

1. На державному гербі Австралійського Союзу зображена така тварина:
а) вомбат;     б) качкодзьоб;     в) кенгуру

2. Найбільшим машинобудівним центром України є:
а) Київ;     б) Одеса;     в) Харків

3. Серед віруючих Франції переважають:
а) римокатолики;     б) протестанти;     в) мусульмани
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IІ рівень

1. До типових представників фауни Південної Америки належать:
а) мурахоїд;     б) кондор;     в) бізон;     г) кобра;     д) папуга ара;     е) бегемот

2. До третинного сектору економіки належать:
а) лісове господарство;     б) хімічна промисловість;     в) торгівля;     
г) туризм;     д) інформаційні послуги;     е) сільське господарство

IІІ рівень

1. Що ви знаєте про особливості клімату екваторіального кліматичного поясу?

2. Які основні тенденції характерні для світового машинобудування в наш час?

СЕКЦІЯ «ГЕОЛОГІЯ, 
ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ»

■  9 к лас

І рівень

1. До первинного сектору економіки належить:
а) добувна промисловість;     б) виробництво харчових продуктів;     в) торгівля

2. Найбільше сталі у світі виплавляє:
а) США;     б) Японія;     в) Китай

3.Пляжний туризм розвинутий в:
а) Шостці;     б) Ковелі;     в) КароліноБугазі

IІ рівень

1. Основними виробниками гумоазбестових виробів в Україні є такі три міста:
а) Біла Церква;     б) Лисичанськ;     в) Вінниця;     г) Дніпро;     д) Ізмаїл;     е) Бровари

2. Атомні електростанції знаходяться в таких областях України:
а) Волинській;     б) Рівненській;     в) Миколаївській;     
г) Сумській;     д) Запорізькій;     е) Одеській
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IІІ рівень

1.Оцініть наслідки впливу видобутку та транспортування металургійної сировини на довкілля.

2. Переваги у виробництві яких видів продукції має Україна?

■  10 к лас

І рівень

1. Чоловіки переважають у такій країні:
а) Японії;     б) Франції;     в) Китаї

2. У світі помітно збідніли запаси такої сировини:
а) бокситів;     б) будівельного каміння;     в) пелоїдів

3. Одночасна назва острова, річки, міста і держави:
а) Монако;     б) Сінгапур;     в) Сеута

IІ рівень

1. Підкресліть міста Швеції:
а) Мальме;     б) Берген;     в) Гамбург;     г) Гетеборг;     д) Тампере;     е) Стокгольм

2. Внутрішній водний транспорт розвинений в таких країнах:
а) Канаді;     б) Кубі;     в) Японії;     г) Монголії;     д) США;     е) Росії

IІІ рівень

1. Яке значення лісових ресурсів в житті людини?

2. Що ви знаєте про шляхи вирішення демографічної проблеми людства?

■  11 к лас

І рівень

1. Найбільша кількість опадів за рік у Євразії становить:
а) 450 мм;     б) 12000 мм;     в) 2000 мм

2. Найбільші запаси природного газу в такій країні;
а) Росії;     б) Ірані;     в) Катарі
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3. Близько 60% світового ринку соняшникової олії займає:
а) США;     б) Китай;     в) Україна

IІ рівень

1. До крайніх точок Північної Америки належать:
а) мис Мар’ято;     б) мис Мерчісон;     в) мис СентЧарльз;     
г) мис Рока;     д) мис Галлінас;     е) мис Йорк

2. В Південній півкулі знаходяться наступні столиці:
а) Ліма;     б) Мехіко;     в) Луанда;     г) БуеносАйрес;     д) Пекін;     е) Маніла

IІІ рівень

1. В якій частині Південної Америки і чому бувають катастрофічні землетруси?

2. Що таке ринок праці і які його моделі ви знаєте?

СЕКЦІЯ «КЛІМАТОЛОГІЯ 
ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ»

■  9 к лас

І рівень

1. До третинного сектору світової економіки належить:
а) лісове господарство;     б) виробництво електроенергії;     в) туризм

2. Відсутні родовища сланцевих енергоносіїв в такій країні Європи:
а) Італії;     б) Україні;     в) Франції

3. Найбільша кількість міді видобувається в:
а) Камеруні;     б) Чилі;     в) Німеччині
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IІ рівень

1. Підкресліть три країни, з перерахованих, з найвищим рівнем виробництва на душу населення:
а) Китай;     б) Бразилія;     в) США;     г) Індія;     д) Канада;     е) Південна Корея

2. Вагонобудівні заводи знаходяться в таких містах України:
а) Кременчук;     б) Кам’янське;     в) Бердичів;     г) Красилів;     д) Київ;     е) Ужгород

IІІ рівень

1. Поясніть, чому змінюється географія зовнішньої торгівлі України

2. Чи змінюються під впливом глобалізації окремі чинники розміщення виробництва?

■  10 к лас

І рівень

1. До країн з найвищим рівнем урбанізації належить:
а) Кувейт;     б) Непал;     в) Індонезія

2. На острові Кюсю в Японії розміщений такий промисловий центр:
а) Саппоро;     б) Хіросіма;     в) Фукуока

3. Найбільший морський порт Франції на березі Середземного моря це:
а) Гавр;     б) Дюнкерк;     в) Марсель

IІ рівень

1. Країни, які знаходяться в Західній півкулі:
а) Ісландія;     б) Туркменія;     в) Ямайка;     г) Нова Зеландія;     д) Уругвай;     е) Японія

2. Підкресліть міста Західного узбережжя Америки:
а) НьюЙорк;     б) Сієтл;     в) Ліма;     г) РіодеЖанейро;     д) ЛосАнджелес;     е) Ресіфі

IІІ рівень

1. Які природні ресурси відіграють провідну роль в економіці країн Океанії?

2. Дайте коротку характеристику нинішнього стану міжнародного туризму
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■  11 к лас

І рівень

1. Над більшою частиною Австралії дмуть такі вітри:
а) мусони;     б) пасати;     в) бризи

2. Підкресліть правильне твердження:
а) у виробництві чорних металів невпинно зростає питома вага країн, що розвивається; 
б) вона знижується;     в) залишається без змін

3. Найдовша мережа залізниць у:
а) Канада;     б) Росії;     в) США

IІ рівень

1. До країн, які знаходяться в Північній півкулі належать:
а) Танзанія;     б) Венесуела;     в) Болівія;     г) Парагвай;     д) Бангладеш;     е) Чад

2. До багатонаціональних країн належать:
а) Індія;     б) Японія;     в) Бельгія: г) Португалія;     д) Індонезія;     е) Польща

IІІ рівень

1. Поясніть, чому британська консалтингова фірма «Рендалл» визначила транспортний 
рейтинг України в Європі як найвищий?

2. Які форми міжнародного співробітництва вам відомі?

СЕКЦІЯ «ГІДРОЛОГІЯ»

■  9 к лас

І рівень

1. До третинного сектору світової економіки належить:
а) сільське господарство;     б) фінансова діяльність;     в) металургійне виробництво

2. Країналідер з виробництва автомобілів:
а) США;     б) Японія;     в) Китай
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3. Найбільше чорних металів в Україні нині виплавляють:
а) на Донбасі;     б) в Придніпров’ї;     г) в Приазов’ї

IІ рівень

1. Підкресліть залізничні вузли України:
а) Конотоп;     б) Тячів;     в) Тетіїв;     г) Сарни;     д) Ковель;     е) Миргород

2. До «Великої двадцятки» належать такі країни світу:
а) Саудівська Аравія;     б) Індонезія;     в) Малайзія;     г) Колумбія;     д) Мозамбік;     е) Туреччина

IІІ рівень

1. Поясніть, чому країни периферії є джерелом біженців та нестабільності.

2. Схарактеризуйте особливості основних туристичних регіонів світу

■  10 к лас

І рівень

1. До 50% запасів нафти зосереджено:
а) в Австралії;     б) у Кенії;     в) на Близькому і Середньому Сході

2. Найбільшою річкою Німеччини є:
а) Ельба;     б) Рейн;     в) Везер

3. До країн зі швидкими темпами зростання населення належить:
а) Іран;     б) Японія;     в) Австрія

IІ рівень

1. До найзабрудненіших річок світу належать:
а) Замбезі;     б) Маккензі) в) Юкон;     г) Рейн;     д) Міссісіпі;     е) Дунай

2. До однонаціональних країн належать:
а) Польща;     б) Японія;     в) Канада;     г) Бельгія;     д) Лівія;     е) Індія

IІІ рівень

1. Що таке раціональне природокористування?

2. Що таке глобальні проблеми людства?
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■  11 к лас

І рівень

1. Найповноводніша річка Євразії це:
а) Янцзи;     б) Об;     в) Ганг

2. До вторинного сектору світової економіки належить:
а) добувна промисловість;     б) хімічне виробництво;     в) інформаційні послуги

3. До абсолютних монархій належить:
а) Японія;     б) Норвегія;     в) Саудівська Аравія

IІ рівень

1. Безпосередньо до Індійського океану мають вихід такі держави:
а) Сомалі;     б) Індонезія;     в) Гана;     г) Бразилія;     д) Пакистан;     е) Гаїті

2. До республік належать:
а) Канада;     б) Нідерланди;     в) Данія;     г) Франція;     д) Нова Зеландія;     е) ОАЕ

IІІ рівень

1. Оцініть роль машинобудування в розвитку господарства України

2. В яких країнах світу і чому дуже обмежені водні ресурси?
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
ТА МИСТЕЦТВО ЗНАВСТВА
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СЕКЦІЇ  
«УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

«ФОЛЬКЛОРИСТИКИ» 
та «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  9 к лас

І рівень

1. Дайте визначення займенника як частини мови і назвіть його морфологічні ознаки. 

2. Назвіть відомі вам зразки української історичної пісні, визначте їх стильові особливості. 

3. З’ясуйте особливості жанру байки. Які твори цього жанру вам відомі? 

4. Зробіть віршовий аналіз уривка з поезії Дмитра Кременя (ритмічна схема, вид стопи, 
поетичний розмір, характеристика рим та римування).

Під холодним, під високим, вічним
небом — ця земля мов нічия…
Над твоїм заплаканим обличчям –
зоряна холодна течія! 

ІІ рівень

1. Розкажіть про однорідні члени речення і розділові знаки при них. Наведіть приклади 
речень з однорідними членами (2–3 приклади). 

2. Визначте місце Григорія КвіткиОснов’яненка у національному культурноісторичному та 
літературному процесах ХІХ ст. 

3. Визначте головні стильові ознаки українського романтизму 30–40х років ХІХ ст. та на
звіть його представників у національній літературі цього періоду. 
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ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

IІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Поясність орфограми у виділених словах.
Зі сторінок щоденника Володимира Винниченка постає цілий світ поверхові переживання 

і глибокі почуття осяйні злети і болісні трагедії фатальні помилки й тяжка спокута перед 
самим собою спогади і плани складний і суперечливий світ людини письменника, політика

2. Напишіть твір на тему «Проблема індивідуума і маси в романі П. Куліша «Чорна рада». 

■  10 к лас

І рівень

1. Дайте визначення дієприкметника як особливої форми дієслова і назвіть його морфо
логічні ознаки. 

2. Назвіть відомі вам зразки української народної родиннопобутової пісні, визначте тема
тичні групи та стильові особливості. 

3. З’ясуйте особливості жанру комедії. Які твори цього жанру вам відомі? 

4. Зробіть віршовий аналіз уривка з поезії М. Вінграновського (ритмічна схема, вид стопи, 
поетичний розмір, характеристика рим та римування, вид строфи):

Стояла в травах ніч, а трави пахли лісом,
За кленами сіріло джерело.
І небо йшло задумливо над світом,
І довгі зорі сіяло крізь віти,
Втираючи хмаринками чоло. 

ІІ рівень

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення та підкресліть 
усі члени речення. 

[   ], (щоб), (якби), [   ] — [   ].

2. З’ясуйте основні риси українського модернізму 10х років ХХ ст. (обов’язковим є поси
лання на художні тексти) 

3. Розкрийте значення творчості Г. КвіткиОснов’яненко для розвитку нової української прози. 
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IІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення 
(визначте тип речення, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясність орфограми у ви
ділених словах 

Вогонь погасав і чорні челюсті печі неначе розкрита паща світилися червоними зубами 
жарин часом синій зубцюватий гребінь полум’я пробиваючись знизу проскочить по сизо-га-
рячому вугіллі і тоді на стінах розгойдуються три тіні. (М. Стельмах)

2. Напишіть твір на  тему «Композиційнохарактеротворчий принцип контрасту у  повісті 
О. Кобилянської «Земля». 

■  11 к лас

І рівень

1. Дайте визначення безсполучникового речення. Проілюструйте прикладами вживання 
розділових знаків (кома, крапка з комою, двокрапка, тире) у безсполучниковому реченні.

2. Назвіть відомі вам ліроепічні поеми Т. Шевченка, визначте їх жанрову своєрідність. 

3. З’ясуйте особливості застосування інверсії, тавтології, антитези та паралелізму. 

4. Проаналізуйте ритмомелодику вірша Ірини Жиленко:

До зойку тихого, до болю
Я тиху землю цю люблю.
У сиву безконечність поля
Свою конечність переллю.

Вже досить пристрастей, і спеки,
І слів, суєтних і малих.
Гусиний крик — такий далекий
Примерз до неба і болить.

І вже коли звідтам, де вічність,
На мене холодом війне, —
Я відчиню дверцята пічки
І побалакаю з вогнем. 
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ІІ рівень

1. Розкажіть про відокремлені обставини і способи їх вираження. Наведіть приклади ре
чень з відокремленими обставинами (2–3 приклади). 

2. З’ясуйте ідейностильове розмаїття, тематичну та формальну новизну творчості по
етівшістдесятників (обов’язковим є посилання на художні тексти). 

3. Визначте особливості художнього потрактування легендарного образу Марусі Чурай 
у однойменному романі у віршах Ліни Костенко.

IІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення 
(визначте тип речення, підкресліть члени речення, подайте схему).

І сонце стоячи вгорі холодним диском кидало під ноги під копита й колеса рясні потоки 
іскор блакитних червоних і жовтих що розсипались на вулиці й на дахах блискучим порохом 
ясним тремтінням морозу що в  цю мить лагідний і любий запалював очі мимовільною 
радістю заводив на уста несвідому посмішку істоти що бачить сонце. (В. Підмогильний)

2. Напишіть твір на тему «Особливості хронотопу у кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» .

СЕКЦІЯ  
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  10 к лас

І рівень

1. Уподібнення приголосних за дзвінкістю/глухістю відбувається в усіх словах рядка:
а) молотьба, анекдот, розпитати, кігті, футбол, з тобою;
б) з кавою, рюкзак, просьба, стежка, легко, казка;
в) нігті, вогко, мерехтіти, зцілити, отже, зсипати;
г) вокзал, дьогтю, гриб, якби, берізка, з саду.
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2. Позначте рядок, у якому всі прислівники написані правильно:
а) де-не-де, занадто, по-братськи, на диво, на двоє, по-київськи, анітрохи;
б) зверху, де-ін-де, абиде, по-латині, спересердя, раз у раз, казна-коли;
в) по-батьківськи, надто, пліч-о-пліч, без упину, ліворуч, абияк, нітрохи;
г) будь-де, віддавна, ледве-ледве, недалеко, зозла, по-сучасному, потроє.

3. Замініть, де потрібно, слово відкривати синонімами:
Відкривати очі, відкривати ресторан, відкривати книжку, відкривати вуха, відкривати 

двері, відкривати олімпіаду, відкривати Америку, відкривати замок.

4. Виправте помилки в реченнях. Визначте, які норми української літературної мови 
порушено в кожному з них.

а) Традиційно на Різдво колядники ходять по хатам і вітають господарів зі святом.
б) Відтепер у суддів Верховного Суду України будуть мантії темносинього кольору.
в) Він опинився в кімнаті, де окрім столу і двох стільців, нічого не було.
г) Зараз в одній з найкращих будівельних компаній Києва є вільна вакансія.

IІ рівень

1. Визначте спосіб словотвору й позначте словотворчі засоби:
По-сусідськи, крижина, накупатися, землероб, біг, праворуч, міжпланетний, вибір, кни-

годрук, вітерець, листопад, прибіднятися, формувати, триповерховий.

2.Підберіть українські відповідники до поданих слів:
Тротуар, секонд-хенд, меседж, інтернет, фактор, фотографія, дебати, капюшон, інно-

вація, менеджер, куліси, фонтан.

3. Схарактеризуйте збірку Івана Франка «Зів’яле листя» (композиція, провідні мотиви, 
образи ліричних героїв).

IІІ рівень

1. Зробіть синтаксичний розбір поданих речень. Визначте вид речень.
а) Моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани.
б) Навколо запахло чебрецем і м’ятою.
в) Солов’ї, ці невтомні співці весни і кохання, заливисто перетьохкуються у вербах.
г) Чумацький Шлях освічує дорогу від Криму до Києва.
д) Може, то птахи приносять на своїх крилах весну?

2. Проаналізуйте твір «Мартин Боруля» Івана КарпенкаКарого в контексті західноєвропей
ської літератури.
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

■  11 к лас

І рівень

1. Запишіть транскрипцію до поданих слів:
Зозуля, джерело, бажання, радість, вокзал, любов, легко, дивишся.

2. Погрупуйте словосполучення за типом підрядного зв’язку:
Сонячний день, приготувати обід, спати до ранку, співають ідучи, пізно ввечері, третя 

година, вода із криниці, готовий працювати, вийти на вулицю, бажання вчитися, місто Яго-
тин, купити хліба.

3. Підберіть українські відповідники до поданих слів:
Тротуар, секoнд-хенд, меседж, інтернет, фотографія, куліси, рюкзак, капюшон, іннова-

ція, менеджер, аплодисменти, фактор.

4. Визначте віршовий розмір і спосіб римування у вірші Ліни Костенко:

Нечутно ходить вітер по землі, 
цілує ніжним яблуням долоні. 
Які тепер ми добрі і сумні, 
які тепер ми серцем безборонні!

Як знаєм все, як хочемо не знать, 
які чужі нам вихватки і пози. 
І як в душі не хоче проминать 
і все, і всі, побачені крізь сльози!

IІ рівень

1. Утворіть речення з поданими словами. Визначте, якою частиною мови виражене кожне з них.
а) на зустріч/назустріч
б) відповідно до/відповідно
в) з рештою/зрештою

Наведіть приклад пари слів, де омонімічними будуть інші частини мови. Складіть з ними 
речення.

2. Замініть виділені в  реченнях слова фразеологізмами. Підберіть також фразеологізми, 
що протилежні до них за значенням.

1) От філологія!.. Тут пан Щоголів почувається впевнено і невимушено.
2) Василь був везучим. Інакше, як пояснити, що з першого й до останнього дня війни 

провоював у піхоті і відбувся лише легким пораненням.
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3) Мирон був сердитий сам на себе; цілий тиждень ходив похмурий і пригнічений; він і 
в шинку, як зять його громаду частував, сидів сумний та пив мовчки.

4) Миколі можна вибачити його промах, адже він у нас ще недосвідчений.

3. Проаналізуйте вірш Павла Тичини «Арфами, арфами…»: визначте вид лірики, провідні 
мотиви, схарактеризуйте образ ліричного героя, засоби художньої виразності.

IІІ рівень
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення, назвіть вид речення, подайте його схему. 

Визначте тип головних членів речення та якою частиною мови вони виражені.
Аби хто захотів об’їхати козацькі землі і якби його кінь ішов по сто верст на день, то до-

велося  б йому витратити на  це сімнадцять днів, бо їхні землі не  лише на  Запоріжжі, а  й 
по усіх диких степах, озерах та ріках праворуч та ліворуч Дніпра […] (М. Вінграновський).

2. На прикладі роману «Місто» В. Підмогильного поясніть, у чому простежується вплив за
хідноєвропейської філософії та літератури на творчість письменника.

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

■  9 к лас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрям  або культурна доба Твори Представники
І. Реалізм 1. «Коли розлучаються двоє…» А. Йоганн Вольфганг  Гете 
ІІ. Просвітництво 2. «Ревізор» В. Генріх Гейне
ІІІ. Романтизм 3. «Майська пісня» С. Микола Гоголь

Зразок для запису :      І  …  …;                      ІІ  …  …

2. Назвіть не менше 5 прізвищ українських майстрів художнього перекладу. Укажіть твори, 
які вони перекладали.  
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

3. Назвіть, з яких частин складається відома збірка Генріха Гейне «Книга пісень». 

4. Продовжіть речення: «Масова література – це...». 

IІ рівень

1. Розкрийте жанрову своєрідність роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера».

2. На прикладі п’єси «Пігмаліон» поясніть, чому Б. Шоу називають  майстром парадоксів.  

3. Поясніть. як ви розумієте вислів Оноре де Бальзака: «Самим істориком мало бути фран
цузьке Суспільство, мені залишилося лише бути його секретарем». 

IІІ рівень

1. Напишіть твір на тему: «Образ Прометея у світовій літературі».

2. Прокоментуйте висловлювання Фредеріка Дугласа: «Одного разу навчившись читати, 
ти назавжди стаєш вільним».  

■  10 к лас

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрям  або естетична доктрина Твори Представники
І. Реалізм 1. «Поетичне мистецтво» А. Федір Тютчев 
ІІ. «Чисте мистецтво» 2. «Silentium» В. Оноре де Бальзак
ІІІ. Символізм 3. «Гобсек» С. Поль Верлен

Зразок для запису :      І  …  …;                      ІІ  …  …

2.Який підзаголовок має роман Ф. Стендаля «Червоне і чорне»?  

3. Назвіть основні цикли збірки поезії Ш. Бодлера «Квіти зла».

4. Продовжте речення: «Поліфонія твору  це...»
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IІ рівень

1. Прокоментуйте символіку назви збірки Волта Вітмена «Листя трави». 

2. Розкрийте жанрову специфіку твору Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».

3. Назвіть відомі вам літературні сайти і портали. Схарактеризуйте один із них.

IІІ рівень

1. Поясніть, як ви розумієте слова відомої вітчизняної перекладознавиці Марини Новикової: 
«… чи розуміємо ми, що переклад втягує в національне «сьогодні» національне «вчора» і «позавчо
ра»? а також  перетворює національні можливості на національні культурні фактори?». 

2. Прокоментуйте висловлювання естонського літературознавця Юрія Лотмана: «Літерату
ра створена, щоб люди вчились думати. Читаючи, вчились читати». 

■  11 к лас
Варіант №  1

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрям  або естетична доктрина Твори Представники
І. Постмодернізм 1. «Чума» А. Габріель Гарсіа Маркес
ІІ. Магічний реалізм 2. «Дамаскин» В. Альбер Камю
ІІІ. Екзистенціоналізм 3. «Стариган із крилами» С. Милорад Павич

Зразок для запису :      І  …  …;                      ІІ  …  …

2. Укажіть жанровий різновид твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море». 

3. Розкрийте поняття «алюзія». Наведіть приклади.   

4. Продовжте речення: «Експресіонізм – це ...».
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

IІ рівень

1.  Поясніть, як співвідносяться між собою поняття «модерн» і «модернізм». Назвіть пред
ставників модернізму в літературі.  

2. Доведіть або спростуйте, що Джакобо Джойс – це Гамлет ХХ століття. 

3. За допомогою конкретних прикладів розкрийте  сутність ефекту очуження, притаман
ного «епічному театру».   

IІІ рівень

1. Прокоментуйте  такі слова українського поета, перекладача БогданаІгоря Антонича: 

Це теж скарбниця, що у ній знаходим
По наших предках спадок віри й праці.
Це теж посол,  що нас охоче вводить
У тереми надбання інших націй. 

2. Напишіть лист майбутнім читачам роману А. Камю «Чума».  

■  11 к лас
Варіант №  2

І рівень

1. Дайте відповіді на тестове завдання:

Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Напрям  або естетична доктрина Твори Представники
І. Модернізм 1. «Незнайомка» А. Ернест Хемінгуей
ІІ. Символізм 2. «Перевтілення» В. Франц Кафка
ІІІ. Реалізм 3. «Старий і море» С. Олександр Блок 

Зразок для запису :      І  …  …;                      ІІ  …  …

2. Укажіть жанровий різновид твору Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй». 

3. Розкрийте поняття «ремінісценція». Наведіть приклади.   

4. Продовжте речення: «Авангардизм – це ...».
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IІ рівень

1. Розкрийте ідеологічні засади модернізму.

2. За допомогою конкретних прикладів доведіть або спростуйте думку австрійського пись
менника Роберта Музіля: «У Рільке не каміння або дерева стають людьми, як це відбувалося 
завжди і всюди, де робились вірші, а люди стають предметами і безіменними істотами і тим 
самим тільки й набувають останню людяність, що рухається так само безіменним подувом».   

3. Розкрийте завдання «епічного театру» . 

IІІ рівень

1. Прокоментуйте  висловлювання українського літературознавця Олександра Білецького: 
«…твір є художнім чи нехудожнім тільки у свідомості тих, хто його читає, це вони відкривають 
у ньому красу. Це вони створюють його ідею, про яку часто і не підозрює  той, хто пише. 

2. Напишіть лист майбутнім читачам роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».  

СЕКЦІЯ  
«ЛІТЕРАТУРНА ТВРОЧІСТЬ»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  9 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування всіх слів подано в рядку:
а) гурто́житок, кіломе́тр, черго́вий, кварта́л;
б) одина́дцять, зручни́й, пере́пустка, катало́г;
в) же́вріти, чорно́слив, нови́й, книжки́;
г) течія ́, нена́видіти, дро́ва, оле ́нь.
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

2. Укажіть, яке з речень є простим неускладненим. В усіх інших реченнях підкресліть ком
поненти, що їх ускладнюють, і зазначте, чим вони виражені.

а) Гусак, відштовхуючись лапами об ворожу заплавну воду, вивів гніздо на струмінь ріки.
б) У праці на виноградниках Інна справді знаходила щось поетичне.
в) Земля на тих полях була чиста, чорна і сита.
г) Але ті метелики, напевно, щасливі в такім пишнім палаці.

3. Відредагуйте подані речення
а) Пополудні відпочиваючі вже просто знемагали від спеки.
б) Щоб гарно виглядати, потрібно постійно доглядати за собою.
в) Він навіть уяви не мав, про кого весь цей час говорять його знайомі. 
г) Працівник півмісяця знаходився у відпустці за власний рахунок.

4. Вкажіть автора і жанр твору
а) «Максим Гримач»  в) «Рибалка»
б) «Конотопська відьма»  г) «Ведмежий суд»

IІ рівень

1. Складіть речення з прямою мовою, у яких:
а) слова автора стоять перед прямою мовою;
б) слова автора містяться в середині прямої мови;
в) слова автора стоять після прямої мови.

Одне з утворених вами речень трансформуйте: замініть пряму мову непрямою.

2. Визначте види складних речень та засоби зв’язку між їхніми частинами. Підкресліть 
граматичні основи. 

а) У сизому небі холодною квіткою цвіло сонце, й прохолодні пелюстки його променів ле-
жали на Марійчиних щоках.

б) А я дивлюсь на розпатлані дерева в саду, на віхті туману, що плутаються між їхніми 
кронами.

в) Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилось докупи й закривало небо.
г) На кількох ялинах не було верхівок, ще й свіжа тирса жовтіла на снігу.

3. Схарактеризуйте вірш Т. Шевченка «Мені однаково…» (передумови написання твору, 
жанр, вид лірики, провідний мотив, образ ліричного героя, мовні засоби).
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IІІ рівень

1. Перепишіть текст. Вставте пропущені розділові знаки, зніміть похилі риски й заповніть 
пропуски в словах. Визначте, до яких частин мови належать виділені слова.

Червоні сливи ро..кочувалися по зеленому спориші білі птахи зі ..кутими кригою криль-
ми замерзали в холодному лісі диво/квіти зацвітали на тому місці де лилося тепле молоко 
з дійниці любилися риби в затишних заростях гостро/листої горошниці не/самовито на/
льоту кували травневі зозулі і щиглик/мальованець висиджував пташенят у глодовому 
кущі і грали весільні музики… а поза цим ус..м білим сувоєм слалася дорога і тією дорогою 
десь у/далину йшов я Щедрик ішов із закинутою на пл..че паличкою на кінці якої погойду-
вався білий вузлик (В. Шкляр).

2. У вигляді розгорнутої відповіді поясніть особливості бурлескнотравестійного стилю в 
новій українській літературі.

■  10 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування всіх слів подано в рядку:
а) ви́падок, ла́те, кропива́, листо́пад;
б) спи́на, завдання́, чотирна́дцять, фено́мен;
в) товсти́й, фейсбу́к, ві́рші, вида́ння;
г) гороши́на, жалюзі́, мере́жа, псевдоні ́м.

2.  Визначте спосіб словотвору й позначте словотворчі засоби:
По-сусідськи, крижина, накупатися, біг, праворуч, переказати, землероб, міжпланетний, 

вибір, книгодрук, вітерець, прибіднятися, формувати, триповерховий, підрозділ.

3. Замініть невластиві українській мові дієприкметники правильними відповідниками:
зволожуючий крем, діюче законодавство, завідуючий відділенням, сидячі місця, пануюча 

думка, знеболюючий засіб, енергозберігаючі лампи, постійно діюча виставка.

4. Визначте, який художній засіб чи стилістичну фігуру використано в кожному з поданих уривків:
а)  Стоїть явір над водою, в воду похилився; 

На козака пригодонька — козак зажурився.

б) Чом кінь вороненький понурий, смутненький?..
До хати пустої біжить…

в) О, я не невільник,
Я ваш беззаконник.
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Я — сонцеприхильник,
Я — вогнепоклонник.

г) Як дзвони важкі вечорові,
Холодні і довгі.
Мов тіні, хвилини сумні […]

IІ рівень

1. Поділіть іменники на відміни.
Сестра, ім’я, зелень, аптекар, квасоля, сонце, кошеня, звір, лоша, собака, душа, кров, курча, 

вісь, круча, повість, дівча, тюль, суддя, обличчя, перо, сіль, край, мати, друг, честь, сторож, ніч.
Провідміняйте слово вісь в однині і множині.

2. Підберіть по 35 синонімів до поданих слів та антонім до виділеного слова:
дорога, ліс, вада, ввічливий, актуальний, ідеальний.

3. Схарактеризуйте проблематику, образну систему, жанрові і стильові особливості твору 
«Intermezzo» Михайла Коцюбинського.

IІІ рівень

1. Поставте пропущені розділові знаки, зробіть синтаксичний розбір речення. Визначте вид 
речення, схарактеризуйте головні і другорядні члени (тип, якою частиною мови виражені).

Раптом двоє малят вириваються з юрби з вищанням кидаються до гарної молодої жін-
ки притулюються до її ніг охоплюють рученятами її спідницю в захопленні вітають її.

2. Розкрийте особливості реалізму як літературного напряму в українській літературі другої 
половини ХІХ століття. Ілюструйте свою відповідь, спираючись на твори українських письмен
ників зазначеного періоду.

■  11 к лас

І рівень

1. Запишіть транскрипцію до поданих слів:
Зозуля, джерело, бажання, радість, вокзал, любов, легко, дивишся.

2. Погрупуйте словосполучення за типом підрядного зв’язку:
Сонячний день, приготувати обід, спати до ранку, співають ідучи, пізно ввечері, третя 

година, вода із криниці, готовий працювати, вийти на вулицю, бажання вчитися, місто Яго-
тин, купити хліба.
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3. Підберіть українські відповідники до поданих слів:
Тротуар, секoнд-хенд, меседж, інтернет, фотографія, аплодисменти, куліси, рюкзак, 

капюшон, інновація, менеджер, фактор.

4. Визначте віршовий розмір і спосіб римування у вірші Ліни Костенко: 
Нечутно ходить вітер по землі,  
цілує ніжним яблуням долоні. 
Які тепер ми добрі і сумні, 
які тепер ми серцем безборонні!

Як знаєм все, як хочемо не знать, 
які чужі нам вихватки і пози. 
І як в душі не хоче проминать 
і все, і всі, побачені крізь сльози!

IІ рівень

1. Утворіть речення з поданими словами. Визначте, якою частиною мови виражене кожне з них.
а) на зустріч / назустріч 
б) відповідно до / відповідно 
в) з рештою / зрештою

Наведіть приклад пари слів, у якій омонімічними будуть інші частини мови. Складіть 
з ними речення.

2. Замініть виділені в реченнях слова фразеологізмами. Підберіть також фразеологізми, 
що протилежні до них за значенням.

1) От філологія!.. Тут пан Щоголів почувається впевнено і невимушено.
2) Василь був везучим. Інакше, як пояснити, що з першого й до останнього дня війни 

провоював у піхоті і відбувся лише легким пораненням.
3) Мирон був сердитий сам на себе; цілий тиждень хо див похмурий і пригнічений; він 

і в шинку, як зять його громаду частував, сидів сумний та пив мовчки.
4) Миколі можна виба чити його промах, адже він у нас ще недосвідчений.

3. Проаналізуйте вірш Павла Тичини «Арфами, арфами…»: визначте вид лірики, провідні 
мотиви, схарактеризуйте образ ліричного героя, засоби художньої виразності.

IІІ рівень

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення, назвіть вид речення, подайте його схему. 
Визначте тип головних членів речення і якою частиною мови вони виражнені.
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Аби хто захотів об’їхати козацькі землі і якби його кінь ішов по сто верст на день, то 
довелося б йому витратити на це сімнадцять днів, бо їхні землі не лише на Запоріжжі, а й 
по усіх диких степах, озерах та ріках праворуч та ліворуч Дніпра […](М. Вінграновський).

2. Розкрийте особливості неоромантизму як стильової течії модернізму в українській літе
ратурі початку ХХ століття. Ілюструйте свою відповідь, спираючись на твори українських пись
менників зазначеного періоду.

СЕКЦІЯ  
«КРИМСЬКОТАТАРСЬКА 

ГУМАНІТАРИСТИКА»

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛІТЕРАТУРИ

■  9 к лас

І рівень

1. Правильне наголошування всіх слів подано в рядку:
а) гурто́житок, кіломе́тр, черго́вий, кварта́л;
б) одина́дцять, зручни́й, пере́пустка, катало́г;
в) же́вріти, чорно́слив, нови́й, книжки́;
г) течія ́, нена́видіти, дро́ва, оле ́нь.

2. Укажіть, яке з речень є простим неускладненим. В усіх інших реченнях підкресліть ком
поненти, що їх ускладнюють, і зазначте, чим вони виражені.

а) Гусак, відштовхуючись лапами об ворожу заплавну воду, вивів гніздо на струмінь ріки.
б) У праці на виноградниках Інна справді знаходила щось поетичне.
в) Земля на тих полях була чиста, чорна і сита.
г) Але ті метелики, напевно, щасливі в такім пишнім палаці.

3. Відредагуйте подані речення
а) Пополудні відпочиваючі вже просто знемагали від спеки.
б) Щоб гарно виглядати, потрібно постійно доглядати за собою.
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в) Він навіть уяви не мав, про кого весь цей час говорять його знайомі. 
г) Працівник півмісяця знаходився у відпустці за власний рахунок.

4. Вкажіть автора і жанр твору
а) «Максим Гримач»    в) «Рибалка»
б) «Конотопська відьма»  г) «Ведмежий суд»

IІ рівень

1. Складіть речення з прямою мовою, у яких:
а) слова автора стоять перед прямою мовою;
б) слова автора містяться в середині прямої мови;
в) слова автора стоять після прямої мови.

Одне з утворених вами речень трансформуйте: замініть пряму мову непрямою.

2. Визначте види складних речень та засоби зв’язку між їхніми частинами. Підкресліть 
граматичні основи. 

а) У сизому небі холодною квіткою цвіло сонце, й прохолодні пелюстки його променів ле-
жали на Марійчиних щоках.

б) А я дивлюсь на розпатлані дерева в саду, на віхті туману, що плутаються між їхніми 
кронами.

в) Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилось докупи й закривало небо.
г) На кількох ялинах не було верхівок, ще й свіжа тирса жовтіла на снігу.

3. Схарактеризуйте вірш Т. Шевченка «Мені однаково…» (передумови написання твору, 
вид лірики, жанр, провідний мотив, образ ліричного героя, мовні засоби).

IІІ рівень

1. Перепишіть текст. Вставте пропущені розділові знаки, зніміть похилі риски й заповніть 
пропуски в словах. Визначте, до яких частин мови належать виділені слова.

Червоні сливи ро..кочувалися по зеленому спориші білі птахи зі ..кутими кригою крильми за-
мерзали в холодному лісі диво/квіти зацвітали на тому місці де лилося тепле молоко з дійниці 
любилися риби в затишних заростях гостро/листої горошниці не/самовито на/льоту кували 
травневі зозулі і щиглик/мальованець висиджував пташенят у глодовому кущі і грали весільні 
музики… а поза цим ус..м білим сувоєм слалася дорога і тією дорогою десь у/далину йшов я Ще-
дрик ішов із закинутою на пл..че паличкою на кінці якої погойдувався білий вузлик (В. Шкляр).

2. У вигляді розгорнутої відповіді поясніть особливості бурлескнотравестійного стилю в 
новій українській літературі.
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

■  10 к лас

І рівень

1. Здобутками національно  — визвольного руху в  Наддніпрянській Україні в  революції 
1905–1907 рр. були:

А) поява першої української політичної партії;
Б) діяльність української фракції у І та ІІ Державніій Думі;
В) утворення федерації слов’янських народів із центром у Києві;
Г) запровадження української мови в навчальних закладах.

2. Установіть відповідність між терміном та його визначенням
А Медресе;  1. Адміністративнотериторіальна одиниця в Російській імперії;
Б) гайдамак;  2. Поселення, що на 10–25 років звільнялися від оподаткування;
В секуляризація;  3. Мусульманське вище духовне училище;
Г) губернія  4. Учасник антифеодального національного українського руху;
 5. Конфіскація державою церковних земель

3. Встановіть послідовність:
А) Переяславська Рада   В) Зборівський договір
Б) Білоцерківський договір  Г) битва під Берестечком

4. Визначте основні сусідні країни, які зазіхали на землі України в добу Руїни:
А) Османська імперія;   Г) Річ Посполита;
Б) Московська держава;   Д) Швеція;
В) Австрійська імперія;   Є) Пруссія.

5. У якому з документів вперше було проголошено перехід усіх земель у власність селянства?
А) У Декларації першого Українського Національного Конгресу;
Б) у І Універсалі Центральної Ради;
В) у більшовицькому «Декреті про землю»
Г) у ІІІ Універсалі Центральної Ради.
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6. На якому місці була розташована Нова Січ?
А) На Микитинському Розі;  В) у гирлі ріки Чортомлик;
Б) на річці Підпільній;   Г) на острові Мала Хортиця.

7. У якому році було прийнято рішення про заміну політики «воєнного комунізму» новою 
економічною політикою?

А) 1920 р;   В) 1922 р.;
Б) 1921 р;   Г) 1923 р.

8. Здійснення форсованої індустріалізації в УСРР призвело до:
А) завершення націоналізації приватної власності.
Б) формування елементів ринкової економіки.
В) широкого залучення іноземних інвестицій.
Г) завершення відбудови економіки.

IІ рівень

1. Які з наведених подій історії України відбулися впродовж другої половини ХІХ ст.
1. Створення «Молодих громад»;
2. Скасування панщини на Закарпатті;
3. Скасування викупних платежів для селян Наддніпрянщини;
4. Відкриття пам’ятника І.Котляревському в Полтаві;
5. Започаткування «нової ери» в україно — польських відносинах;
6. Заснування в Одесі Новоросійського університету;
7. Відкриття першої в Україні залізниці Одеса — Балта.

Укажіть правильну відповідь:
А   1,5,6,7  В   1,3,5,7
Б   2,3,4,5  Г   2,4,6.7.

2. В якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче:
…Третя Українська інтелігенція стає до боротьби за свій нарід, до боротьби кривавої і 

безпощадної, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі сі слова: «Одна, 
єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ…»

А 1890 р.  В 1905 р.
Б 1900 р.  Г 1914 р.



55

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

3. Встановіть відповідність та складіть характеристику кожної унії:
А) Люблінська унія  1) 1385 р.  В) Берестейська унія   3) 1413 р.
Б) Кревська унія  2) 1569 р.  Г) Городельська угода  4) 1596 р.

IІІ рівень

1. Запишіть прізвища діячів української культури у відповідні колонки:

Наука  Література Мистецтво

С. ГулакАртемовський, М. Маркевич, М. Остроградський, М. Вербицький, І.  Срезневський, 
В.  Тропінін, І. Котляревський, М. Костомаров, М.  Максимович, М.  Щепкін, В. Каразін, Є.Гребінка, 
П. Куліш, А. Мокрицький, Г. КвіткаОснов`яненко, М. Лисенко, О. Кобилянська, В. Стефаник.

2. Як розгорталося національне відродження кримських татар у другій половині ХІХ ст?
Яку роль у ньому відіграв І. Гаспринський?

■  11 к лас
І рівень

1. Позначте одну з «надпрограм» М. С. Хрущова:
А) Прискорення науковотехнічного прогресу;
Б) Піднесення рівня життя населення;
В) Освоєння цілинних земель;
Г) Ліквідація командноадміністративної системи.

2. Позначте правильне твердження:
А)  Заснування Київського клубу творчої молоді «Сучасник» поклало початок «відлизі» 

в українській літературі;
Б) Книгу Л. Лук’яненко «Сповідь у камері смертників» письменник
Б. АнтоненкоДавидович назвав «референдумом покоління»;
В) Входження Криму до складу УРСР відбулося в 1954 р.;
Г)  Створення раднаргоспів зумовило спад сільськогосподарського виробництва на  по

чатку 1960хрр.
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3. Виключіть зайве:
А Дисидентство; В Космополітизм;
Б Правозахисники; Г Шістдесятники.

4. Визначте одну з особливостей соціальноекономічного розвитку УРСР на початку 1980хрр.
А Рівномірне розміщення продуктивних сил на території України;
Б Вирішення житлової проблеми;
В Прискорення темпів розвитку економіки;
Г Зростання кризових явищ в економіці та соціальній сфері.

5. Поставте у відповідність українські географічні території і їх історичні назви:
1) Буковина   А Пониззя
2) Карпати   Б Угорські гори
3) Крим   В Таврика
4) Поділля   Г Шипинська земдя
   Д Солхат (місто)

6. Встановіть відповідність:
А Перший спустошливий похід в Україну кримських татар  1) 1362 р.
Б Перемога Ольгерда над військом татар поблизу Синіх Вод  2) 1482 р.
В Проголошення незалежності Кримського ханства   3) 1449 р.
Г Кримське ханство_ васал Османської імперії   4) 1478 р.

7. Позначте термін, якому відповідає визначення: «Спосіб прийняття законів та розв’язан
ня найважливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування ».

А) Референдум В) Плебісцит
Б) Демократія  Г) Опитування

8. Позначте про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:
«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було 

зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис.промислових  споруд. 
Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3».

А Наддніпрянщина; В Галичина;
Б Закарпаття;  Г Буковина.
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

IІ рівень

1. Позначте наслідки столипінської аграрної реформи
1.  Знищення общинного землекористування і перетворення селян на  індивідуальних 

власників землі;
2. знищення великого поміщицького землеволодіння та передача землі селянам;
3. зростання валового збору зернових, товарності сільського господарств;
4. відновлення кріпацтва;
5. зниження рівня врожайності;
6. подальше розшарування українського села та загострення соціальних суперечностей;
7. розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві

2. Встановіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями:

1.  Виникнення  
Київської Русі  
до Володимира

А  «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду 
і послали»   послів Всеволодовичав Переяславль, говорячи:  
«Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський…»

2. Розквіт Київської Русі Б  «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них 
данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши 
«Я їм противник, і вам нічого давати…»

3.  Київська Русь  
за часів  
роздробленості

В  «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським 
служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами, 
він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив…»

4.  Українські землі  
у складі Великого  
князівства Литовського

Г  «Народами Склавинами і Антами не править один муж, 
але з давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того 
всі справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади…»

Д  «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив 
русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши 
єпископів… »

3. Встановіть відповідність між подіями та історичними періодами; дайте визначення по
няттям:

1) створення УПЦКП    А) післявоєнна відбудова
2) прийняття останньої Конституції УРСР  Б) відлига
3) створення раднаргоспів   В) застій
4) запуск першого вітчизняного   Г) перебудова
    експериментального ядерного реактора  Д) незалежність
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IІІ рівень

1. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«У 1953–1958 рр. державні закупівельні ціни в УРСР збільшилися загалом утричі, зокрема 

на зерно — у 7 разів, на продукти тваринництва — у 5,5. Дозволено видавати колгоспни-
кам аванс грішми — 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації продуктів тва-
ринництва».

Ужиті партійно-радянським керівництвом УРСР заходи було спрямовано на
А запровадження ринкових відносин у сільському господарстві.
Б посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.
В створення сприятливих умов розвитку присадібного господарства селян.
Г удосконалення системи «держприймання» в колгоспах.

2. Проаналізуйте політику сталінського режиму щодо кримських татар періоду Другої сві
тової війни. Дайте їй оцінку.
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В І Д Д І Л Е Н Н Я 
ЕКОЛОГІЇ  

ТА АГРАРНИХ НАУК

В І Д Д І Л Е Н Н Я 
ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

■  9 к лас

І рівень

1 завдання 
1. Зародковий мішок в насінині Магноліофітів — це :

а) спорофіт      б) жіночий гаметофіт      в) чоловічий гаметофіт      г) спорогон

2. Топінамбур належить до родини: 
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в фізалісу: 
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка 

4. Маршанція — це: 
а) папороть      б) мох      в) хвощ      г) плаун

5. Вельвічія дивовижна належить до класу: 
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Саговникові      г) Однодольні 

6. До Бурих водоростей належить: 
а) ночесвітка      б) фукус      в) порфіра      г) навікула

7. Плід «стручок» утворюється в: 
а) перцю      б) спаржі      в) капусти      г) квасолі

8. До колоніальних водоростей належить: 
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г) хламідомонада

9. Наукова назва твірної тканини в рослин: 
 а) епідерма      б) гіподерма      в) меристема      г) паренхіма 

10. До рослинепіфітів належить: 
  а) омела      б) повитиця      в) папороть «оленячий ріг»      г) Петрів хрест
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

11. Наявність в квітці шести тичинок, з яких чотири довгі, а дві короткі — це ознака родини: 
  а) Бобові      б) Капустяні      в) Тонконогові      г) Пасльонові

12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон: 
  а) Голонасінні      б) Мохоподібні      в) Плауноподібні      г) Квіткові

2 завдання 
1. Лижучий ротовий апарат у: 

а) травневого хруща      б) білана капустяного      в) кімнатної мухи      г) попелиці

2. Розділ зоології, що вивчає молюсків: 
а) ентомологія      б) арахнологія      в) малакологія      г) карцинологія

3. Розвиток з неповним перетворенням притаманний для: 
а) прямокрилих      б) твердокрилих      в) лускокрилих      г) перетинчастокрилих 

4. Двогорбий верблюд — це: 
а) дромедар      б) окапі      в) бактріан      г) ламантин

5. Амбулакральну систему має: 
а) аскарида      б) морський їжак      в) скорпіон      г) акула

 6. Назву «бамбуковий ведмідь» має: 
а) коала      б) грізлі      в) барибал      г) панда 

7. Видільна система по типу метанефридіїв притаманна: 
а) планарії      б) піскожилу      в) печінковому сисуну      г) аскариді

8. Порожнина тіла в каракурта: 
а) протоцель      б) целом      в) міксоцель      г) гастроцель

9. Остаточним хазяїном малярійного плазмодію є: 
а) людина       б) корова      в) риба      г) комар

10. До Безкілевих птахів належить: 
  а) казуар       б) пінгвін       в) пелікан      г) пугач

11. Партеногенез характерний для: 
  а) аскарид       б) бджіл      в) п’явок       г) планарій

12. Друга пара членистих ротових кінцівок в павуків:
  а) хеліцери       б) максили       в) педипальпи        г) мандибули
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3 завдання 
1. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку: 

а) середнього      б) заднього      в) проміжного      г) довгастого

2. Передня частка гіпофізу — це: 
а) нейрогіпофіз       б) міогіпофіз      в) аденогіпофіз       г) протогіпофіз 

3. Нестача вітаміну В1 призводить до хвороби: 
а) цинга      б) рахіт      в) берібері      г) куряча сліпота

4. Рецепторна частина слухового аналізатора названа на честь: 
а) Галена      б) Брока      в) Корті        г) Павлова

5. Перша пара черепних нервів: 
а) блоковий      б) додатковий      в) блукаючий      г) нюховий 

6. Двостулковий клапан серця — це : 
а) трикуспідальний      б) латеральний      в) мітральний      г) базальний

7. Внутрішня мозкова оболонка: 
а) тверда       б) м’яка      в) павутинна      г) шорстка

 8. Рецептори шкіри, що сприймають холод: 
а) колби Краузе      б) тільця Руфіні      в) тільця Пачіні      г) тільця Мейснера

9. Навколосерцева сумка називається: 
а) екзокард       б) ендокард       в) перикард       г) миіокард

10. Розділ анатомії людини, що вивчає органи чуттів: 
  а) ангіологія      б) естезіологія      в) остеологія      г) міологія

11. Гайморова порожнина знаходиться в: 
  а) верхній щелепі      б) лобовій кістці      в) епістрофеї      г) нижній щелепі

12. Гормон епіфіза: 
  а) меланін      б) соматотропін      в) тироксин      г) мелатонін
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

ІІ рівень

1 завдання 

1. До Лишайників належать:
а) оленячий мох       б) ксанторія       в) зозулин льон      г) сфагн       д) сальвінія

2. Плід «ягода» характерний для: 
а) вишні       б) агрусу       в) аличі       г) картоплі      д) кавуну

3. До риб, що не мають плавального міхуру, належать:
а) скат      б) скалярія      в) акула      г) короп      д) лосось

4. Структурами, властивими для інфузорій, є:
а) трихоцисти       б) нематоцисти       в) ундулююча мембрана      г) цитостом      д) псевдоподії

5. До компонентів рефлекторної дуги належать:
а) рецептор      б) рефлектор      в) проектор      г) ефектор      д) коректор

6. До статевих гормонів належать:
а) колаген      б) естроген      в) тестостерон      г) тироксин      д) вазопресин

7. До організмів, яким притаманна «Rстратегія» розмноження, належать: 
а) слон      б) тарган      в) орангутан      г) дрозофіла        д) дельфін

8. До полісахаридів належать: 
а) хітин       б) холестерол      в) лактоза      г) інулін      д) лізоцим

9. Ендосимбіотичне походження мають: 
а) лізосоми      б) мітохондрії       в) апарат Гольджі       г) пластиди      д) рибосоми 

10. До білків вторинної структури належать: 
  а) фіброїн      б) гемоглобін      в) кератин       г) міоглобін       д) пепсин

2 завдання 
Наведіть відповідний науковий термін:
1. Запрограмована загибель клітини.
2. Розповсюдження плодів за допомогою вітру.
3. Кофермент + апофермент = ? 
4. Речовини для знищення паразитичних грибів.
5. Спосіб гаструляції шляхом вгинання стінки бластули.
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6. Дифузія розчинника крізь напівпроникну мембрану.
7. Реакції на подразнення в одноклітинних організмів.
8. Синтез поліпептиду за матрицею РНК.
9. Хромосомна перебудова: поворот ділянки хромосоми на 180°
10. Надмембранний комплекс тваринних клітин.

ІІІ рівень

1 завдання 
1. До органел, здатних до синтезу АТФ, належать:

а) лізосоми      б) мітохондрії      в) апарат Гольджі       
г) рибосоми      д) хлоропласти      е) центріолі

2. До гормонів належать:
а) птіалін      б) трипсин      в) тироксин      г) окситоцин       д) пепсин       е) вазопресин 

3. До моторних білків належать: 
а) кінезин       б) альбумін        в) фіброїн      г) дінеїн       д) міозин      е) кератин

4. До видів природного добору належать: 
а) рушійний      б) гальмівний      в) розривний      
г) стабілізуючий      д) синтетичний      е) реципрокний 

5. До органів, які синтезують гормони, належать: 
 а) очне яблуко      б) біцепс       в) сім’яник      г) нирка        д) остеон       е) серце

6. До зародкових оболонок належать: 
а) хоріон      б) моріон        в) алантоїс      г) ембріоген      д) саурон      е) амніон

7. До хвороб, що викликаються вірусами, належать: 
а) герпес       б) грип       в) правець      г) дифтерія      д) гемофілія      е) сказ

2 завдання 
1. Диплоїдний набор хромосом в кукурудзи — 20. Скільки молекул ДНК містить метафазна 

пластинка в клітини ендосперму? 
а) 20       б) 30       в) 40         г) 60

2. У запашного горошку червоний колір квіток визначається одночасною наявністю в гено
типі домінантних алелів А і В. За відсутності в генотипі одного з них чи обох разом квітки білі. 
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Яким буде розщеплення за фенотипом другому поколінні F2 в разі схрещування особин 
ААbb х ааВВ?

а) 9 червоних : 1 білий       б) 9 червоних : 7 білих      в) всі червоні       г) 15 червоних : 1 біла

3. Фрагмент молекули ДНК містить 300 цитидилових нуклеотидів, що становить 30 % 
загальної кількості нуклеотидів. Якою буде кількість уридилових нуклеотидів в інформаційній 
РНК, що синтезована на матриці даного фрагменту ДНК? 

а) 300        б) 400       в) 600       г) 200

4. Схрестили двох мишей — чорну і альбіноса. В потомстві отримали 9 особин, з яких 8 
чорних, одна — альбінос. Які генотипи батьків:

а) АА х аа       б) Аа х аа      в) аа х аа       г) АА х Аа

5. П’ять молекул глюкози пройшли процес дисиміляції. З них тільки одна молекула зазнала 
повного (кисневого) розщеплення. Визначте, яка кількість молекул АТФ утворилася в підсумку:

а) 38       б) 86       в) 46       г) 72

6. Фрагмент молекули ДНК містить 56 тимідилових нуклеотидів, що становить 28 % 
загальної кількості. Визначте довжину даного фрагменту:

 а) 0, 34 нм       б) 3,4 нм       в) 34 нм      г) 340 нм

7. У хлопчика перша група крові, а в його рідної сестри — четверта. Які групи крові в їхніх 
батьків?

а) перша і друга       б) перша і третя      в) друга і третя       г) третя і четверта

■  10 к лас

І рівень

1 завдання 

1. Зародковий мішок в насінині Магноліофітів — це :
а) спорофіт      б) жіночий гаметофіт      в) чоловічий гаметофіт      г) спорогон

2. Топінамбур належить до родини:
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в фізалісу: 
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка 
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4. Маршанція — це: 
а) папороть      б) мох      в) хвощ      г) плаун

5. Вельвічія дивовижна належить до класу: 
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Саговникові      г) Однодольні 

6. До Бурих водоростей належить: 
а) ночесвітка      б) фукус      в) порфіра      г) навікула

7. Плід «стручок» утворюється в: 
а) перцю      б) спаржі      в) капусти      г) квасолі

8. До колоніальних водоростей належить: 
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г) хламідомонада

9. Наукова назва твірної тканини в рослин: 
а) епідерма      б) гіподерма      в) меристема      г) паренхіма 

10. До рослинепіфітів належить: 
  а) омела      б) повитиця      в) папороть «оленячий ріг»      г) Петрів хрест

11. Наявність в квітці шести тичинок, з яких чотири довгі, а дві короткі — це ознака родини: 
  а) Бобові      б) Капустяні      в) Тонконогові      г) Пасльонові

12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон: 
  а) Голонасінні      б) Мохоподібні      в) Плауноподібні      г) Квіткові

2 завдання 
1. Лижучий ротовий апарат у: 

а) травневого хруща      б) білана капустяного      в) кімнатної мухи      г) попелиці

 2.Розділ зоології, що вивчає молюсків: 
а) ентомологія      б) арахнологія      в) малакологія      г) карцинологія

3. Розвиток з неповним перетворенням притаманний для: 
а) прямокрилих      б) твердокрилих      в) лускокрилих      г) перетинчастокрилих 

4. Двогорбий верблюд — це: 
а) дромедар      б) окапі      в) бактріан      г) ламантин

5. Амбулакральну систему має: 
а) аскарида      б) морський їжак      в) скорпіон      г) акула
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6. Назву «бамбуковий ведмідь» має: 
а) коала      б) грізлі      в) барибал      г) панда 

7. Видільна система по типу метанефридіїв притаманна: 
а) планарії      б) піскожилу      в) печінковому сисуну      г) аскариді

8. Порожнина тіла в каракурта: 
а) протоцель      б) целом      в) міксоцель      г) гастроцель

9. Остаточним хазяїном малярійного плазмодію є: 
а) людина      б) корова      в) риба       г) комар

10. До Безкілевих птахів належить: 
  а) казуар       б) пінгвін       в) пелікан      г) пугач

11. Партеногенез характерний для: 
  а) аскарид       б) бджіл      в) п’явок       г) планарій

12. Друга пара членистих ротових кінцівок в павуків:
  а) хеліцери       б) максили       в) педипальпи        г) мандибули

3 завдання 
1. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку: 

а) середнього      б) заднього      в) проміжного      г) довгастого

2. Передня частка гіпофізу — це: 
а) нейрогіпофіз       б) міогіпофіз      в) аденогіпофіз       г) протогіпофіз 

3. Нестача вітаміну В1 призводить до хвороби: 
а) цинга       б) рахіт       в) берібері       г) куряча сліпота

4. Рецепторна частина слухового аналізатора названа на честь: 
а) Галена      б) Брока      в) Корті        г) Павлова

5. Перша пара черепних нервів: 
а) блоковий      б) додатковий      в) блукаючий      г) нюховий 

6. Двостулковий клапан серця — це: 
а) трикуспідальний      б) латеральний      в) мітральний      г) базальний

7. Внутрішня мозкова оболонка: 
а) тверда       б) м’яка      в) павутинна      г) шорстка
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 8. Рецептори шкіри, що сприймають холод: 
а) колби Краузе       б) тільця Руфіні       в) тільця Пачіні        г) тільця Мейснера

9. Навколосерцева сумка називається: 
а) екзокард       б) ендокард       в) перикард       г) міокард

10. Розділ анатомії та фізіології людини, що вивчає органи чуттів: 
    а) ангіологія      б) естезіологія      в) остеологія      г) міологія

11. Гайморова порожнина знаходиться в: 
    а) верхній щелепі      б) лобовій кістці      в) епістрофеї      г) нижній щелепі

12. Гормон епіфіза: 
    а) меланін      б) соматотропін      в) тироксин      г) мелатонін

ІІ рівень

1 завдання 

1. До Лишайників належать: 
а) оленячий мох       б) ксанторія       в) зозулин льон      г) сфагн       д) сальвінія

2. Плід «ягода» характерний для:
а) вишні        б) агрусу       в) аличі        г) картоплі      д) кавуну

3. До риб, що не мають плавального міхуру, належать:
а) скат      б) скалярія      в) акула      г) короп      д) лосось

4. Структурами, властивими для інфузорій, є:
а) трихоцисти       б) нематоцисти       в) ундулююча мембрана      г) цитостом       д) псевдоподії

5. До компонентів рефлекторної дуги належать:
а) рецептор       б) рефлектор      в) проектор      г) ефектор      д) коректор

6. До статевих гормонів належать:
а) колаген      б) естроген      в) тестостерон      г) тироксин      д) вазопресин

7. До організмів, яким притаманна «Rстратегія» розмноження, належать: 
а) слон      б) тарган      в) орангутан      г) дрозофіла        д) дельфін
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8. До полісахаридів належать: 
а) хітин       б) холестерол      в) лактоза      г) інулін      д) лізоцим

9. Ендосимбіотичне походження мають: 
а) лізосоми      б) мітохондрії       в) апарат Гольджі      г) пластиди      д) рибосоми 

10. До білків вторинної структури належать: 
  а) фіброїн      б) гемоглобін      в) кератин       г) міоглобін       д) пепсин

2 завдання 
Наведіть відповідний науковий термін:
1. Запрограмована загибель клітини.
2. Розповсюдження плодів за допомогою вітру.
3. Кофермент + апофермент = ?
4. Речовини, які застосовують для знищення паразитичних грибів.
5. Спосіб гаструляції шляхом вгинання стінки бластули.
6. Дифузія розчинника крізь напівпроникну мембрану.
7. Реакції на подразнення в одноклітинних організмів.
8. Синтез поліпептиду за матрицею РНК.
9. Основний білок бактеріальних джгутиків.
10.Надмембранний комплекс тваринних клітин.

ІІІ рівень

1 завдання 
(кількість правильних відповідей — від однієї до шести)

1. До органел, здатних до синтезу АТФ, належать:
а) лізосоми      б) мітохондрії      в) апарат Гольджі       г) рибосоми      д) хлоропласти      е) центріолі

2. До гормонів належать:
а) птіалін       б) трипсин      в) тироксин      г) окситоцин       д) пепсин          е) вазопресин 

3. До моторних білків належать: 
а) кінезин       б) альбумін        в) фіброїн      г) динеїн       д) міозин      е) кератин 

4. До хвороб, що викликаються вірусами, належать: 
а) герпес        б) грип       в) правець      г) дифтерія      д) гемофілія      е) сказ
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5. До органів, які синтезують гормони, належать: 
 а) очне яблуко      б) біцепс       в) сім’яник      г) нирка        д) остеон       е) серце

6. До зародкових оболонок належать: 
а) хоріон      б) моріон        в) алантоїс      г) ембріоген      д) саурон      е) амніон

7. До немембранних органел клітини належать: 
а) лізосоми       б) рибосоми       в) ендоплазматична сітка      
г) ядро      д) центріолі      е) апарат Гольджі

2 завдання 
1. Диплоїдний набор хромосом в кукурудзи — 20. Скільки молекул ДНК містить метафазна 

пластинка в клітини ендосперму? 
а) 20       б) 30       в) 40         г) 60

2. Фрагмент молекули ДНК містить 56 тимідилових нуклеотидів, що становить 28 % 
загальної кількості. Визначте довжину даного фрагменту:

а) 0, 34 нм       б) 3,4 нм       в) 34 нм      г) 340 нм

3. Антикодон транспортної РНК має послідовність нуклеотидів УГЦ. Визначте послідовність 
нуклеотидів в ланцюгу ДНК, на матриці якого синтезувалась відповідна інформаційна РНК:

а) УГЦ       б) АЦГ       в) ТГЦ      г) ГЦА

4. В каріотипі гороху — 14 хромосом (2n). Визначте кількість хромосом в клітині після 
першого мейотичного поділу: 

а) 14       б) 7       в) 21      г) 42

5. П’ять молекул глюкози пройшли процес дисиміляції. З них тільки одна молекула зазнала 
повного (кисневого) розщеплення. Визначте, яка кількість молекул АТФ утворилася в підсумку:

а) 38       б) 86       в) 46       г) 72

6. В процесі фотосинтезу зелена сіркобактерія використала шість молекул СО2. Скільки мо
лекул О2 при цьому утворилося? 

а) дві      б) чотири      в) шість        г) жодної

7. Фрагмент молекули ДНК містить 300 цитидилових нуклеотидів, що становить 30% за
гальної кількості. Кількість тимідилових нуклеотидів у даному фрагменті становить: 

 а) 200        б) 300       в) 400       г) 500
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■  11 к лас

І рівень

1 завдання 
1. Зародковий мішок в насінині Магноліофітів — це :

а) спорофіт      б) жіночий гаметофіт      в) чоловічий гаметофіт      г) спорогон

2. Топінамбур належить до родини: 
а) Пасльонові      б) Гарбузові      в) Розові      г) Айстрові 

3. Тип плоду в фізалісу: 
а) ягода      б) кістянка      в) гарбузина      г) сім’янка 

4. Маршанція — це: 
а) папороть      б) мох      в) хвощ      г) плаун

5. Вельвічія дивовижна належить до класу: 
а) Хвойні      б) Гнетові      в) Саговникові      г) Однодольні 

6. До Бурих водоростей належить: 
а) ночесвітка      б) фукус      в) порфіра      г) навікула

7. Плід «стручок» утворюється в: 
а) перцю      б) спаржі      в) капусти      г) квасолі

8. До колоніальних водоростей належить: 
а) улотрикс      б) спірогира      в) вольвокс      г) хламідомонада

9. Наукова назва твірної тканини в рослин: 
а) епідерма      б) гіподерма      в) меристема      г) паренхіма 

10. До рослинепіфітів належить: 
  а) омела      б) повитиця      в) папороть «оленячий ріг»      г) Петрів хрест

11. Наявність в квітці шести тичинок, з яких чотири довгі, а дві короткі — це ознака родини: 
  а) Бобові      б) Капустяні      в) Тонконогові      г) Пасльонові

12. Найчисленнішим за кількістю видів є таксон:
  а) Голонасінні      б) Мохоподібні      в) Плауноподібні      г) Квіткові
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2 завдання 
1. Лижучий ротовий апарат у:

а) травневого хруща      б) білана капустяного      в) кімнатної мухи      г) попелиці

 2. Розділ зоології, що вивчає молюсків:
 а) ентомологія      б) арахнологія      в) малакологія      г) карцинологія

3. Розвиток з неповним перетворенням притаманний для: 
а) прямокрилих      б) твердокрилих      в) лускокрилих      г) перетинчастокрилих 

4. Двогорбий верблюд — це: 
а) дромедар      б) окапі      в) бактріан      г) ламантин

5. Амбулакральну систему має: 
а) аскарида      б) морський їжак      в) скорпіон      г) акула

6. Назву «бамбуковий ведмідь» має: 
а) коала      б) грізлі      в) барибал      г) панда 

7. Видільна система по типу метанефридіїв притаманна:
а) планарії      б) піскожилу      в) печінковому сисуну      г) аскариді

8. Порожнина тіла в каракурта: 
а) протоцель      б) целом      в) міксоцель      г) гастроцель

9. Остаточним хазяїном малярійного плазмодію є: 
а) людина      б) корова      в) риба       г) комар

10. До Безкілевих птахів належить: 
  а) казуар       б) пінгвін       в) пелікан      г) пугач

11. Партеногенез характерний для: 
  а) аскарид       б) бджіл      в) п’явок       г) планарій

12. Друга пара членистих ротових кінцівок в павуків: 
  а) хеліцери       б) максили       в) педипальпи        г) мандибули

3 завдання 
1. Чотиригорбикове тіло є частиною мозку:

а) середнього      б) заднього      в) проміжного      г) довгастого

2. Передня частка гіпофізу — це: 
а) нейрогіпофіз       б) міогіпофіз      в) аденогіпофіз       г) протогіпофіз 
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3. Нестача вітаміну В1 призводить до хвороби: 
а) цинга       б) рахіт       в) берібері       г) куряча сліпота

4. Рецепторна частина слухового аналізатора названа на честь: 
а) Галена      б) Брока      в) Корті        г) Павлова

5. Перша пара черепних нервів: 
а) блоковий      б) додатковий      в) блукаючий      г) нюховий 

6. Двостулковий клапан серця — це : 
а) трикуспідальний      б) латеральний      в) мітральний      г) базальний

7. Внутрішня мозкова оболонка: 
а) тверда       б) м’яка      в) павутинна      г) шорстка

 8. Рецептори шкіри, що сприймають холод: 
а) колби Краузе       б) тільця Руфіні       в) тільця Пачіні        г) тільця Мейснера

9. Навколосерцева сумка називається: 
а) екзокард       б) ендокард       в) перикард       г) міокард

10. Розділ анатомії та фізіології людини, що вивчає органи чуттів: 
а) ангіологія      б) естезіологія      в) остеологія      г) міологія

11. Гайморова порожнина знаходиться в:
а) верхній щелепі      б) лобовій кістці      в) епістрофеї      г) нижній щелепі

12. Гормон епіфіза: 
а) меланін      б) соматотропін      в) тироксин      г) мелатонін

ІІ рівень

1 завдання 
(в кожному питанні — дві правильних відповіді)

1. До Лишайників належать:
а) оленячий мох       б) ксанторія       в) зозулин льон      г) сфагн       д) сальвінія

2. Плід «ягода» характерний для: 
а) вишні       б) агрусу       в) аличі      г) картоплі      д) кавуну
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3. До риб, що не мають плавального міхуру, належать: 
а) скат      б) скалярія      в) акула      г) короп      д) лосось

4. Структурами, характерними для інфузорій, є:
а) трихоцисти       б) нематоцисти       в) ундулююча мембрана      
г) цитостом      д) псевдоподії

5. До компонентів рефлекторної дуги належать:
а) рецептор       б) рефлектор      в) проектор      г) ефектор      д) коректор

6. До статевих гормонів належать: 
а) колаген      б) естроген      в) тестостерон      г) тироксин      д) вазопресин

7. До організмів, яким притаманна «Rстратегія» розмноження, належать: 
а) слон      б) тарган      в) орангутан      г) дрозофіла        д) дельфін

8. До полісахаридів належать: 
а) хітин      б) холестерол      в) лактоза      г) інулін      д) лізоцим

9. Ендосимбіотичне походження мають: 
а) лізосоми      б) мітохондрії       в) апарат Гольджі      г) пластиди      д) рибосоми 

10. До білків вторинної структури належать: 
  а) фіброїн      б) гемоглобін      в) кератин       г) міоглобін       д) пепсин

2 завдання 
Наведіть відповідний науковий термін:
1. Запрограмована загибель клітини.
2. Розповсюдження плодів за допомогою вітру.
3. Кофермент + апофермент = ? 
4. Речовини, які застосовують для знищення паразитичних грибів.
5. Спосіб гаструляції шляхом вгинання стінки бластули.
6. Дифузія розчинника крізь напівпроникну мембрану.
7. Завершальний етап розвитку екосистеми.
8. Синтез поліпептиду за матрицею РНК.
9. Хромосомна перебудова: поворот ділянки хромосоми на 180°
10. Поява в окремих організмів ознак, притаманних віддаленим предкам.
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ІІІ рівень

1 завдання 

1. До органел, здатних до синтезу АТФ, належать:
а) лізосоми      б) мітохондрії      в) апарат Гольджі       
г) рибосоми      д) хлоропласти      е) центріолі

2. До гормонів належать:
а) птіалін      б) трипсин      в) тироксин      г) окситоцин       д) пепсин        е) вазопресин 

3. До моторних білків належать: 
а) кінезин       б) альбумін       в) фіброїн      г) динеїн       д) міозин      е) кератин 

4. До видів природного добору належать: 
а) рушійний      б) гальмівний      в) розривний      
г) стабілізуючий      д) синтетичний      е) реципрокний 

5. До органів, які синтезують гормони, належать: 
 а) очне яблуко      б) біцепс       в) сім’яник      г) нирка        д) остеон       е) серце

6. До зародкових оболонок належать: 
а) хоріон      б) моріон        в) алантоїс      г) ембріоген      д) саурон      е) амніон

7. До хвороб, зчеплених зі статтю, належать: 
а) синдром Дауна       б) фенілкетонурія       в) гемофілія       
г) полімерія      д) дальтонізм      е) діабет

2 завдання 
1. Диплоїдний набір хромосом в кукурудзи — 20. Скільки молекул ДНК містить метафазна 

пластинка в клітини ендосперму? 
а) 20       б) 30       в) 40         г) 60

2. У запашного горошку червоний колір квіток визначається одночасною наявністю в гено
типі домінантних алелів А і В. За відсутності в генотипі одного з них чи обох разом квітки білі. 
Яким буде розщеплення за фенотипом в другому поколінні F2 при схрещуванні ААbb х ааВВ? 

 а) 9 червоних : 1 білий       б) 9 червоних : 7 білих      в) всі червоні       г) 15 червоних : 1 біла

3. Антикодон тРНК має послідовність нуклеотидів УГЦ. Визначте послідовність нуклеотидів 
в ланцюгу ДНК, на матриці якого синтезувалась відповідна інформаційна РНК:

а) УГЦ       б) АЦГ       в) ТГЦ      г) ГЦА
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4. Схрестили двох мишей — чорну і альбіноса. В потомстві отримали 9 особин, з яких 8 
чорних, одна — альбінос. Визначте генотипи батьків:

а) АА х аа      б) Аа х аа      в) аа х аа       г) АА х Аа

5. П’ять молекул глюкози пройшли процес дисиміляції. З них тільки одна молекула зазнала 
повного (кисневого) розщеплення. Визначте, яка кількість молекул АТФ утворилася в підсумку:

а) 38       б) 86       в) 46       г) 72

6. Яку біомасу рослин збереже від знищення гусінню синиця, вигодовуючи чотирьох пта
шенят масою по 5 грам кожне? 

а) 200 г        б) 400 г       в) 2 кг      г) 20 кг

7. У хлопчика перша група крові, а в його рідної сестри — четверта. Які групи крові в їхніх 
батьків?

а) перша і друга       б) перша і третя      в) друга і третя       г) третя і четверта

 

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ХІМІЇ

■  9 к лас

І рівень

1. На скільки градусів треба підвищити температуру, щоб швидкість реакції з темпера
турним коефіцієнтом 2 зросла у 16 разів? Які ще фактори, крім температури,що впливають на 
швидкість хімічних реакцій, ви знаєте?

2. Наведіть приклади:
а) Двох неметалів, які реагують з водою за нормальних умов (напишіть рівняння реакцій).
б) Двох неметалів, які реагують з водними розчинами лугів (проілюструйте відповідь 

рівняннями реакцій).
в) Найлегшої, а також найважчої з газоподібних простих речовин.

3. Відомо, що повітря містить приблизно 1% аргону за об’ємом. Скільки молекул аргону 
за нормальних умов міститься в столовій ложці повітря (вважати, що об‘єм столової ложки 
18 см3).
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ІІ рівень

1. Гранично допустима концентрація (ГДК) хлору в приміщенні становить 0,03 мг/м3. 
Якапри цьому об’ємна концентрація (в %) хлору в приміщенні? Який мінімальний об’єм хло
ру (н.у.) у приміщенні довжиною 5 м, висотою 2,75 м, та шириною 3 м зробить неможливим 
знаходження у ньому людей? Чому при аваріях, що супроводжуються викидом хлору, реко
мендують підніматися на верхні поверхи будівель?

2. У промисловості бромід натрію отримують за реакцією:
Fe3Br8 + 4Na2CO3 + 4H2O → 8NaBr + Fe(OH)2↓ + 2Fe(OH)3↓ + 4CO2↑ 

Яка природа сполуки Fe3Br8? Чому утворюється суміш гідроксидів, а не карбонатів заліза? 
Скільки грамів Fe3Br8 потрібно взяти, щоб одержати 13,5 г кристалогідрату броміду натрію   
NaBr ‧ H2O? Вихід реакції становить 85 % від теоретично можливого.

ІІІ рівень

1. Яку масу 20% олеуму необхідно додати до 1 л води, щоб отримати розчин сульфатної кислоти 
концентрацією 40% мас.? Яким буде кінцевий об’єм отриманого розчину (густина 1,30 г/мл)?

2. При взаємодії солей міді із лугом, окрім гідроксиду міді, утворюються також гідроксосолі за
гального складу Cux(OH)yAz, де А – аніон оригінальної солі міді. При нестачі лугу отримати гідроксид 
міді Cu(OH)2 часто не вдається взагалі. Зокрема, при обережному додаванні лугу до розчину нітрату 
міді майже кількісно утворюється індивідуальна сполука Х, що містить 40 % Оксигену за масою. Вста
новіть найпростішу формулу сполуки Х та запишіть рівняння її повного термічного розкладу.

■  10 к лас
І рівень

1. При пропусканні газоподібного хлору через розчин калій йодиду спочатку спостерігається по
темніння розчину, а потім його знебарвлення. З безбарвного розчину, що має кислу реакцію, після 
нейтралізації розчином каустичної соди виділено речовину Х з масовою часткою йоду 64,1%. Визна
чте речовину Х, напишіть та урівняйте рівняння реакцій, що описують вищенаведені процеси.

2. При нагріванні 10,00 г деякої солі, що застосовувалася у живопису як біла фарба, утво
рюються три оксиди: твердий (8,78 г), рідкий (0,354 г) та газоподібний (0,866 г) (агрегатний стан 
наведено для 25°С та 1 атм.). За допомогою розрахунків визначте формулу солі, зазначте її три
віальну назву та наведіть рівняння її розкладу.

3. Два вуглеводні мають однакові бруттоформули – С3Н6. Зобразіть їх структурні формули. 
Який з цих вуглеводнів буде легко реагувати з водним розчином перманганату калію? Напи
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шіть схему реакції. Чи будуть ці сполуки реагувати з воднем в присутності паладієвого каталі
затору? Які сполуки утворяться?

ІІ рівень

1. Нобелівський лауреат з хімії Гаррі Крото, вивчаючи зі своїми колегами міжзоряний про
стір, ідентифікував навколо червоних гігантів (зірок, багатих на Карбон) три сполуки, А, Б і В. 
Всі вони містять по одному атому Нітрогену, а вміст інших елементів, Карбону і Гідрогену, такий: 
для сполуки А – С, 80.00%; Н. 1.34%, для Б – С, 84.85%, Н, 1.02%, для сполуки В – С, 87.80%; 
Н. 0.82%. Знайдіть бруттоформули сполук А, Б і В, зобразіть їх можливі структурні формули.

2. Юний хімік спалив наважку дихромату амонію. Твердий залишок А, який утворився при 
цьому, повністю прореагував при 600оС з тетрахлоридом вуглецю, в результаті чого утворила
ся тверда речовина Б і газоподібна речовина В, яка містить 71,7 масових % хлору. Після цього 
Юний хімік обробив речовину Б надлишком рідкого аміаку, в результаті чого отримав 2,07 г 
речовини Г, яка містить 39,15 масових % аміаку.

  Розшифруйте речовини А, Б, В і Г, наведіть їх назви.
  Складіть рівняння всіх хімічних реакцій, які згадуються в задачі.
  Розрахуйте масу наважки дихромату амонію, яку спалив Юний хімік.
  Яку будову має речовина Г?

ІІІ рівень

1. Для видалення розчиненої у органічних розчинниках води  в деяких випадках вико
ристовують алюмогідрид літію, LiAlH4. Для цього розчинник, як правило, кип’ятять зі зворот
ним холодильником, а потім переганяють у присутності цього осушувача, кількість якого роз
раховують на приблизний вміст води у розчиннику. Як розрахувати цю кількість? Чи доцільно 
регенерувати осушувач після осушування? Які з перелічених розчинників не можна осушувати 
за допомогою алюмогідриду літію: ацетон, ізопропіловий спирт, гексан, диетиловий етер, то
луен, ацетонітрил? Які правила техніки безпеки слід дотримуватися при осушуванні? Відповіді 
поясніть, наводячи рівняння реакцій, де це необхідно.

2. Сіль Х зеленуватого кольору при прожарюванні перетворюється на білий порошок та 
втрачає 45.3  % маси. Розчин солі Х взаємодіє з водним розчином нітрату барію, при цьому 
утворюється нерозчинний у кислотах білий осад. Розчин, приготований з 2,78 г солі Х, розділили 
на дві рівні порції. До першої додали розчин натрій гідроксиду, при цьому утворився сірозеле
ний осад, що містить 35,6 мас.% оксигену. При стоянні осад набуває бурого забарвлення. Друга 
порція розчину після підкислення сульфатною кислотою повністю взаємодіє з 50 мл розчину 
калій перманганату з концентрацією розчиненої речовини 0,02  М.Визначте сіль Х, відповідь 
підтвердіть розрахунками. Наведіть та урівняйте рівняння всіх реакцій, що згадуються у задачі.
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■  11 к лас

І рівень

1. При прожарюванні деякої твердої простої речовини у великому надлишку вуглекислого 
газу у закритій посудині за температури 1200 оС не залишається жодного твердого залишку. 
Елементний склад газової суміші при цьому не змінюється, а тиск газу зростає. Яка це проста 
речовина? У якому мольному співвідношенні були взяті ця речовина та вуглекислий газ, якщо 
тиск під час процесу зріс на 8%?

2. Назвіть за номенклатурою IUPAC зображені нижче сполуки.

3. При частковому термічному розкладі наважки крейди (вміст карбонату кальцію 95%, доміш
ки не розкладаються) втрата маси склала 15%. Який вміст оксиду кальцію у наважці після розкладу?

ІІ рівень

1. Напишіть рівняння реакції чи послідовності реакцій для отримання таких спиртів з вка
заних вихідних речовин:

а) 1,4,4триметилциклогексанолу з 1,4,4триметилциклогексену (наведіть два різних способи);
б) Е2етилциклопентанолу з 1етилциклопентену;
в) 1ізопропілциклопентанолу з циклопентанону;
г) циклопентилметанолу з циклопентанкарбоксальдегіду (наведіть два різних способи).

2. Дві однакові наважки міді та металу Х розчинили у концентрованій нітратній та розве
деній хлоридній кислотах відповідно. У першому випадку виділилося 5.05 л газу (при темпера
турі 26 °С і тиску 740 мм рт.ст.), у другому – 2.72 л газу (ті ж умови). Ступені окиснення металів 
в розчинах – однакові. Встановіть метал Х, запишіть рівняння реакцій. Визначте масу наважки. 
Якого кольору обидва розчини?

ІІІ рівень
1. Реакцію циклоприєднання органічних азидів до деформованих зв’язків С≡С, яка схема

тично зображена нижче, називають «клік»реакцією через те, що вона протікає швидко, без 
побічних процесів і в м’яких умовах:
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Одна зі сполук з деформованим потрійним зв’язком (сполука Е) була отримана за схемою:
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Br 1. BuLi/Et2O
-78oC
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(CH2)4COOH1. (COCl)2
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Ж         +            З

N LiLDA  = Tf  = S

O

O

CF3

Ts  = S

O

O

DMF  =  диметилформамід

Розшифруйте сполуки АД, а також зобразіть структури продуктів взаємодії сполуки Е 
з бензилазидом (Ж і З). Вкажіть умови реакції сполуки Б. Чому зв’язок С≡С у сполуці Е є дефор
мованим? В чому секрет легкості протікання цієї клікреакції? Чому, на Вашу думку, цю реакцію 
ще називають «біоортогональною»?

2. Розрахуйте розчинність AgCl (г/л) у: 1) чистій воді; 2) 0.5 М розчині аміаку; 3) 10% хлоридній 
кислоті (густина розчину 1,047 г/мл). Вважайте, що ніяких інших комплексів, окрім [Ag(NH3)2]+ та 
[AgCl2] не утворюється. Ks(AgCl) = 1.7*1010, β([Ag(NH3)2]+) = 1.1*107, β([AgCl2]) = 5.9*104.
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

■  10 к лас

І рівень

1. Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з мяким знаком, у праву без нього, щоб дізнатися, 
що зашифровано в завданні.

1.Чіл..не, област.., р..ясно, різ..бяр, ад..ютант, нян..ка, духм..яний, асфал..т, арф..яр.
2. Різ..ба, парас..чин, дикан..ський, стан..мо, заховайс.., у куз..ні, прал..ня, гарнен..кий, 

тіт..ці, рибон..ки, брен..кати.
3.Улюбленец.., козац..кий, різ..бяр, адмірал..с..кий, їд..те, Н..ютон, аквалан..гіст.

2.  З’ясуйте вид односкладних речень:
   Односкладне речення   Приклад

1 означеноособове  А Сьогодні світлий день Різдва.
2 неозначеноособове  Б З полови хліба не спечеш.
3 узагальненоособове В Весною в селі встають рано.
4 безособове  Г Любим дивитись на зорі, на їх неосяжну сім’ю.

    Д Працювати далі над сюжетом чи покинути?
Яке речення є односкладним називним? Наведіть приклад такого речення.

3. Виписати правильний варіант словосполучень. 
Вступати на навчання, я вам докладаю, прийняти міри, музичний факультет, винятково 

українською, спосіб життя, виконувати режим,, виключно українською, засвоїти програмов
ний матеріал, поступати на навчання , ужити заходи.

IІ рівень

1. Запишіть словами всі можливі форми числівників для позначення часу (4 бали).
10:00 
10:30
10:15
10:45

Провідміняйте кількісний числівник 794 (1 бал).
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2. Запишіть прислівники, знімаючи риску:
Що/духу, на/показ ,з/дня/на/день, з/діда/прадіда, до/схочу, без/сумніву, де/не/де, бозна/

як, ані/трохи, в/пень, в/голос, в/ногу, на/опашки, на/відліг, на/щастя, спокон/віків, день/у/
день, до/побачення, на/добраніч, на/жаль, на/гора, спід/лоба, по/латині, по/під/тинню, без/
угаву, коли/не/коли, пліч/о/плач, все/одно, по/ліву/руч, по/східному, по/ночі, по/французьки, 
у/переміш, по/твоєму.

ІIІ рівень

1. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини.
Цемент, Кривий Ріг, гопак, свинець, присудок, ІваноФранківськ, пасажир, сантиметр, 

усміх, Буг, понеділок, роман, Роман, рукопис, В’єтнам, Мадрид, борщ, бідон, каштан, міліметр, 
котангенс, смартфон, уривок, акордеон.

Виконайте завдання, утворивши форми родового відмінка однини.
Рахунк__ (дія),  рахунк__ (документ); детектив___(твір), детектив__(агент); дзвон__

(предмет), дзвон__(звук); Вашингтон___(місто), Вашингтон__(штат); папер__(матеріал), 
папер__(документ); термін__(строк), термін__(наукове слово); камен__(матеріал), ка
мен__(окремий шматок, брила).

2. Напишіть твір – роздум «Що ж нині важливіше: бути освіченим чи мудрим» (обсяг 105
115 слів).

■  11 к лас

І рівень

1. Складіть речення за схемами: 
[… (де…),].
[…]; і [...].
[…] : […].

2. Не потребує редагування звертання в реченні (кожне речення 1 бал).
А З морозивом, вийдіть з автобуса.
Б У зеленому капелюсі, пройдіть уперед.
В Дітки, ви виходите на наступній зупинці?
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

3. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями 
1. Гарний  А  У чорта на болоті.
2. Відстати  Б  Ні за цапову душу.
3. Далеко  В  Ні в казці сказати ні пером описати.
4. Даремно  Г   Класти зуби на полицю.
5. Тісно  Д  Пасти задніх.
6. Хвилюватися Е  Обливатися холодним потом.
   Є  Ніде пальця просунути.

IІ рівень

1. Замініть словосполучення прислівником. Укажіть спосіб творенняприслівників.

1. Третій раз  4. Догори обличчям
2. Останній раз  5. Піти прямо
3. Виконати швидко

2. Виконати тестові завдання, у кожному тесті одна правильна відповідь.

І ТЕСТ
Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку

А  повернути в/бік; їхати в /бік Донецька
Б  працював у/день;  подарував у/день народження
В  зал на /багато читачів; збільшити на /багато місць
Г  їхати по/новому мосту; почати жити по/новому
Д  знаходити в /купі піску; зростати в/купі

ІІ ТЕСТ
Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А  Іван Франко, як відомо, знав чотирнадцять європейських мов.
Б  Довженкооповідач, здається мені, перевершував Довженкахудожника.
В  Хлопець я молодий і, на думку багатьох дівчат, навіть, симпатичний.
Г  Вже, сказати правду, і я немолода, але ж і дячиха красуня – нічого сказати!
Д  Привикне, кажуть, собака за возом бігти, то й за саньми побіжить.
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ІІІ ТЕСТ
Коми НЕ ТРЕБА ставити між частинами складносурядного речення(розділові знаки пропущено)
А  Козацький вітер вишмагає душу і я у ніжність ледве добреду.
Б  Лиш гул од копит  степом котився та хліба шелестіли.
В  А вже весна і знову серця щем і знов надія мертва оживає.
Г  А літо йде полями і гаями і вітер віє і цвіте блакить.
Д  Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять.

IV ТЕСТ
Складне речення з підрядним обставинним часу утвориться, якщо частину коли випікають 

паску вписати замість крапок у реченні
А  Я дуже люблю день, … .   Г  Речення… неускладнене.
Б  Відчуття свята посилюється, … .  Д  Завжди збираємося того вечора, … .
В  Нагадай час, … .

V ТЕСТ
Складне речення з підрядним обставинним причини  утвориться, якщо частину не можу 

писати віршів уписати замість крапок у реченні
А  Коли наступає темна ніч … .  Г  Якщо немає натхнення … .
Б  … адже Муза від мене далеко.  Д  … хоч як мене не просіть.
В  … у яких немає душі й ритму.

ІIІ рівень

1. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки та правильно утворюючи слова, 
що в дужках, вставляючи пропущені літери.

А   Борітеся … поборете … Ц (ц)ими словами Т.Шевченко став на захист усіх поневолених.
Б   Ранок був (бе…) вітряний тихо пролітала (не)густа пороша садок ніби ві…почивав.
В   Здається сама земля горить по обріях тр…вожним багряним світлом виповнює всю цю 

вітряну степову ніч.
Г   З…л…на трава горить… палає з…л…ним в (о) гнем на її довгих листочках грає й сяє 

чиста роса.
Записати слова фонетичною транскрипцією.
Вітчизна, живеться, товаришці.

2. Напишіть твір на тему:
«Будь яка проблема –це можливість стати кращим).
( Обсяг твору110–120 слів).
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

■  9 к лас

І рівень

Завдання № 1

Які характерні риси притаманні неолітичній революції?
1. Поява першого штучного матеріалу — бронзи
2. Виникнення землеробства та скотарства
3. Відокремлення скотарства від землеробства
4. Винайдення свердління, шліфування, пиляння каменю
5. Відокремлення ремесла від землеробства
6. Виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва
7. Приручення коня

Завдання № 2

Установіть послідовність подій:
А   Утворення Галицько — Волинського князівства
Б   Боротьба за київський престол між Ярославичами
В   Монгольська навала на Південно — Західні землі Русі
Г   Запровадження християнства як державної релігії

Завдання № 3

Установіть відповідність між подіями та прізвищами гетьманів, причетних до них:
1.  Визнання протекторату Османської імперії   А) Д. Многогрішний
2.  Укладення військово — політичного союзу  Б) І. Брюховецький
 зі Швецією      В) П. Дорошенко
3.  Створення найманого кінного війська   Г) І. Самойлович
 «компанійців»     Д) І. Мазепа
4. Організація «Великого згону» населення
 Правобережної України
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IІ рівень

Завдання № 1

Розташуйте у хронологічній послідовності події XIX ст. історії України
1. Діяльність Кирило — Мефодіївського братства
2. Збройний виступ Чернігівського полку
3. Ліквідація кріпацтва Олександром ІІ
4. Відкриття Київського університету ім. Св. Володимира
5. Видання Емського указу Олександром ІІ
6. Створення історичного товариства ім. Нестора Літописця
7. Утворення товариства «Просвіта» на Західній Україні

Завдання № 2

Укажіть портрет діяча, який був автором першого українського історичного роману.

А     Б      В      Г 

IIІ рівень

Завдання № 1

Заповніть таблицю вказавши причини та наслідки відповідних подій

м Подія Наслідок
Повстання декабристів
Відміна кріпацтва Олександром ІІ
Емський указ

Завдання № 2

Хто такі народники? Проаналізуйте діяльність народників. Окресліть завдання, шляхи вті
лення та наслідки діяльності цієї організації.
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
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■  10 к лас

І рівень

Завдання № 1

Хто з київських князів приєднав заштриховані території до Київської Русі?

А) Ігор  В) Володимир Великий
Б) Святослав  Г) Ярослав Мудрий

Завдання № 2

Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?
А. керівництво українськими козаками під час Хотинської війни 1621 р.
Б. заснування першої в Україні слов’яно — греко — латинської школи
В. зведення на острові Мала Хортиця першої відомої Січі — фортеці
Г. зруйнування запорозькими козаками польської фортеці Кодак

Завдання № 3

Хто з зображених історичних постатей був провідником політики «українізації»?

А      Б      В      Г 
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IІ рівень

Завдання № 1

Установіть хронологічну послідовність подій:
А) Коліївщина
Б) заснування Задунайської Січі
В) гетьманування Кирила Розумовського
Г) заснування Нової (Підпільненської) Січі
Д) початок гетьманування Павла Полуботка

Завдання № 2

З якого документу наведено уривок?
«1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, гро-

мадські запаси, худобу, кооперативні склади, крамниці тощо) до майна державного і всебіч-
но посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосувати як захід судової репресії 
за  розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту  — 
розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшувальних обставинах позбав-
ленням волі на строк не менше ніж 10 років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати 
амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного 
майна…»

IIІ рівень

Завдання № 1

Встановіть хронологічну послідовність 1900–1921 рр:
1) Проголошення Акту злуки між УНР та ЗУНР
2) Утворення Української держави П. Скоропадського
3) Утворення легіону Українських січових стрільців
4) Другий Зимовий похід армії УНР
5) Бій під Крутами
6) Брусиловський прорив
7) Столипінська реформа

Завдання № 2

Коли було укладено Ризький мир? Між якими державами? Та якими були умови Ризького 
миру для України?
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК,   
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

■  11 к лас

І рівень

Завдання № 1

Хто є автором зображеної картини?

А) М. Пимоненко
Б) С. Васильківський
В) В. Тропінін
Г) І. Труш

Завдання № 2

Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

А) Галицької битви 1914 р.
Б) Карпатської операції 1915 р
В) Горлицької операції 1915 р.
Г) Брусиловського прориву 1916 р.

Завдання № 3

Укажіть портрет президента Карпатської України

А      Б     В       Г 
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IІ рівень

Завдання № 1
Встановіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності 

(1918–1920)
А) Початок Першого «Зимового походу» армії УНР
Б) проголошення Акту злуки між УНР та ЗУНР
В) підписання Варшавської угоди між УНР та Польською республікою
Г) Брестський мир між УНР та країнами Четвертного союзу

Завдання № 2
Встановіть послідовність подій періоду незалежної України

А) Прийняття Верховною Радою України Конституції України
Б) Ухвалення Верховною Радою України Закону україни «Про Збройні Сили України»
В) Вступ України до Ради Європи
Г) Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший строк

IIІ рівень

Завдання № 1
Заповніть таблицю, вписавши відповідні дати з історії України періоду післявоєнної відбу

дови та десталінізації.
Дата Подія

«саморозпуск» Української греко — католицької церкви
Операція «Вісла»
Прийняття Президією ВР СРСР указу «Про передачу Кримської області до складу УРСР»
ХХ з’їзд КПРС
Обрання першим секретарем КПУ М. Підгорного
Створено одну з перших дисиденських організацій — Українську робітничу —  
селянську спілку.
Обрання першим секретарем КПУ П. Шелеста

Завдання № 2
Дайте відповідь на питання:
Хто такі дисиденти? Назвіть головних учасників опозиційного руху в  Україні у  др.пол.  

60 х рр. Якими були основні вимоги українських дисидентів? Якими методами боролася дер
жава з інакодумцями? Чи досягли дисиденти своєї мети?
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  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЇ  
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», «АРХЕОЛОГІЯ»,  

«ЕТНОЛОГІЯ» та «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

■  9 к лас

І рівень

Завдання № 1

1. Що стало стимулом до винайдення палеоантропами примітивного одягу та процесу ви
добування вогню?

А активний розвиток суспільства
Б початок льодовикового періоду
В перехід від первісного стада до родової общини
Г тиск кроманьйонців

2. Назвіть античного автора, що полишив опис племен Північного Причорномор’я, зобра
ження представників яких до нас дійшло:

А        Б       В        Г 
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3. Визначте рису, що вирізняє Пантікапей у  порівнянні з іншими грецькими колоніями 
Північного Причорномор’я

А карбувало власні монети у вигляді дельфінів
Б розташовувалося у володіннях скіфіворачів
В було столицею єдиної грецької монархічної держави у Північному Причорномор’ї
Г тривалий час чинило опір навалам кіммерійців

4. Визначте історичне явище, що спричинило події, описані в джерелі:
«Тепер слов’яни бушують повсюдно… Вони спустошили та спалили міста й фортеці, 

узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху… 
Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

А Розпаду Римської імперії
Б Гунської навали
В Великого переселення народів
Г Великого розселення слов’ян

Завдання № 2

1. Назвіть найвідомішого іконописця КиєвоПечерської Лаври XI–XII ст.

А     Б     В     Г  

1.2.2. Період правління якого князя в історії Київської Русі ілюструє ця карта?
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А     Б     В     Г 

3. Де була здійснена спроба синами Ярослава Мудрого зберегти Триумвірат Ярославовичів 
у 1072 р.?

А На з’їзді князі у Вишгороді
Б На з’їзді після поразки на р. Альті
В На з’їзді князів у Любечі
Г Під час укладання Статуту Володимира Всеволодовича

4. Визначте внутрішню причину у  ВКЛ, що обумовила литовського князя Ягайла укласти 
Кревську унію

А  Сильне невдоволення політикою Ягайла руськолитовської знаті, зумовлене його 
невдалими походами проти монголів

Б  Прагнення Ягайла посилити свої позиції у ВКЛ, які були хиткими через відсторонення 
ним законного спадкоємця престолу

В  Розорення господарства ВКЛ постійними війнами з Тевтонським орденом і Кримським 
ханством

Г Намагання Ягайла подолати наслідки міжусобиці, відомої як «Свидригайлові війни»

Завдання № 3

1. Вкажіть мету «змови руських князів» 1481 р.
А Проголосити ВКЛ незалежним від Польського королівства
Б Захопити владу у ВКЛ та відновити удільний устрій руських земель
В Визволення українських земель з — під влади литовців
Г Зрівняння у правах православної і католицької шляхти ВКЛ

2. З поданого переліку виберіть заходи, здійснювані митрополитом Петром Могилою: 1) іні
ціював Берестейську церковну унію; 2) обраний першим митрополитом відновленої православної 
ієрархії; 3) упорядкував Требник; 4) домігся офіційного визнання православної церкви у Речі Поспо
литої; 5) написав «Граматику словенську»; 6) об’єднав Лаврську і Братську школи в колегіум

А 1, 2, 5  В 3, 4, 6
Б 2, 4, 6   Г 1, 3, 4
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3. Вкажіть роки події, згаданої у джерелі
«Не  хочемо знати ні пана, ні короля, лише гетьмана Косинського! Хай володарює над 

нами, вільними козаками! Відчинимо козацьким загонам міську браму…»
А 1489–1492   В 1591–1593
Б 1572–1578   Г 1594–1596

4. Визначте битву козаків, яка мала наслідком цитований документ
«Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тисяч чоловік. Це 

військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в  реєстр, і вони мусять перебу-
вати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, 
не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять 
лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися».

А      Б     

В               Г 

Завдання № 4

1. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:
А  Довготривалий процес утворення спільної польськолитовської держави був розпоча

тий Кревською унією 1385 р., а завершений — Люблінською унією 1596 р.
Б  Для контролю над запорозькими козаками польський уряд у 1635 р. будує на Дніпрі 

фортецю Кодак, яку запорожці (під керівництвом отамана Трясила) знищують 1637 р.
В  Десятиліття «золотого спокою», що тривало з 1628 по 1638 рр. відзначилось відсутні

стю козацьких повстань і лише кількома навалами кримських татар
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Г  Негативні наслідки для православної церкви Берестейського собору 1596  р. вдалося 
частково подолати П. Могилі в 1632 р., коли він добився від короля «Пунктів для заспо
коєння руського народу»

2. Хто з гетьманів Війська Запорозького наприкінці свого правління виголосив: «Коли Божою 
волею був я примушений взяти цей печальний уряд і держав його близько десяти років, не в чому 
іншому був мій замір, а тільки в тому, щоб помножити вольності Запорізького Війська та захова
ти безпеченство і цілість отчизни, щоб процвітанням благочестивих церков нарід християнства 
українського міг утішатися. Тому не  тільки з християнами, але і з бусурменськими народами 
я завсіди намагався поводитися прихильно та згідно, щоб Україну бачити в бажаному мирі»?

А     Б     В     Г 

3. Визначте діяча за  даними біографії: православний монах, архімандрит Єлисейського 
монастиря та ректор Києво-Могилянської академії відзначився тим, що прагнув розкрити 
природу сонячного і місячного затемнень, дощу, блискавки, хмарності.

А     Б     В     Г 

4. Визначте автора цитати: «Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього 
трапляється перешкод, тим більше воно вабить, на  зразок того найшляхетнішого і най-
твердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує.»

А     Б     В     Г 
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ІІ  рівень

Завдання № 1

1. Установіть відповідність між термінами з історії Стародавньої України та їх значеннями:

1 Мікроліт А  Знаряддя праці для ручного розпушування ґрунту
2  Неолітична 

революція
Б  Період в історії, коли відбувся перехід від привласнюючих до відтворюючих 

форм господарювання
3 Мотика В  Знаряддя праці з каменю невеликих розмірів для виробництва яких  

необхідний був досвід та спеціальні вміння
4 Протомісто Г  Період стародавньої історії, коли відбулось повне заселення території  

сучасної України
Д  «Поселення велетень» епохи енеоліту

2. Установіть відповідність між датою події ХVІІ ст. та їхніми наслідками:

1. 1669 р. А  Руйнація козацької державності на Правобережжі, «Великий згін» населення 
на Лівобережжя

2.  1677–
1678 рр. 

Б Було розпочато війну Османської імперії з Річчю Посполитою

3. 1667 р. В  Територію Гетьманщини було поділено між Річчю Посполитою  
і Московським царством

4. 1656 р. Г  Переорієнтація Війська Запорозького на союз з Швецією та Трансільванією  
у боротьбі з Річчю Посполитою

Д Перехід Лівобережної Гетьманщини під протекторат Османської імперії

3. Установіть відповідність між народом, який проживав на  території сучасної України 
в період Стародавньої історії та історичною цитатою про нього

1 

А  «Вреш ті дісталися ми течій глибоких ріки Океану. / Там розташовані 
місто й країна людей … / Хмарами й мглою вповиті. Ніколи промін
ням ласкавим / Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне, / Ніч 
лиховісна там вічно нещасних людей окрива».
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2 

Б  Вони, «зробившись сильнішими, спустошили значну частину Скіфії 
та, до ноги винищуючи переможених, перетворили більшу частину 
країни на пустелю»

3 

В  «… він повів військо у межі антів і, коли вступив туди, в першій 
битві був переможений, але в подальшому почав діяти рішуче 
і розіпнув короля їх Божа з синами його і з сімдесятьома старійшина
ми для постраху, щоб трупи розіпнутих подвоїли страх підкорених».

4 

Г  «Але коли вони не мають казанів, то закладають усе м’ясо в шлунки тва
рин, наливають туди води і під шлунками запалюють кістки. Вони горять 
дуже добре, а в шлунках уміщується все м’ясо без кісток…»

Д «… вони ніби приросли до своїх витривалих, але потворних на ви
гляд коней… на них кожен з цього племені ночує і днює… їсть і п’є і, 
схилившись на вузьку шию тварини, спить…»

4. Установіть відповідність між історичним діячем та характеристикою його діяльності

1 

А перший гетьман ВКЛ, досвід боротьби й татарськими набігами 
дозволив йому тимчасово зупинити експансію Московського царства 
на землі ВКЛ

2 

Б князь, відзначився своєю орієнтацією на руську знать, що спричини
ло повстання литовської аристократії і громадянську війну у ВКЛ

3 

В один з найбагатших магнатів Речі Посполитої, уславився своїми 
заходами по збереженню і розвитку української культури другої 
половини XVI ст.

4 

Г великий литовський князь, який відстоював незалежність ВКЛ від 
Польського королівства, приєднав до ВКЛ пониззя Дніпра і Південного 
Бугу, тимчасово ліквідував українські удільні князівства

Д правитель, який носив титул «з ласки Божої князь Київський», відно
вив карбування монет у Києві, сприяв розвитку православної церкви.
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Завдання № 2

1. Установіть відповідність між документом та часом його створення:

1. 1812 А  «… Затверджений в цьому краї університет, перетворений з Волинського ліцею, 
призначений переважно для навчання юнацтва губерній Київської, Волинської 
і Подільської»

2. 1819  Б  «Військо це передбачається утворити на Україні з людей, до козачої служби здібних 
і здавна відомих звичкою і охотою до неї… Як мине в українських полках потреба, 
всі вони розпускаються по своїх домівках, але вже назавжди залишаться приналеж
ними війську…

3. 1834  В  «Товариство ставило собі за мету приєднання до Росії іноземних слов’янських 
племен, а засобами до цього вважало піднесення слов’янських племен до поваги 
власної їх народності, усунення звичаїв із всього іноземного…».

4. 1846  Г  «Ніякі… умовляння не діють на заколотників, і що всі вони одноголосно з жінками 
і дітьми кричать таке: не хочемо військового поселення…

Д  «Втомившись від своїх пустель росіяни зазіхають на найласіші частини Османської 
держави. Англійці утверджують своє панування в Індії, яке день у день стає страш
нішим. Це ті держави, які варто стерегтися і боятися»

2. Установіть відповідність між історичним діячем та його висловлюванням:

1. 

А  « По обставинам України, тут плохий той українець, що не став 
радикалом, і плохий той радикал, що не став українцем».

2. 

Б  « Разом, разом, хто сил має, 
Гоніть з Русі мраки тьмаві; 
Зависть най нас не спиняє, — 
Разом к світлу, други жваві!»

3. 

В  « Ми мусимо навчитися чути себе українцями — не галицькими, 
не буковинськими українцями, а українцями без офіційних 
кордонів».

4. 

Г  « Так от, бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, 
окроме Бога. Велике щастя буть вольним чоловіком: робиш, що 
хочеш, ніхто тебе не спинить.»
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Д  «Україна в передсмертних судорогах… Населення вимирає  
голодовою смертю. Оперта на несправедливости, людоїдна система 
державного капіталізму довела багатий край до повної руїни… 
Кров робітників, що в голоді орали чорнозем… кличе о пімсту 
до неба, а голос голодних женців дійшов до ушей Господа Саваота.»

3. Установіть відповідність між літописною пам’яткою та місцем її створення

1 Густинський літопис

А 
2 Київський літопис

Б 
3 Львівський літопис

В 
4 Острозький літописець

Г 

Д 

4. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням

1 «Будителі» А  суспільнополітичний рух, представники якого відстоювали національ
нокультурну та державнополітичну єдність з Росією

2 Громадівці Б  суспільнополітичний рух правого спрямування, його учасники не визнава
ли українців та білорусів окремими народами, відзначені антисемітизмом.
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3 Масонство В  діячі, що виступали за національне, культурне й мовне відродження 
слов’янських народів

4 Чорносотенство Г  суспільнополітичний рух, діячі якого прагнули перебудувати світ до ідеалів 
гуманізму та справедливості, побудови розумного суспільства шляхом 
внутрішнього удосконалення людини

Д  представники напівлегального гуртка, що мав національнокультурне 
спрямування; виступали за широку культурне просвітництво народу

Завдання № 3

1. Установіть послідовність подій створення пам’яток

А      Б      В      Г 

2. Розташуйте події другої половини XVIII ст. в хронологічній послідовності.
А Ліквідація козацького устрою Лівобережної України
Б Заміна полковосотенного устрою у Слобідській Україні на губернськоповітовий
В Скасування гетьманського правління на Лівобережній Україні
Г Зрівняння у правах козацької старшини з російським дворянством

3. Установіть послідовність створення творів мистецтва

А     Б     В     Г 

4. Установіть хронологічну послідовність цитованих фрагментів документів.
А  «Тоді наступило на Україні від турчина, замість Божої благодаті і бажаної тиші… остаточне 

і всеконечне розорення й запустіння… Отож він постановив у своїй думі спершу розорити 
війною Чигирин, а потім за одним заходом учинити те саме й богоспасенному місту Києву».

Б  «Він належить до тих людей, що воліють або зовсім мовчати, або говорити й не сказа
ти. Все ж гадаю, що ледви чи любить московського царя, бо ані словом не сказав, коли 
я йому скаржився на московське життя…»
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В  «… щоб вони не терпіли ніякої неволі й жорстокості від нашого новообраного гетьма
на, як то було від зрадника Демка, і щоб він над ними не чинив ніякого суду без поради 
всієї старшини і безневинно».

Г  «А коли їх, кінних і піших зібралося під ту хоругву величезне число, тоді він, придав
ши їм багато гармат, можчирів, бомб і великих муроломних картарів, також порохів 
і різних куль перевликий достаток, запасив до того їх усіляким достатнім провіантом 
і численними грошовими мільйонами і наказав їм повзти від Візантії на  Україну під 
Чигирин, а тоді під Київ.»

ІІІ рівень

До секції  «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
1. Український історик Іван Рибалка стверджує, що «з кінця XV — на початку XVI ст. по

жвавлюються торгівельні зв’язки України з країнами Заходу та Сходу». Обґрунтуйте справед
ливість такого твердження та охарактеризуйте чинники, що обумовили такий стан речей.

2. Ви — член гуртка хлопоманів, викликаний на суд честі гміни. Підготуйте свій виступ.

До секції  «АРХЕОЛОГІЯ»
1. Ви – православний шляхтич учасник Люблінського сейму. Підготуйте ваш виступ на сеймі.

2. Ви – член Головної Руської ради. У листі до друга опишіть дискусію, що розгорнулась на 
засіданні.

До секції  «ЕТНОЛОГІЯ»
1. Охарактеризуйте нові явища у розвитку освіти упродовж XVI – у першій половині XVII ст. 

Визначте чинники, що їх обумовили.

2. Ви – представник дворянства Слобідської України, напишіть звернення до царя з про
ханням і обґрунтуванням необхідності відкриття університету.

До секції  «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

1. Ви – польський жовнір, учасник битви під Корсунем. Опишіть ситуацію, що передувала їй, 
її хід та наслідки.

2. Охарактеризуйте міжнародне становище Наддніпрянської України у першій половині XIX ст.
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■ 10 к лас

І рівень

Завдання № 1

1. Вкажіть про що свідчить поява цих речей

      
А   Закінчення льодовикового періоду, зникнення мамонтів
Б   Появу та розвиток сучасного фізичного типу людини
В   Переходом до відтворюючого господарства
Г   Зміну архантропів палеантропами

2. Великі енеолітичні поселення на 10–15 тисяч жителів, що складаються з будинків, розта
шованих концентричними колами, що разом формують великий майдан посередині поселен
ня, археологи називають:

А   Полісами  В   Метрополіями
Б   Містами  Г   Протомістами

3. З ІІІ ст. до н. е. скіфів було витіснено сарматами у пониззя Дніпра, Дунаю та в Крим. На
звіть найвідомішого скіфського царя цього періоду

А   Атей  В   Скілур
Б   Папай  Г   Емінак

4. «Помалу звільнюючись зпід їхньої влади і випробуючи свою силу, він спрямував військо 
у землі антів, і., коли вступив туди, у першому бою був переможений, але надалі почав діяти 
рішуче і розіп’яв короля їхнього Божа із синами його…». У цьому документі стародавній істо
рик описує:

А   Війни скіфського царя Атея з сусідніми землеробськими племенами
Б   Наступ аварських племен на Антський племінний союз
В   Тривалі війни германських племен зі слов’янами, що мешкали у межиріччі Дніпра і Дністра
Г   Боротьбу сарматів з слов’янськими союзниками Римської імперії
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Завдання № 2

1. Перша скрипторія у Київській Русі розташовувалася в:

А     Б     В      Г 

2. «Недужого одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не ми-
ніть, не привітавшт, добре слово йому подайте. Жону свою любіте, але не дайте їм над собою 
власті…». Автор цих слів реформував у Київській Русі:

А    Систему збору данини, запровадивши погости та уроки
Б   Вотчинне землеволодіння, проголосивши «нехай кожен держить отчину свою»
В    Послідовність успадкування великокнязівської влади, порушивши Заповіт Ярослава 

Володимировича
Г    Структуру управління Київської Русі, замінивши племінних князів представниками 

династії Рюриковичів

3. Як називався основний матеріла для письма незаможних верств населення Київської Русі?
А   Пергамент   В    Берест
Б   Папір   Г   Папірус

4. У рік створення книги, з якої походить ця мініатюра, в історії РусіУкраїни відбулося:

А   Розпад Тріумвірату Ярославовичів
Б   Написання Нестором «Повісті минулих літ»
В   Вишгородський з’їзд князів
Г   Друге вокняжіння в Києві Ізяслава Ярославича
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Завдання № 3

1. Визначте князя ГалицькоВолинської держави, що прийняв титул короля

А      Б      В       Г 

2. Визначте цитований документ: «… Урядником призначаються тільки католицької віри 
поклонники і підвладні римській церкві. Також і всі постійні уряди земські, які є посади, каште-
лянства, жалюються тільки сповідникам християнської [католицької] віри і до  ради нашої 
допускаються… не схизматики або інші віруючі».

А   Кревська унія В   Острівська унія
Б   Городельська унія Г   Люблінська унія

3. Під впливом ідей Реформації і Контрреформації в Україні з’являються явища, пов’язані 
з зображеннями:

1       2      3 

4     5 
А  1,3      Б  2,3      В  4,5      Г 3,5

4. Назвіть гетьмана, період правління якого відзначений політикою російського уряду 
в Україні за цитованим документом:
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«Задля нашої безпеки треба насамперед посіяти незгоду між полковниками і гетьманом. Не треба 
виконувати прохань гетьмана. Коли народ побачить, що гетьман уже не має такої власті…, то, на-
діюсь, буде приходити з доносами. При цьому не треба поводитися з донощиками суворо…».

А      Б    В     Г  

Завдання № 4
1. Аналізуючи карту, визначте українську територію, що відійшла до Російської
імперії за третім поділом Речі Посполитої

А Волинь і Берестейщина (Західна Волинь)  В  Правобережна Україна
Б Західна Україна    Г частина Поділля

2. Назвіть діяча, з ім’ям якого пов’язана діяльність організації, мова про яку йде в дже
релі: «На  її зміст вплинули історичні та політичні концепції “Історії Русів”, поезії Т. Шевченка, 
ідеологія панславізму, європейські ідеї романтизму, утопічного та християнського соціалізму 
та декабристський рух в Україні. Назва та стиль були запозичені з “Книг польського народу і 
польського пілігримства” А. Міцкевича. Незважаючи на запозичення, вона була оригінальним 
документом української політичної думки».

А        Б        В         Г  
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3. Укажіть фото засновника першого українського професійного театру

 

А       Б       В       Г 

4. Назвіть подію, мова про яку йде документі: «Мені пригадалось, як одбувався той пам’ят-
ковий ювілей 1914 р. в Києві. Україна готувалася до бучного ювілею, і він мав би вилитися в таке 
всенародне свято, якого ще до того часу не знала Україна; влада це бачила і вжила заходів: всякі 
святкування, навіть панахиди, були суворо заборонені»

А   «Свято української інтелігенції у Полтаві»
Б   400 — ліття битви під Оршею
В   100 — річчя з дня народження Т. Шевченка
Г   50літній ювілей творчості І.НечуяЛевицького

ІІ рівень

Завдання № 1

1. Розташуйте у хронологічній послідовності появу пам’яток образотворчого мистецтва:

А       Б       В        Г 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності описані події:
А  «Я  бачив русів, коли вони прийшли зі своїм крамом і розташувалися по  річці Ітіль, 

і я не бачив більш досконало зложених ніж вони, немов би пальмові дерева… Кожний 
з них нерозлучно носить при собі меч, ніж і сокиру; а мечі їх широкі, хвилясті, клинки 
франкського виробу.»

Б  «Поступлю далі у  своїх увагах і згадаю про неправдиву поведінку русьуого короля Во-
лодимира. Він взяв жінку з Греції іменем Олена, що засватана була за Оттона ІІІ та 
хитрим підступом відібрана, і за її намовою прийняв святу християнську віру.»
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В  «Кияни довідавшись про наш приїзд, збіглися до нас всі з радістю і вітали нас як людей, 
що воскреси з мертвих. Так само приймали нас і по цілій Русі, Польщі і Богемії. Данило 
і його брат Василько зробили для нас великий бенкет і проти нашої волі гостили нас 
в себе днів вісім»

Г  «Війська взялися до бою, почалася битва велика… Русини билися міцно, уважали за ве-
ликий сором, якби тепер перемогли ромеї їх, які мали у сусідніх народів таку славу, що 
завжди в битві поборюють ворогів. Ромеї… страшились, щоб піший народ, що зовсім 
не уміє їздити, не подолав їх…»

3. Розташуйте в хронологічній послідовності появу на політичній арені діячів періоду 
Української революції 1917–1921 рр.:

А       Б       В        Г 

4. Розташуйте в хронологічній послідовності події 1920х рр.:
А   Проголошення політики колективізації
Б   Припинення діяльності у Львові Таємного українського університету
В   Початок політики коренізації в УСРР
Г   Створення ОУН

Завдання № 2

1. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:

1.  Хлібозаготівельна 
криза

А  Одне з внутрішніх джерел індустріалізації, суть якого полягала  
відсутності у вільному доступі предметів широкого вжитку через недо
статній розвиток легкої промисловості.

2.  Споживчий 
аскетизм

Б  Події, що стануть приводом до згортання НЕП та встановлення повного 
державного контролю над економікою наприкінці 1920х — на початку 
1930х рр.

3.  Соціалістичне 
змагання

В  Джерело індустріалізації в СРСР, суть якого полягала у мотивуванні 
працівників перевиконувати план.

4. Комнезам Г  Форма самоорганізації населення на селі з метою перерозподілу влади 
на місцях та спільного обробітку земельних ділянок.
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Д  Створені, з числа самих селян, тимчасові місцеві радянські органи 
в УСРР, що допомагали реалізовувати на селі політику «розкуркулення», 
придушування «політичного бандитизму», викачування в селян хліба.

2. Установіть відповідність між зображенням історичного діяча та описом його діяльності

1.       2.       3.       4.
А  Літературознавець, громацькополітичний діяч соціалдемократичного спрямування, 

один з творців української журналістики
Б Відомий вченийприродознавець, філософ, один із засновників Української академії наук
В  Мовознавець, історик, один з засновників напрямку орієнталізму в українській істо

ричній науці
Г Визначний діяч періоду УСРР та УРСР першої половини ХХ ст.
Д  Громадськополітичний діяч лівого спрямування, один з творців Революційнопо

встанської армії України та її командувач

3. Установіть відповідність між зображенням історикокультурної пам’ятки та її назвою:

1.     2.     3.     4. 
А. Церква зішестя Святого Духа в с. Потеличі
Б. Покровська церква в с. Сутківцях
В. Костел Святого Варфоломія у Дрогобичі
Г. Преображенська церква в с. Великі Сорочинці
Д. Георгіївська церква Видубицького монастиря в Києві

4. Установіть відповідність між термінами і їх визначеннями:

1 трест А  Форма монополістичного промислового об’єднання, спрямоване на спільний про
даж товарів, при цьому кожне підприємство зберігало свою самостійність
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2 концесія Б  монополістичне об’єднання офіційно незалежних виробників однієї галузі, метою 
якого є збільшення їхнього колективного прибутку шляхом встановлення ціни, об
меження пропозиції чи іншої обмежувальної практики.

3 синдикат В  Договір про тимчасову передачу права на комерційне використання нерухомого 
майна

4 картель Г  Економічний термін, що одержав назву за  прізвищем його творця, який довів 
можливість УСРР бути економічно самостійною державою

Д  найбільш централізована форма монополістичних об’єднань, в  межах якої під
приємстваучасники відмовляються від виробничої, комерційної, а інколи й юри
дичної самостійності і підпорядковуються єдиному управлінню — правлінню або 
головній компанії.

Завдання № 3

1. Визначте події та явища, які відбулися у період від утворення літературного об’єднання 
«Гарт» до зміни назви УСРР на УРСР:

А. утворення УАПЦ;       Б. початок діяльності ВУАН; 
В. діяльність таємного університету у Львові;  Г. процес над СВУ;      
Ґ. початок НЕП;       Д. створення ВАПЛІТЕ;      
Е. пацифікація.

2. Укажіть події, які мали місце у період від утворення УСРР до створення в її складі 
Молдавської автономії.

А. Другий зимовий похід 
Б. Курс на колективізацію в СРСР
В. Варшавська угода
Г. Згортання НЕП
Ґ. Воєннополітичний союз УСРР і радянської Росії
Д. Ризький мир
Е. Шахтинська справа

3. Зазначте правильну послідовність подій історії України 20–30х рр. ХХ ст.
А. Початок першої п’ятирічки в СРСР
Б. Призначення першим секретарем ЦК КПБ (У) Л. Кагановича
В. Написання Сталіним статі «Запаморочення від успіхів»
Г. Курс на суцільну колективізацію в СРСР
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4. Оберіть діячів української культури 20х рр. ХХ ст., які були активними учасниками спілки 
літераторів, голова якої зображений на цьому фото

     
А    С. Пилипенко Б   Н. Забіла  В    М. Хвильовий
Г    Г. Епік Ґ   І. Микитенко Д    В. Сосюра Е    П. Тичина

ІІІ рівень

До секції  «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Чому є справедливою оцінка ряду українських істориків Національновизвольної війни 
українського народу середини XVII ст. як «Української революції».

2. Ви — студент історикофілологічного факультету університету святого Володимира, учасник ак
ції «ходіння в народ». У листі до друга обґрунтуйте правильність своїх поглядів та доцільність своїх дій.

До секції  «АРХЕОЛОГІЯ»
1. Охарактеризуйте чинники, що спонукали литовсько – руську шляхту до укладання унії 

з Польщею.
2. Ви – студент, учасник акції «ходіння у народ», опишіть вашу дискусію з вашим коле

гою —  учасником підготовки замаху на царя Олександра ІІ.

До секції  «ЕТНОЛОГІЯ»
1. Охарактеризуйте вплив Берестейської унії (1596 р.) на національнокультурне життя 

України.
2. Ви – член Головної Руської ради, опишіть свою дискусію з членами Центральної ради 

народової.

До секції  «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

1. Охарактеризуйте чинники, що спонукали литовсько – руську шляхту до укладання унії 
з Польщею.

2. Ви – студент, учасник Чигиринської змови, опишіть вашу дискусію з вашим колегою  учас
ником акції «ходіння у народ».
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■ 11 к лас

І рівень

Завдання № 1
1. Указана на карті стоянка пов’язана з пам’яткою:

А        Б       В        Г 

2. До якого періоду історії стародавньої України належить пам’ятка?

А   VII–V тис. р. до н. е.  В   II–I тис. р. до н. е.
Б   IV–III тис. р. до н. е.  Г   I тис. р. до н. е. — початок І тис. н. е.

3. Вкажіть причини появи грецьких міст на Півдні сучасної України у VII–VI ст. до н. е.
1 Занепад торгівлі у полісах «материкової Греції»
2 Демографічний вибух
3  Постійні посухи, що не  давали змогу культивувати традиційні сільськогосподарські 

культури
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4 Слабкий розвиток товарногрошових відносин
5 Активна політична боротьба за владу в полісах
6 Пошук ресурсів сировини та продовольства
7 Втечі рабів на вільні від місцевого населення землі.
А   2, 5, 6 Б   1, 3, 7  В   2, 7, 6 Г   1, 2, 4.

4. Про військову організацію якого слов’янського племінного союзу писав війзантійський 
історик? «Вступаючи в битву, більшість з них йде на ворогів зі щитами і дротиками в руках, 
панцирів вони ніколи не надягають; інші не носять ані хітонів, ані плащів, а одні лише штани, 
підтягнуті широким поясом на стегнах, і в такому вигляді йдуть на бій з ворогами».

А  Венеди  В  Склавини
Б  Анти  Г  Бужани

Завдання № 2
1. Про якого галицьковолинського князя історик пише: «… так само як і його дід, він ко-

ронувався, а два роки по тому добився від Царгородського патріарха згоди на заснування Гали-
цької митрополії».

А       Б       В        Г 

2. Який правитель Галицької землі в другій половині XIV ст. іменував себе титулом «Божою 
милістю пан і дідич Руської землі»?

А       Б       В        Г 
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3. Ця картина ілюструє явище, що мало наслідком:

А   Кварцяного війська Речі Посполитої
Б   Стану українського козацтва
В   Поступову втрату Україною своєї самостійності
Г   Ранньомодерної української нації

4. Про яку подію XVII ст. йдеться у наведеному уривку звіту одного з дипломатів: «А тепер 
побачивши, що йому [цареві] не йде так, як він собі то уявляв, і затривожившись, що [коза-
ки] теж можуть проти нього виступити, він незадовго перед моїм приїздом прислав посла 
до гетьмана з виправданнями за те, що він учинив перемир’я з поляками».

А   Деулінське перемир’я  В   Андрусівське перемир’я
Б   Віленське перемир’я  Г   Поляновецький мир

Завдання № 3

1. Яка подія знаменувала початок Українського національного відродження на  західноу
країнських землях?

А   Відкриття у Львові Львівського університету в 1784 р.
Б   Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ (70–80 рр. XVIII ст.)
В   Діяльність культурнопросвітницького гуртка «Руська трійця»
Г   Початок просвітницької діяльності грекокатолицького гуртка священників у Перемишлі.

2. Унаслідок яких подій Південна і Північна Бессарабія опинилася у складі Російської імперії?
А   Російськотурецької війни 1806–1812 рр.
Б   Французькоросійської війни 1812 р.
В   Російськотурецької війни 1828–1829 рр.
Г   Кримської війни 1853–1856 рр.

3. Укажіть діяча української культури за описом сучасника: «Порушені ним проблеми (пи-
тання української мови, денаціоналізації, бюрократизму, зневажливого ставлення до „малень-
кої людини“) багато в чому залишаються актуальними і в наш час. Його п’єси разом із п’єсами 
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двох інших найвизначніших тогочасних драматургів… дали значний імпульс для подальшого 
розвитку всієї вітчизняної драматургії й національного театру»?

А        Б       В        Г 

4. У якій з цитат йдеться про організацію, діячі якої зображені на фото:

А  «У  Києві і в  Малоросії слов’янофільство перетворюється в  українофільство… При-
четні до  справи… художник…, колишній вчитель … із захопленням говорили про 
колишню Малоросію…»?

Б  «… ми молоді Українці, порадившися і спогодившися поміж себе, поклали привселюдно 
в коротких словах висловити наші погляди і взагалі наше PROFESSION DE FOI (символ 
віри)».

В  «Зваживши, що теперішні економічні, політичні і культурні потреби нашого простого 
народа і інтелігенціі такі, що обі наші старші партіі — народовска і москальофіль-
ска, — при своіх основах і цілях, не в стані заспокоїти тих потреб, — ми… висту-
паємо отеє яко нова партія…».

Г  «… На цих нарадах говорено було про те, що перед тим як приступити до якої-небуть 
дії, треба мати готову конституцію: внаслідок цього Пестель пояснив головні риси 
сьворюваної ним Руської правди, після вислухання яких вирішено було залишити рік 
на роздумування…».
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Завдання № 4

1. Що стало наслідком ухвалення УЦР документу, цитату з якого наведено нижче: 
«1. Генеральний секретаріат оголошується найвищим крайовим органом влади на Україні.
2. Генеральний секретаріат формується Центральною Радою і відповідає перед нею, 

а Тимчасовий уряд лише затверджує його.
3. Свою владу Генеральний секретаріат здійснює через всі урядові органи в Україні, а всі вони 

підлягають владі Генерального секретаріату».
А ВідозваТимчасового українського революційного комітету
Б Проголошення ІІ універсалу
В Ухвала Тимчасової інструкції Тимчасовим урядом
Г Скликання у Києві З’їзду поневолонених народів Росії

2. Кому з політичних діячів Української революції належали ці слова: «Я родом з Кубанщини, од-
нак вся моя громадсько-політична робота минула в Україні (з 1912 по 1923 р. я жодного разу не побу-
вав на Кубані). А мої рідні жили на Кубані… я листувався з ними, і на Кубані мене знали».

А.       Б.       В.       Г. 

3. Укажіть рік ухвалення цього документу: «Російська Соціалістична Федеративна Радянсь-
ка Республіка і Українська Соціалістична Радянська Республіка вступають між собою у воєнний 
і господарський союз… Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети обидва уряди оголо-
шують об’єднаними такі Комісаріати: 

1) Військових і Морських Справ,  
2) Вищу Раду Народного Господарства, 
3) Зовнішньої Торгівлі,   
4) Фінансів, 
5) Праці,  
6) Шляхів,  
7) Пошт і Телеграфу».

А 1919  В 1921
Б 1920  Г 1922
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4. Про кого йде мова у витягу зі слідчої справи?
«Був одним з керівників контрреволюційної організації УВО. Мав зв’язки із Шумським та 

іншими відомими контрреволюційними націоналістами. Для контрреволюційної пропаганди 
та стосунків із контрреволюційними націоналістами використовував український театр 
«Березіль», яким сам керував. Збирав у театрі контрреволюційні елементи й виховував кадри 
в контрреволюційному дусі».

А.       Б.       В.       Г. 

ІІІ рівень

Завдання № 1
1. Установіть відповідність між пам’яткою та часом його появи

1      

А Палеоліт

2      

Б Мезоліт

3      

В Неоліт

4      

Г Енеоліт

Д Доба бронзи
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2. Установіть відповідність між регіоном України та характерними рисами економічного 
життя в ХІХ — на поч. ХХ ст.

1  Наддніпрянська 
Україна

А Був поширений видобуток озокериту.

2 Південь Б  Залізниці в цьому регіоні з’єднували місця товарного виробництва зерна 
з пунктами його вивозу за кордон.

3 Галичина В Почався промисловий переворот.
4 Закарпаття Г  Ніяка інша слов’янська територія не дала такого порівняно високого відсот

ка переселенців до Америки
Д  Регіон характеризувався відсталістю сільськогосподарського виробництва, 

значна частина земель перебвала в руках румунських землевласників.

3. Установіть відповідність між українським політичним діячем та його партійною прина
лежністю в 1917 р.:

1 

А   УСДРП 
(Українська соціалдемократична робітнича партія)

2 

Б   УПСФ 
(Українська партія соціалістівфедералістів)

3 

В   УПСР 
(Українська партія соціалістівреволюціонерів)

4 

Г   УДХП 
(Українська демократичнохліборобська партія)



119

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ

Д   УПСС 
(Українська партія соціалістівсамостійників)

4. Установіть відповідність між цитатою з історичного документу та емблемою організації, 
що його створила

1  

А  «Українська Національна Революційна Армія, що творитиметься 
на українській землі, боротиметься далі… проти московською 
окупації за суверенну Соборну Українську Державу і новий справедли-
вий лад у цілому світі»

2  

Б  «Я, воїн… урочисто клянусь своєю честю і совістю перед  
Великим Народом Українським, перед Святою Землею Україн-
ською, перед пролитою кров’ю ycix Найкращих Синів України 
та  перед Найвищим Політичним Проводом Народу Українсь-
кого: боротись за  повне визволення всіх українських земель  
і українського народу від загарбників…»

3  

В  «Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський 
національний фронт, організований на  основі об’єднання всіх 
діючих національних українських сил, які змагають до  українсь-
кої суверенної держави і єдиний керівний центр. Тому за  ініціа-
тивою Української Повстанської Армії (УПА)… зорганізувався  
із представників усіх українських земель та українських  
політичних середовищ всеукраїнський провідний центр…»

4  

Г  «Як військовик, який вважав першим і єдиним завданням  
збройної сили народу служити своїй країні та її урядові, захищаючи 
суверенні інтереси народу, полк. Андрій Мельник буквально ніколи 
не  підтримував половинчастих концепцій будівництва Української 
держави. Його девізом був ідеал: українська суверенна і соборна дер-
жава.».

Д  «Вишколення та виконування служби Січовиками є можливе лиш 
тоді, коли Січовики будуть озброєні. Головно це потрібно в більших 
селах та на пограничних містах, де час від часу занепокоюють наше 
населення зовнішні та внутрішні вороги…»
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Завдання № 2
1. Розташуйте у хронологічній послідовності появи українських періодичних видань ХІХ ст.:

А.      Б.      В.      Г. 

2. Розташуйте у хронологічній послідовності події першого десятиліття ХХ ст.
А Виборча реформа на Західноукраїнських землях
Б  Початок світової економічної кризи, яка особливо вдарила по  промисловості Над

дніпрянщини
В Масове поширення синдикатів у промисловості Наддніпрянщини
Г Вбивство студентом М. Січинським галицького губернатора Анджея Потоцького.

3. Розташуйте у хронологічній послідовності події, згадані в наведених цитатах:
А  «Зважаючи на таку обстановку, Радянський уряд дав таке розпорядження Головному 

командуванню Червоної армії — дати наказ військам перейти кордон і взяти пді свій 
захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії».

Б  «У разі територіально-політичних змін в областях, що належать Польській державі, сфери 
інтересів Німеччини та СРСР будуть розмежовуватись по лінії рік Нарев, Вісла, Сян».

В  «Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Сте-
пана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови 
цілі покоління найкращих синів України».

Г  «… Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, при чому барва синя 
є горішня, а жовта є долішня…»

4. Установіть хронологічну послідовність описаних подій
А.  У повоєнний період утворена перша підпільна організація партійного типу, що ставила 

за мету відродження незалежності радянської України мирними засобами. Її лідера 
спершу засудили до розстрілу, а потім вирок замінили на 15 років таборів.

Б  Замінивши Петра Шеласта Володимиром Щербицьким центральне керівництво СРСР 
тим самим дало хід другій хвилі масових арештів дисидентів.

В  Початок випуску львівський журналістом В’ячеславов Чорноволом машинописного жур
налу «Український вісник», який став найвідомішим рупором незалежного слова в УРСР.
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Г  Це був перший публічний протест української інтелігенції у  повоєнний період, акція 
відбулась на прем’єрі однієї з найвідоміших стрічок С. Параджанова і була спрямована 
на засудження нещодавних арештів української інтелігенції.

Завдання № 3

1. Назвіть археологічні стоянки з території України, які відносяться до палеоантропів:
1  Королеве;      2  ЛукаВрублівецька;      3  КиїкКоба;      4  Амвросіївка; 
5  Мізин;      6  Кирилівська;      7 Межиріччя

2. Оберіть за зображеннями діячів XVI ст.:

1       2       3       4 

5        6        7 

3. Назвіть діячів історії України ХІХ ст., які відносяться до третього етапу Українського наці
онального відродження:

     
     

1       2       3        4  
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5      6       7 

4.Визначте факти біографії політичного діяча

:
А  Як голова Верховної Ради України ІІ скликання був співголовою Конституційної комісії, 

вніс суттєвий вклад у створення і прийняття діючої Конституції України.
Б  Після заборони Комуністичної партії України, добився через Європейський суд з прав 

людини відміни заборони і очолив відновлену КПУ в 1993 р.
В  У 2004 р. під час подій Помаранчевої революції підтримав тогочасного кандидата від 

опозиції В. Ющенка.
Г  Тричі невдало балотувався на пост Президента України, але невдало. Був одним з іні

ціаторів політичної реформи, яка суттєво розширила права Верховної Ради і Кабінету 
міністрів України.

Ґ  Автор книги «Україна не Росія» у якій провів історичнофілософський аналіз відмінності 
українського і російського суспільств.

Д  Підписав в  1994  р. Будапештський меморандум, за  яким Україна відмовилась 
від ядерної зброї в обмін на гарантії суверенітету та безпеки від Російської Федерації, 
США та Великої Британії.

Ж  В  1991  році очолив новостворену Соціалістичну партію України, яка складалася 
з  комуністів, що не погоджувались із забороною КПУ в 1991 р. і бажали продовжити 
політичну діяльність.
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ІІІ рівень

До секції  «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Складіть свій полемічний трактат щодо церковної унії (1596 р.):
а) як член ордену єзуїтів
б) як член братства

2. Ви — член делегації на переговорах у БрестЛитовську, опишіть хід дискусії та охаракте
ризуйте їхні результати від імені:

а) делегації УНР
б) делегації УНР — Республіки Рад

До секції  «АРХЕОЛОГІЯ»

1. Ви – прихильник унії з Римом. Опишіть свою дискусію з православним братчиком – про
тивником унії.

2. Порівняйте «Революцію на граніті» та «Помаранчеву революцію»: охарактеризуйте пере
думови, причини, результати та наслідки.

До секції  «ЕТНОЛОГІЯ»

1. Ви – прихильник унії з Римом. Опишіть свою дискусію з православним братчиком – про
тивником унії.

2. Охарактеризуйте передумови, причини, результати та наслідки Української національ
нодемократичної революції 19171921 рр.

До секції  «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ»

1. Опишіть воєнні дії влітку 1651 року:
а) як козацький літописець
б) як польський хроніст

2. Ви – іноземний журналіст. Складіть звіт про судовий процес у справі «СВУ».
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