
твое
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

40
1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
1
2
3
4
5
6
7
8
9

60
1
2
3
4
5
6
7
8
9

70
1
2
3
4
5
6
7
8
9

80
1
2
3
4
5
6
7
8
9

90
1
2
3
4
5
6
7
8

13 обучение
Сегодня. День неДели, число месяц гоД

РЕПЕТИТОРСТВО
ОТ ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ

Запитання №40  
(2 сесія)
У якому році створено
зображений пропагандистсь-
кий плакат?
A  1941 р.
Б  1942 р.
В  1943 р.
Г  1944 р.

ВідпоВідь: 
Текст на плакаті чітко 
вказує на подію – «П’ємо 
воду з рідного Дніпра», а 
до Дніпра Червона Армія 
вийшла в серпні-вересні 
1943 року (варіант В). 
Тобто, варіанти 1941, 1942 
і 1944 років автоматично 
не підходять.
 
праВильна 
ВідпоВідь: В

Запитання №52 (2 сесія)
Установіть відповідність між назвами 
документів та цитатами з них.
A  Третій Універсал Центральної Ради
Б  Грамота П. Скоропадського 

«До всього українського народу»
В  Відозва Української 

Національної Ради
Г  Універсал Директорії УНР

A  «…Українська Держава стояла 
на краю загибелі. Спаслась вона, 
дякуючи могутньому підтриманню 
центральних держав…»
Б  «…Україна стає Українською Народ-

ною Республікою. Не віддаляючись 
від республіки Російської… ми твердо 
станемо на нашій землі…»
В  «…воєдино зливаються …частини 

єдиної України — Західноукраїнська 
Народна Республіка і Наддніпрянська 
Україна. Однині є єдина незалежна 
Українська Народна Республіка...»
Г  «Українська Соціалистична 

Радянська Республіка є організацією 
диктатури трудящих... Завдан-
ням цієї диктатури є здійснення 
переходу від буржуазного ладу до 
соціалізму...»
Д  «Український народе! …твоєю 
волею утворилася на українських 

землях бувшої Австро-Угорської 
монархії Українська держава…»

ВідпоВідь: 
Розберемо кожен документ. Отже, 
третій універсал Центральної 
Ради (1) оголошував створення 
автономної Української народної 
республіки, що відповідає 
варіанту Б. Щодо грамоти до 
українського народу (2), то в ній 
П.П. Скропадський стверджував, 
що українська державність вря-
тувалася лише завдяки допомозі 
Німеччини, Австро-Угорщини та 
інших центральних держав. Тому 
це відповідає варіанту А. Відозва 
Української національної ради 
(3) відповідає варіанту Д, бо у 
ній оголошувалося про розпад 
Австро-Угорщини й утворення 
на її теренах західноукраїнської 
держави. І, нарешті, універсалу 
Директорії УНР (4) відповідає 
варіант В, бо він засвідчує волю 
обох частин України об’єднатися 
в єдину українську державу в січні 
1919 року.  

праВильна ВідпоВідь:  
1-Б, 2-а, 3-д, 4-В.

Запитання №60 (1 сесія)
Які завдання державотворення в Україні 
було вирішено в першій
половині 1990-х років?
1  побудовано соціально орієнтовану 

ринкову економіку
2  визначено державні кордони, регла-

ментовано режим і порядок їх охорони
3  інтегровано українську економіку в 

європейські та світові економічні
структури
4  створено власні Збройні сили, 

організовано органи безпеки та
правопорядку
5  прийнято Конституцію незалежної 

України
6  сформовано інститут громадянства, 

національну символіку визнано
державною

ВідпоВідь: 
Відповідь на дане питання можли-
ва тільки після аналізу кожного з 
варіантів. Перший варіант однознач-
но не підходить, адже перша поло-
вина 1990-х рр. характеризувалася 
швидкою руйнацією т. зв. планової 
економіки, первісним накопичен-
ням капіталу, формуванням т. зв. 
олігархічного типу капіталізму, яке 
супроводжувалося колосальним 
зубожінням населення (скорочення 
реальних зарплат у 1991—1995 рр. 
було у 3,8 рази, а пенсій — у 4 рази) 
і падінням основних показників 
у економіці України (показники 
ВВП між 1991 і 1995 рр. знизилися 
на понад 60%). Отже, про жодну 
соціально-орієнтовану економіку в 
таких умовах не йшлося.
Щодо варіанту 2, то, справді, 7 листо-
пада 1991 р. Верховна Рада ухвали-
ла Закон «Про державний кордон», 
згідно з яким кордон колишньо-
го СРСР з Польщею, Чехословач-
чиною, Угорщиною, Румунією на 
території України став державним 
кордоном України. Аналогічно 
на державні кордони було пере-
творено колишні адміністративні 
кордони з республікою Молдо-
вою і Республікою Білорусь та 
Російською Федерацією. 2 січня 
1992 р. Кабінет Міністрів України 
ухвалив рішення про створення 
Державного комітету у справах 

охорони державного кордону, який 
зосередився на питаннях реалізації 
державної прикордонної політики 
(охорони кордону, встановлення 
пропускного режиму тощо). До 
середини 1990-х рр. було цілковито 
сформовано прикордонні війська 
України. Отже, варіант 2 є вірною 
відповіддю.
Варіант 3 є невірним, оскільки 
процес інтеграції не завершений 
досі й до сьогодні в Україні триває 
політична дискусія щодо цього. 
Варіант 4 у якому йдеться про ство-
рення Збройних сил і силових струк-
тур є цілком вірним з огляду на те, 
що саме в першій половині 1990-х 
рр. було, в головних рисах, завер-
шено роботу над їх будівництвом. 
Так, 24 серпня 1991 р. Президія 
Верховної ради прийняла поста-
нову «Про військові формування 
в Україні», яка відкрила шлях до 
створення власного Міністерства 
оборони,  6 грудня 1991 р. Верховна 
рада ухвалила Закон «Про Збройні 
Сили України», яким оголошувало-
ся про створення власних Збройних 
Сил. А вже у жовтні 1993 р. Верхов-
ною радою було схвалено воєнну 
доктрину України. До кінця 1994 
р. парламент ухвалив 50 постанов 
і законів, якими регламентувало-
ся будівництво у військовій сфері, 
в основному були розв’язані про-
блеми розподілу Чорноморського 
флоту й ліквідації ядерної зброї на 
території України. Тобто, варіант 4 
є вірним. 
Невірним є варіант 5, адже ухва-
лення нової Конституції України 
відбулося 28 червня 1996 р., тобто 
вже в другій половині 1990-х рр.
І, нарешті, варіант 6 є цілком 
вірним. Адже до січня 1992 р. 
було затверджено національний 
прапор, мелодію національного 
гімну та Малий державний герб 
України. У відповідності до закону 
1989 р., в Україні українська мова 
мала функціонувати як державна, 
а також був сформовано інститут 
громадянства. 

праВильна ВідпоВідь:  
2, 4, 6.

Запитання №55 (1 сесія)
Установіть послідовність появи цитова-
них документів.
A  «…Видання книг малоруською 
мовою як духовного змісту, так і 
навчальних, і взагалі для першопочат-
кового читання народу, припинити…»
Б  «Божою милістю Ми, Олександр 

Другий… оголошуємо, що кріпосні люди
отримають повні права вільних 
сільських обивателів…»
В  «За рік після його оприлюднен-

ня... виходило майже 20 українських 
періодичних видань. Справжнім про-
ривом стала поява газети “Хлібороб” 
у Лубнах і щоденної української газе-
ти “Громадська думка” у Києві...»

Г  «…не допустити ввезення в межі 
імперії без окремого на те дозволу… 
будь-яких книг і брошур, що вида-
ються за кордоном малоросійською 
говіркою; …припинити видання газе-
ти “Киевский телеграф”... »

ВідпоВідь: 
Для того, щоб дати правильну 
відповідь на дане (або подібні) 
запитання, потрібно визначити, з 
якого документа підібрана кожна 
цитата і коли той чи інший доку-

мент був оприлюднений. Отже, 
щодо варіанту А, то його зміст 
вказує на те, що йдеться про роз-
порядження міністра внутрішніх 
справ Російської імперії П. 
Валуєва, видане 30 липня 1863 
р., і відоме як Валуєвський цир-
куляр. Документом забороняло-
ся друкувати українською книги 
релігійного, навчального і науко-
вого змісту, а допускалося лише 
видання художніх творів. Загалом, 
циркуляр вказував, що українська 
мова є «штучним винаходом», тому 
«ніякої окремої малоруської мови 
не було, немає і бути не може…». 
Це стало сигналом для закрит-
тя українських недільних шкіл і 
репресій проти низки українських 
культурно-громадських діячів. 
Отже, варіант А датуємо 1863 р.
Варіант Б є цитатою зі знамени-
того маніфесту імператора Олек-
сандра ІІ про звільнення селян із 
кріпацтва. «Загальне положення 
про селян, які вийшли з кріпосної 
залежності» від 19 лютого 1861 
р. стало головним документом 
масштабної аграрної рефор-
ми, яку провели в Російській 
імперії, намагаючись скасуванням 

кріпацтва «відкрити шлюзи» для 
капіталістичного розвитку країни 
і модернізації економіки Імперії. 
Отже, варіант Б датується 1861 р. 
У варіанті В йдеться про «вибух» 
українського газето- і книгодру-
кування в Російській імперії після 
скасування заборони на українське 
слово. Шлях до таких разючих 
змін в політиці російського уряду 
відкрила перша російська революція 
1905—1907 рр. 30 жовтня 1905 р., 
коли Російська імперія занурилася 
в хаос. Спровокований загальним 
політичним страйком і селянськими 
повстаннями, імператор Микола ІІ 
оприлюднив документ, підготований 
під керівництвом глави уряду 
графа С. Вітте. Документ нази-
вався «Найвищим маніфестом», а 
в історичні підручники він потра-
пив під назвою «Маніфест 17 жов-
тня 1905 р.». Фактично це була 
мала конституція імперії, де гаран-
тувалися демократичні свободи і 
права громадян, оголошувалося про 
скликання парламенту (Державної 
думи) тощо. Після оприлюднення 
маніфесту було прийнято ще цілу 
низку законодавчих актів, спрямо-

ваних на лібералізацію суспільного 
життя. Тобто варіант В датується 
1905 р. 
У варіанті Г наведено цитату з 
таємного «Емського акту» або 
«Емського указу» імператора Олек-
сандра ІІ, підписаного ним 30 трав-
ня 1876 р. Цей документ доповню-
вав Валуєвський циркуляр і накла-
дав остаточну заборону друкувати 
українською мовою оригінальних 
і перекладних книг в Російській 
імперії, завозити друковану 
україномовну продукцію з-за кор-
дону, ставити україномовні вистави, 
співати і декламувати українською 
мовою на сцені. Указ став потужним 
ударом по діяльності українських 
громад, призвів до закриття важ-
ливого осередку українського 
інтелектуального життя в Російській 
імперії — Південно-Західного 
відділу Російського географічного 
товариства та прихильної до 
українців газети «Киевский теле-
граф». Отже, варіант Г датується 
1876 р.
  
праВильна ВідпоВідь:  
Б, а, Г, В.


