
 

 

Вимоги  до змісту атестаційних робіт 

 

Історія України 

 

Завдання для ДПА зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів, 

котрі включають основні питання програми.  

Для підготовки до ДПА пропонується  Збірник завдань ДПА 2015 з історії України 

призначений для загальноосвітніх навчальних закладів України. Ю.Г. Лебедєва. 

Київ “Генеза”, 2015. https://erudyt.net/dpa-2/11-klas-dpa/dpa-2015-zbirnyk-zavdan-z-

istoriji-ukrajiny-11-klas.html   або Збірник завдань для ДПА. Історія України. 11 клас  

Віталій Власов, С. Кульчицький. ЦНМЛ, 2013. https://www.yakaboo.ua/ua/zbirnik-

zavdan-dlja-dpa-istorija-ukraini-11-klas.html 

 

Учитель готує 10 варіантів  атестаційних робіт.       

           Кожен  з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання з історії  

таких  форм:   

 завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба 

обрати одну правильну; 

 у завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, потрібно 

добрати одну правильну відповідь з варіантів,  позначених цифрою; 

 у завданнях 19, 20 потрібно розташовувати історичні події у 

хронологічній послідовності; 

 завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких треба 

обрати три правильні відповіді. 

    Зміст тестових завдань відповідає  навчальним програмам   для 

загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників з історії,  

рекомендованих Міністерством освіти і науки України.             

 Під час виконання завдань учні мають виявити: 

- знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, 

картографії,  історичних особистостей, культурно-історичних пам’яток;   

- уміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки  історичних 

подій та явищ, оцінювати їхнє значення; 

- уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, 

процесами та періодами; 

- уміння працювати з історичними джерелами: історичними документами, картами, 

схемами, фотоматеріалами  тощо.  

  

 

 

 

 

https://erudyt.net/dpa-2/11-klas-dpa/dpa-2015-zbirnyk-zavdan-z-istoriji-ukrajiny-11-klas.html
https://erudyt.net/dpa-2/11-klas-dpa/dpa-2015-zbirnyk-zavdan-z-istoriji-ukrajiny-11-klas.html
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Vitalij_Vlasov/
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/S_Kul_chickij/
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/CNML/
https://www.yakaboo.ua/ua/zbirnik-zavdan-dlja-dpa-istorija-ukraini-11-klas.html
https://www.yakaboo.ua/ua/zbirnik-zavdan-dlja-dpa-istorija-ukraini-11-klas.html
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                                                          Додаток 
 

Демонстраційний варіант атестаційної роботи 
 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді. Серед яких лише один правильний 

 

1. Яка подія Першої світової війни є проявом встановлення  «окупаційного 

режиму»? 

А   формування легіону Українських січових стрільців (УСС) 

Б  утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства 

В  заснування Головної української ради  

Г  створення Союзу визволення України 

 

2. Який Універсал УЦР проголошував наступне: 

«Іменем Української Народної Республіки, в федеративній Росії ми, Українська 

Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з усяким безладдям і 

руїнництвом та до дружнього великого будівництва нових державних форм, які 

дадуть великій і знеможеній Республіці Росії здоров’я, силу і нову будучність. 

Вироблення тих форм має бути проведене на Українських і Всеросійських 

Установчих Зборах»? 

А  Перший            Б  Другий              В  Третій             Г  Четвертий 

 

3. Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.  

 «…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи 

могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, 

продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син 

України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади»?   Хто згідно 

цього документа взяв на себе всю повноту влади? 
 

А  Б  В  Г  

 

4. Яка галузь господарства УСРР у 1920-ті роки найшвидше відновила свій 

потенціал після тривалого періоду бойових дій?  

А   сільське господарство                          

Б   видобувна промисловість 

В   важка промисловість                            

Г   легка промисловість 
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5.  Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала 

А  політичну підтримку в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського. 

Б  військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна. 

В  визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи. 

Г  спільні воєнні дії проти Червоної армії на території України. 

 

6. Що було складовою політики радянської влади в національному питанні в 

роки непу? 

А  розширення сфери застосування української мови в освіті, пресі, науці 

Б  скасування офіційної цензури, толерантне ставлення до інакомислячих 

В  обмеження прав національних меншин на національно-культурний розвиток 

Г  ліквідація ідеологічного контролю над духовним життям українського народу 
 

7. Чим було зумовлено згортання непу? 

А  стрімким падінням життєвого рівня                  

Б  невідповідність політики більшовицькій ідеології 

В  масові селянські виступи проти радянської   влади          

Г  назрівання Другої світової війни 

 

8. Пропагандистською складовою якої 

політики радянського партійно-держав-

ного керівництва УСРР був зображений 

плакат? 

А українізації                     

Б колективізації           

В індустріалізації              

Г культурної революції  

 

9. Найбільшого розмаху сталінських репресій, жертвами яких стали як прості 

громадяни, так і керівники партії і держави (так званий «великий терор») 

відноситься до 

А 1920-х рр.                     Б 1930-х рр.  

В 1940-х рр.                     Г 1950-х рр. 

 

10. Який елемент радянської командно-адміністративної системи було збере-

жено нацистами на окупованій у роки Другої світової війни території УРСР?    

А  колгоспи                                   Б  райкоми партії            

В  піонерські організації              Г  народні комісаріати 

 

11. Яка українська держава мала зображений на  

малюнку герб? 

А  Галицька Соціалістична Радянська Республіка      

Б  Гуцульська Республіка 

В  Західноукраїнська Народна Республіка                    

Г  Карпатська Україна 
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12. Першочерговою метою сталінського керівництва у процесі відбудови 

повоєнного господарства України було 

А  зміцнення воєнної могутності СРСР.                            

Б  перетворення УРСР на житницю СРСР. 

В  формування окремого господарського комплексу.     

Г  зростання добробуту населення республіки. 

 

13. На карті пунктирною лінією зображено територія 

 
А  охоплена голодом 1946-1947 рр.                 Б  району активних дій УПА. 

В  основної промислової бази УРСР.              Г  поширення «кукурузної кампанії». 

 

14. Якому керівнику УРСР наступним чином пояснював Генеральний секретар 

КПРС Л.Брежнєв мотив його усунення з посади:  „Ти багато виявляв самостій-

ності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи 

місництва і прояви націоналізму” 

А  П.Шелесту           Б  В.Щербицькому               

В  О.Кириченку         Г  М.Підгорному 

 

15. На створення плаката художника надихнула 

оборона українськими військами під час АТО 

А  Донецького аеропорту.               Б  Маріуполя. 

В  Дебальцевського плацдарму.     Г  Луганського 

аеропорту. 

 

16. Який керівник УРСР ставши Першим секретарем 

ЦК КПУ „…почав випромінювати якусь неприязнь до 

всього українського...”? 

А  В.Щербицький        Б  П.Шелест         В  О.Кириченко         Г   М.Підгорний 
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Завдання на встановлення відповідностей 

У завданнях 17-18 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 

виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

17. Установіть відповідність між назвами виконавчих органів і державними 

утвореннями. 

1  Рада народних комісарів 

2  Генеральний секретаріат 

3  Державний секретаріат 

4  Рада міністрів 

 

А  Українська Народна Республіка періоду УЦР 

Б  Західноукраїнська Народна Республіка 

В  Українська Соціалістична Радянська Республіка 

Г  Українська Держава гетьмана П.Скоропадського 

Д  Українська Народна Республіка періоду Директорії 

1-      2-     3-     4- 

 

18. Установіть відповідність між поняттями та уривками історичних 

документів. 

1  лібералізація 

2  дисиденти 

3  шістдесятники 

4  реабілітація 

А  «Зняти з обліку спец поселення і звільнити з-під 

адміністративного нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та 

членів їх сімей, виселених з Криму в 1944 році» 

Б  «Затвердини… передачу Кримської області зі складу Російської 

СФСР до складу Української СРР» 

В  « Завдання полягає в підготовці народу до нового масового 

руху за національну свободу. Для такої праці потрібні не 

скоростріли з багнетами, а натхненне слово з вірою у перемогу…» 

Г  «Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї 

індивідуальності. Насправді за шуканням істини – замість ідеї 

спущеної зверху для оспівування,… неприйняття, опір, 

протистояння офіційній літературі та всьому апаратові 

будівничих казарм» 

Д  «Для цього необхідно: по перше, по-більшовицькому засудити 

і викорінити як чужий духу марксизму-ленінізму і несумісний з 

принципами партійного керівництва і нормами партійного життя 

культ особистості, вести нещадну боротьбу проти всіляких  спроб 

відродити його в тій чи іншій формі…» 

1-     2-     3-     4- 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності 

У завданнях 19-20 розташуйте події в хронологічній послідовності. 

19. Установіть послідовність подій. 

А   проголошення Акту відновлення Української Держави  

Б   створення Української головної визвольної ради (УГВР) 

В   проведення ІІІ Надзвичайний збір ОУН 

Г   створення Української повстанської армії (УПА) 

  1-     2-     3-    4- 
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20. Установіть послідовність подій, відображених на радянських плакатах.  

А               Б   

В               Г   

1-     2-     3-     4- 

 

Завдання з короткою відповіддю множинного вибору 

Завдання 21-22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. 

21. Укажіть складові політики радянізації Західної України у 1939-1941 рр. 

1  колективізація селянського господарства 

2  націоналізація промислових підприємств 

3  конфіскація земель греко-католицької та інших церков 

4  заохочення приватної торгівлі 

5  викуп державою поміщицьких земель 

6  створення раднаргоспів 

7  запровадження продовольчої розкладки 

 

22. Які події відбулися у період президенства Л.Кучми? 

1  ядерне роззброєння України 

2  запровадження національної валюти – гривні 

3  «помаранчева революція» 

4  вступ до Всесвітньої торгівельної організації ВТО 

5  аварія на Чорнобильській АЕС 

6  підписання угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) 

7  достроковий розпуск Верховної Ради України 

 

   


