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Однією з найбільших проблем сучасного українського
суспільства є забезпечення рівного доступу всіх
громадян до вищої освіти, незважаючи на їхній матері!
альний і соціальний стан.
Для вирішення цієї проблеми в державі створюється
система оцінювання якості освіти, складовою якої є
незалежне тестування бажаючих вступити до вищих
навчальних закладів.
Таке тестування здійснює державна організація —
Український центр оцінювання якості освіти. Ми докла!
даємо максимум зусиль для того, щоб незалежне
тестування проводити чесно та об’єктивно, використо!
вуючи для цього сучасні комп’ютерні та комунікаційні
технології.
Щиро сподіваємося, що участь у незалежному
тестуванні відкриє шлях до вищої освіти всім, кому
вона потрібна для праці на благо України, творення
власного життя і добробуту, набуття іміджу
високоосвіченої ділової людини.
Віримо, що кожен учасник зовнішнього оцінювання
зможе отримати гарні результати. Ми зробимо все
можливе для цього. Бажаємо успіхів.

Ігор ЛІКАРЧУК, доктор педагогічних наук, професор, директор
Українського центру оцінювання якості освіти
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ЧАСТИНА I

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ:
ЗМІСТ І ПРОЦЕДУРА

І. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ В ОСВІТІ УКРАЇНИ 

Досягти прогресу та успіхів як на глобальному, так і на інди�
відуальному рівні в умовах сьогодення неможливо без глибоких
і якісних знань. Це, у свою чергу, актуалізувало проблему якості
освіти та її оцінки.

Традиційно склалося так, що оцінку результатам навчальної
діяльності, особливо у загальноосвітній школі, дає вчитель. Однак
багатовіковою педагогічною практикою доведено, що об’єктивно
оцінити якість навчальних досягнень своїх учнів учитель не може,
адже на формування цієї оцінки мають вплив ряд внутрішніх
(суб’єктивних) і зовнішніх чинників. Тому у світі давно запровад�
жується зовнішнє оцінювання результатів освітньої діяльності,
яке проводиться незалежними від навчальних закладів інсти�
туціями за стандартизованими схемами і технологіями. Це гаран�
тує високий рівень його об’єктивності, отримання достовірних да�
них про навчальні досягнення, ступінь їхньої відповідності
нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання якості осві�
ти є основою для вироблення освітньої стратегії і тактики, оцінки
роботи закладів освіти зокрема й освітніх систем в цілому. Од�
нією з форм зовнішнього оцінювання якості освіти є незалежне
тестування випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для чого проводиться незалежне тестування? 

Незалежне тестування випускників загальноосвітніх навчаль�
них закладів в Україні проводиться для того, щоб визначити
рівень їхніх навчальних досягнень, проведення на цій основі дер�
жавної підсумкової атестації та конкурсного відбору для навчан�
ня у вищих навчальних закладах. 

Що таке тест?

У найбільш загальному значенні тест — це набір завдань, за
допомогою яких оцінюються певні властивості людини, викорис�
товуючи кількісні показники виконання цих завдань. 
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Педагогічний тест, який використовується в незалежному
зовнішньому оцінюванні, — це набір завдань з певної галузі
знань (навчального предмета), побудованих за певними прави�
лами викладу умови і надання відповіді, за допомогою яких
оцінюється рівень навчальних досягнень учнів (знання, вміння,
предметна компетентність тощо). 

Особливістю незалежного зовнішнього оцінювання учнів є
те, що воно здійснюється за єдиними вимогами і процедурами
для всіх, хто виконує тест.

Коли почали використовувати тести в школах? 

У педагогічній практиці використання тестів як одного з пе�
дагогічних інструментів відоме дуже давно. Історики освіти
стверджують, що перші згадки про використання тестів можна
знайти ще в древньому Китаї часів владарювання династії Хан. 

Одним із перших, хто розпочав використовувати тести для пе�
ревірки знань учнів, був Дж. Фішер (Англія, 1864 р.). Теоретичні
основи тестування були розроблені англійським психологом
Ф. Гальтоном (1883 р.). Вони широко використовувалися в пси�
хології та педагогіці наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть. 

На початку 20�х років ХХ ст. відбулося розмежування психо�
логічних і педагогічних напрямів у розробленні тестів. Перший
стандартизований педагогічний тест був розроблений амери�
канським психологом Е. Торндайком.

У колишньому СРСР найбільшого поширення тести набули
у 20�х роках ХХ ст. Так, у 1926 р. було опубліковано першу серію
тестів для шкіл. Однак її використання в педагогічній практиці
було припинене після 1936 р., коли принципи тестування були
ототожнені з основними положеннями педологічної теорії та
практики.

У 1993 р. в українській освіті було зроблено спробу запровад�
ження тестування випускників загальноосвітніх навчальних
закладів.

Чому саме тести використовуються 
в незалежному оцінюванні?

Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного
оцінювання, мають багато переваг, серед яких: 

— можливість перевірити результати навчальних досягнень
водночас із багатьох тем і розділів програми; 

— об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального ма�
теріалу;

— створити для всіх учасників тестування рівні умови скла�
дання тестів;
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— стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки
результатів;

— охопити тестуванням велику кількість учнів.

Хто проводить зовнішнє тестування в Україні?

Повноваження на проведення зовнішнього незалежного
оцінювання в Україні має ЛИШЕ Український центр оцінюван�
ня якості освіти (УЦОЯО), створений Кабінетом Міністрів
України у 2005 р. Йому підпорядковані 9 регіональних центрів
оцінювання якості освіти. Вони розташовані у м.м. Вінниця,
Бровари, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано�Франківськ, Львів,
Одеса, Сімферополь, Харків. Сфера впливу кожного регіональ�
ного центру поширюється на кілька областей України.

ДИСЛОКАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА НИМИ ОБЛАСТЕЙ У 2008 р.

№
Назва регіонального
центру оцінювання

якості освіти
Поштова адреса Закріплені 

області у 2008 р.

1 Вінницький вул. Київська, 46, 
м. Вінниця, 21009

Вінницька,
Житомирська, 
Хмельницька

2 Дніпропетровський
вул. Новоселівська, 27,
к.137, м. Дніпропет�
ровськ, 49083

Дніпропетровська,
Полтавська

3 Донецький вул. Мушкетівська, 19,
м. Донецьк, 83014

Донецька,
Луганська

4 Івано�Франківський
вул. С. Бандери, 10�а,
м. Івано�Франківськ,
76014

Івано�Франківська,
Закарпатська, Чернівецька,
Тернопільська

5 Львівський
вул. Т. Шевченка, 116, 
корпус 2, м. Львів,
79039

Львівська,
Волинська, 
Рівненська

6 Одеський
вул. Академіка 
Корольова, 26, 
м. Одеса, 65114

Одеська,
Миколаївська,
Кіровоградська

7 Харківський пл. Свободи, 6, к. 463,
м. Харків, 61022

Харківська,
Чернігівська,
Сумська

8 Сімферопольський вул. Семашка, 15, 
м. Сімферополь, 95026

Автономна Республіка
Крим, м. Севастополь,
Запорізька, Херсонська

9 Київський вул. Незалежності, 14�б,
м. Бровари, 07440,

м. Київ, Київська, 
Черкаська
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ІІ. ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ЦИФРИ І ФАКТИ

1993 рік
В Україні здійснено спробу запровадити тестування випуск�

ників загальноосвітніх шкіл. Через ряд об’єктивних і суб’єктив�
них чинників вона виявилася невдалою.

2002 рік
Центр тестових технологій Міжнародного фонду «Відрод�

ження» спільно з Міністерством освіти і науки України провели
200 тестувань, у яких взяли участь студенти перших курсів ви�
щих навчальних закладів. 

Мета цього проекту — апробація тестових завдань і розроб�
лення технології адміністрування.

2003 рік
Центр тестових технологій Міжнародного фонду «Відрод�

ження» спільно з Міністерством освіти і науки України провели
тестування з математики та історії 3121 випускника 670 загаль�
ноосвітніх шкіл України. Чотири вищі навчальні заклади поча�
ли зараховувати результати тестування як вступні випробуван�
ня. За бажанням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
результати тестування зараховують як державну підсумкову
атестацію.

2004 рік
Центром тестових технологій Міжнародного фонду «Відрод�

ження» спільно з Міністерством освіти і науки України проведе�
но тестування 4485 випускників шкіл міст Києва, Донецька,
Львова, Харкова, Одеси з математики, української мови, історії,
економіки. 

У 31 вищому навчальному закладі були прийняті рішення про
зарахування результатів тестування як вступних випробувань.

25 серпня була прийнята постанова Кабінету Міністрів Укра�
їни «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти». Цим документом пе�
редбачається: провести у 2006 р. випробування технологій
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень ви�
пускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти; у 2007–2008 роках — здійснити запровадження зовніш�
нього незалежного оцінювання навчальних досягнень випуск�
ників навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.
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2005 рік
Президент України В. А. Ющенко Указом від 4 липня доручив

Міністерству освіти і науки України упродовж 2005–2006 років
здійснити перехід до проведення вступних випробувань до ви�
щих навчальних закладів шляхом зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1312 від 31 груд�
ня було утворено Український центр оцінювання якості освіти
та встановлено, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих
навчальних закладів, є державною підсумковою атестацією та
вступними випробуваннями до цих закладів.

Проводиться тестування 10 030 учнів із 1567 шкіл України. 

2006 рік
У Державному бюджеті України на 2006 р. уперше передба�

чаються кошти на запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти. 

Розпочинає свою діяльність Український центр оцінювання
якості освіти. Створюються 8 регіональних центрів оцінювання
якості освіти.

Проводиться тестування 41 818 випускників загально�
освітніх шкіл, до якого залучаються 6300 інструкторів, 700 екза�
менаторів. 

2007 рік
Завершується створення регіональних центрів оцінювання

якості освіти. Вони обладнуються сучасним комп’ютерним,
поліграфічним, комунікаційним обладнанням. Розпочинають
свою діяльність технологічний і поліграфічний підрозділи Ук�
раїнського центру. Формується банк тестових завдань. Здійсню�
ється інтенсивна підготовка кадрів, передусім організаторів
зовнішнього незалежного оцінювання. 

У квітні–травні проводиться зовнішнє незалежне оцінювання
понад 116 тис. випускників із усіх регіонів України, що складає
26 % від їхньої загальної кількості. У місті Києві, Харківській та
Львівській областях зовнішнім незалежним оцінюванням охоп�
люються від 64 до 94 % випускників. Для його проведення підго�
товлено 165 варіантів тестових зошитів. Студентами вищих на�
вчальних закладів зараховано майже 40 тис. абітурієнтів, які
подали до приймальних комісій сертифікати зовнішнього неза�
лежного оцінювання. 
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ІІІ. ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Нормативно�правова база для проведення зовнішнього неза�
лежного оцінювання навчальних досягнень випускників загаль�
ноосвітніх навчальних закладів знаходиться у стадії формуван�
ня. Під час експерименту з його запровадження, проведеного у
2004–2006 рр., апробувалися не лише технологічні питання, а й
нормативно�правові аспекти його організації. Нині підготовлені
зміни до багатьох законодавчих актів і нормативних документів,
які регламентують різні аспекти організаційно�технологічного
забезпечення процесу зовнішнього оцінювання.

Нижче подано витяги з окремих діючих законодавчих і нор�
мативних актів, якими керується у своїй діяльності Український
центр оцінювання якості, здійснюючи зовнішнє незалежне
оцінювання.

1. Із Конституції України

«…Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права
і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної,

повної загальної середньої, професійно�технічної, вищої освіти в
державних і комунальних навчальних закладах; розвиток
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно�
технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;
надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в
державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі…»

(Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — С. 141).

2. Із Закону України «Про вищу освіту»

«…Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти 

1. Державна політика у галузі вищої освіти визначається
Верховною Радою України.
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2. Державна політика у галузі вищої освіти грунтується на
принципах: 

…доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним
громадянином України…;

Стаття 18. Повноваження спеціально уповноваженого цен�
трального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки,
інших центральних органів виконавчої влади, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади 

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у галузі освіти і науки1:

…затверджує умови прийому на навчання до вищих навчаль�
них закладів..;

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчаль�
ного закладу

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів
здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей
незалежно від форми власності навчального закладу та джерел
його фінансування. 

2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав
громадян у галузі освіти.

3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до
вищих навчальних закладів державної та комунальної форм
власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передба�
чених законодавчими актами.

4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для
підготовки фахівців усіх освітньо�кваліфікаційних рівнів про�
водиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів. 

Правила прийому на навчання до вищого навчального закла�
ду затверджуються його керівником за погодженням із спеціаль�
но уповноваженим центральним органом виконавчої влади у га�
лузі освіти і науки…» 

(Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — С. 134).

3. Із Указу Президента України від 4 липня 2005 р. «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні» 
«1. Кабінету Міністрів України:
4) опрацювати і забезпечити реалізацію заходів щодо:
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…здійснення переходу протягом 2005–2006 років до проведен�
ня вступних випробувань до вищих навчальних закладів шляхом
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень ви�
пускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти, передбачити відповідне фінансування цих заходів…»

(Офіційний вісник України. — 2005. — № 27. — С. 1542).

4. Із постанови Кабінету Міністрів України 25 серпня
2004 р. № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».
З метою забезпечення реалізації конституційних прав грома�

дян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: 

1. Затвердити Порядок зовнішнього незалежного оцінюван�
ня та моніторингу якості освіти (додається).

ПОРЯДОК
зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти
1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості

освіти (далі — оцінювання якості освіти) запроваджується з ме�
тою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на
рівний доступ до освіти, здійснення контролю за дотриманням
Державного стандарту загальної середньої освіти, аналізу стану
системи освіти та прогнозування її розвитку.

2. Оцінювання якості освіти здійснюється шляхом:
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень

випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, за
результатами якого проводиться їх державна підсумкова ате�
стація та конкурсний відбір для навчання у вищих навчальних
закладах… 

3. МОН встановлює строки, перелік навчальних предметів,
програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і ви�
значає загальну стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує
його проведення, контролює виконання запланованих заходів.

4. Організаційно�методичне і технологічне забезпечення
оцінювання якості освіти здійснюється Українським центром
оцінювання якості освіти і його регіональними підрозділами… 

5. Національна система оцінювання якості освіти включає
електронні бази даних, які створюються і ведуться згідно із
законодавством у сфері інформаційної безпеки, зокрема:

навчальних досягнень випускників загальноосвітніх на�
вчальних закладів…; 
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тестових завдань, які використовуються для зовнішнього не�
залежного оцінювання.

6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти є державною підсумковою атестацією та вступними ви�
пробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на
принципах прозорості та об’єктивності. Право на проходження
зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники нав�
чальних закладів системи загальної середньої освіти або особи,
які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту. 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання осо�
бам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається
сертифікат з його результатами, згідно з яким вноситься
відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти про повну загальну
середню освіту. Особи, які раніше одержали атестат про повну за�
гальну середню освіту, при вступі до вищих навчальних закладів
подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката
затверджується МОН.

7. Оцінювання якості освіти здійснюється на засадах
конфіденційності. … 

11. МОН враховує результати зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти під час проведення
аналізу стану функціонування освітньої системи, визначає пер�
спективні напрями її розвитку та розробляє заходи щодо
реалізації державної політики в галузі освіти. Зазначені заходи
оприлюднюються в засобах масової інформації, висвітлюються
у фахових виданнях для ознайомлення з ними педагогічної гро�
мадськості…»

(Офіційний вісник України. — 2004. — № 34. — С. 2262).

5. Із постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадI
ження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторинI
гу якості освіти».
«На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р.

№ 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціону�
вання та розвитку освіти в Україні» та з метою підвищення
якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу
до вищої освіти і створення передумов для входження України в
європейський освітній простір Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: 

1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчаль�
них досягнень випускників навчальних закладів системи загаль�
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ної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих
навчальних закладів, є державною підсумковою атестацією та
вступними випробуваннями до цих закладів…»

(Офіційний вісник України. — 2006. — № 1. — С. 34). 

6. Із Положення про Український центр оцінювання якості
освіти (затверджене постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 31 грудня 2005 р. № 1312).
«1. Український центр оцінювання якості освіти (далі —

Центр) є бюджетною установою, що належить до сфери управ�
ління МОН.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і закона�
ми України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказами МОН та цим Положенням. 

3. Центру підпорядковуються регіональні підрозділи —
регіональні центри оцінювання якості освіти у мм. Вінниці,
Дніпропетровську, Донецьку, Івано�Франківську, Києві, Льво�
ві, Одесі, Сімферополі та Харкові, навчально�екзаменаційні
центри, що забезпечують організацію і здійснення у межах
регіонів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих на�
вчальних закладів (далі — зовнішнє незалежне оцінювання),
шляхом проведення тестування на паперових носіях і комп’ю�
терного тестування.

4. Основними завданнями Центру є:
1) організаційно�технологічна підготовка здійснення зовніш�

нього незалежного оцінювання та проведення моніторингу
якості освіти, що передбачає:

розроблення технологічного процесу зовнішнього незалеж�
ного оцінювання; 

розроблення єдиних програмних вимог;
організація розроблення та стандартизацію тестових завдань,

створення бази даних;
розроблення програмного забезпечення для створення бази

даних і оброблення результатів тестування; підготовку інфор�
маційних, методичних та інструктивних матеріалів;

фахову підготовку осіб, що забезпечують проведення тесту�
вання та моніторинг якості освіти;

розроблення завдань для зовнішнього незалежного оцінюван�
ня; розроблення схеми зовнішнього незалежного оцінювання… 

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань: оформ�
ляє і видає особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінюван�
ня, сертифікат з його результатами;
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подає на запит навчальних закладів системи загальної серед�
ньої освіти та вищих навчальних закладів інформацію про ре�
зультати зовнішнього незалежного оцінювання… 

веде реєстр обліку осіб, які пройшли зовнішнє незалежне
оцінювання. 

6. Центр під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої вла�
ди, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста�
новами та організаціями, а також з фізичними особами…»

(Офіційний вісник України. — 2006. — № 1. — С. 34). 

УВАГА. Витяги з текстів нормативно�правових документів
подано в дійсній редакції станом на 20 листопада 2007 р.
Зміни до діючих та нові нормативно�правові документи, що
стосуються проведення зовнішнього незалежного оцінюван�
ня, будуть розміщуватися на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти: www. testportal.com.ua

IV. ПРЕДМЕТИ, З ЯКИХ МОЖНА 
СКЛАСТИ ТЕСТИ У 2008 р.

Українська мова і література
Історія України (з найдавніших часів до наших днів)
Всесвітня історія (з найдавніших часів до наших днів)
Зарубіжна література
Хімія
Фізика
Біологія
Математика
Основи економіки
Основи правознавства
Географія

УВАГА. Кожен учасник тестування повинен обов’язково
скласти тест з української мови і літератури. Також кожен
учасник тестування може обрати тести ще з двох (або з од�
ного) предметів, зазначених вище. Перелік цих предметів
потрібно вказати під час реєстрації. Його можна змінювати
чи уточнювати до 20 лютого 2008 р. Для цього необхідно
звертатися до пунктів реєстрації.
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V. УЧАСНИКИ ТЕСТУВАННЯ

Хто може взяти участь у тестуванні?

Участь у тестуванні можуть взяти всі випускники загально�
освітніх навчальних закладів 2008 р., які виявили бажання стати
студентами вищих навчальних закладів України, випускники
загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років. 

Згідно з чинним законодавством України до загальноосвітніх
навчальних закладів віднесені загальноосвітні середні школи
І–ІІІ ступенів; спеціалізовані загальноосвітні школи І–ІІІ сту�
пенів; загальноосвітні школи�інтернати І–ІІІ ступенів; загаль�
ноосвітні санаторні школи�інтернати І–ІІІ ступенів; гімназії;
ліцеї; колегіуми; вечірні (змінні) загальноосвітні школи ІІ–ІІІ
ступенів; професійно�технічні навчальні заклади та вищі нав�
чальні заклади І–ІІ рівнів акредитації, в яких учні (студенти)
здобувають загальну середню освіту.

Якими є права учасників тестування?

Учасники тестування мають право на: 
а) виконання тестів, що відповідають:
— за змістом — чинним програмам, затвердженим Міністер�

ством освіти і науки України;
— за формою — професійним вимогам до тестів як інстру�

мента педагогічного вимірювання;
б) вибір мови для складання тестів (за винятком тесту з ук�

раїнської мови і літератури) із переліку мов, якими здійснюється
навчально�виховний процес у школах України: українська,
російська, молдовська, кримськотатарська, угорська, польська,
румунська; 

в) ознайомлення з правами та обов’язками учасника тесту�
вання;

г) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб,
відповідальних за організацію та проведення тестування;

ґ) безпечні умови проведення тестування;
д) отримання інформації про мету тестування, форми тес�

тових завдань, із яких складаються тести;
е) своєчасне отримання інформації про час і місце проведення

тестування;
є) отримання інформації про форму та час повідомлення ре�

зультатів тестування;
ж) конфіденційність результатів тестування;
з) апеляцію щодо умов та результатів тестування; 
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и) отримання інформації про можливі наслідки для учасника
тестування у випадку порушення правил і вимог його проведення.

Учасникам гарантується проходження тестування та
своєчасне отримання інформації про його результати у разі
виконання ними таких зобов’язань:

а) своєчасно зареєструватися в пункті реєстрації для участі
у тестуванні, надавши повну та правдиву інформацію про себе
в обсязі, визначеному умовами реєстрації;

б) ввічливо ставитися до всіх осіб, які організовують, прово�
дять чи беруть участь у тестуванні;

в) своєчасно з’явитися до пункту тестування з паспортом та
іншими документами, перелік яких визначено Українським цент�
ром оцінювання якості освіти, або інформувати організаторів
тестування про об’єктивні причини, що перешкоджають пройти
тестування, але дають право на участь у додатковій сесії;

г) ознайомитися з інформацією про порядок і правила проход�
ження тестування;

ґ) не використовувати під час тестування (в аудиторіях і при�
міщеннях пунктів тестування) в особистих інтересах, а також у
інтересах других і третіх осіб: мобільні телефони, фото� й відео�
апаратуру, інші технічні засоби, що можуть бути використані для
приймання та передання будь�якої інформації; друковані та
рукописні матеріали (підручники, посібники, записки тощо), що
можуть бути додатковими джерелами інформації для підготовки
відповідей на тести;

д) виконувати всі вказівки та вимоги персоналу, який організо�
вує проведення тестування в межах конкретного пункту тесту�
вання;

е) під час тестування не контактувати з іншими учасниками
тестування (розмовляти, передавати різні матеріали, консуль�
тувати чи консультуватися тощо);

є) після завершення роботи над тестами здати всі матеріали
тестування відповідальним особам, які його проводять.

УВАГА. Згода про взяття на себе цих зобов’язань фіксується
на зворотній стороні бланка відповіді особистим підписом
учасника тестування в день складання тестів. У разі порушен�
ня будь�якої з вимог, зазначених вище, учасники тестування
можуть бути видалені з аудиторії, де проходить тестування,
а отримані ними результати будуть анульовані. 
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VІ. ГАРАНТІЇ

Український центр оцінювання якості освіти гарантує учас�
никам зовнішнього незалежного оцінювання: 

РІВНІ УМОВИ, ОБ’ЄКТИВНІСТЬ, НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ 
у процесі підготовки, проведення та оцінювання результатів

тестування.

Ці гарантії забезпечуються:
1. Повною конфіденційністю. Зміст тестів, інформація про

авторів тестових завдань та учасників тестування, зміст про�
грамного забезпечення ретельно охороняються в Українському
центрі оцінювання якості освіти. Доступ до цієї інформації ма�
ють лише окремі працівники, які попереджені про сувору
відповідальність за її розголошення. Також з метою захисту
конфіденційної інформації в Українському центрі оцінювання
якості освіти розроблено комплекс технічних і технологічних
засобів, що унеможливлює її витік або дає можливість установи�
ти, коли, де, і з чиєї вини це сталося. 

2. Стандартизованою процедурою проведення тестування.
Усі елементи цієї процедури ретельно виписані у спеціальних
інструктивних документах Українського центру оцінювання
якості освіти. З ними ознайомлені відповідальні особи, які
здійснюють адміністрування процесу тестування. Завдяки стан�
дартизованій процедурі зовнішнє незалежне оцінювання розпоч�
неться і закінчиться одночасно в усіх пунктах тестування. В один
і той же час будуть відкриті спеціальні пакети з тестовими зав�
даннями. Усі учасники тестування отримають однакові бланки
відповідей. Виконані роботи перевірятимуться з допомогою єди�
ного програмного забезпечення та за спеціальною процедурою.

3. Специфікою формування змісту тестів. До тестів включе�
но завдання, орієнтовані на достатній і високий рівень навчаль�
них досягнень випускників загальноосвітніх навчальних за�
кладів. Більше половини тестових завдань розраховані не на
просте відтворення знань, а на їхнє використання. З метою уне�
можливлення списування у кожній аудиторії використовуються
різні варіанти тестів, що не повторюються. Однак у межах всієї
країни ці варіанти є ідентичними. Усі завдання відповідають
програмам із кожного предмета для загальноосвітніх навчаль�
них закладів. Жодного завдання, що виходить за межі шкільних
програм, у тестах немає. Передбачено виконання завдань різних
форм. У тестах із української мови і літератури, математики,
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історії України використовуються так звані відкриті завдання,
що вимагають розгорнутої відповіді, висловлення власних суд�
жень або написання міні�твору. 

4. Спеціально дібраним і навченим персоналом. Не зважаю�
чи на те, що в адмініструванні зовнішнього оцінювання беруть
участь десятки тисяч людей, усі вони пройшли спеціальне нав�
чання і мають відповідні сертифікати. Умовами проведення
зовнішнього оцінювання передбачено, що в аудиторіях, де відбу�
вається тестування, не можуть виконувати функції адміністра�
торів учителі, які працюють у закладі освіти, де функціонує
пункт тестування. Під час тестування з конкретного предмета в
аудиторії не працюють інструктори з числа вчителів, які викла�
дають цей предмет. Інструктори, що проводять тестування, та
їхні помічники ознайомлюються з прізвищами учнів, які будуть
працювати в конкретній аудиторії, лише за кілька хвилин до
початку тестування. 

5. Високим рівнем централізації процесу зовнішнього тес�
тування. Більшість підготовчих процедур здійснюється в Ук�
раїнському центрі оцінювання якості освіти, зокрема: підго�
товка і друк тестових зошитів; виготовлення і розсилання
запрошень тим, хто зареєструвався; визначення для кожного
учасника пункту тестування, аудиторії та місця в ній; обробка
результатів тощо. Це дає можливість зберегти конфіденцій�
ність, унеможливити сторонній вплив на процедуру і резуль�
тати тестування. 

6. Оригінальним програмним забезпеченням, розробленим
в Українському центрі оцінювання якості освіти. Воно дає мож�
ливість, без втручання сторонніх осіб, за досить короткий час
обробити сотні тисяч бланків відповідей і автоматично визначи�
ти результати тестування кожного учасника. Прізвища авторів
відповідей розшифровуються лише тоді, коли завершиться
оцінювання кожної роботи, а копія перевіреної роботи зберіга�
ється на електронних носіях.

7. Специфічним процесом обробки бланків відповідей. Усі
відповіді, ще до перевірки, обов’язково скануються та заносять�
ся в базу даних. Тому вони не можуть бути втрачені чи виправ�
лені. Бланки відповідей А перевіряються комп’ютерами. Бланки
відповідей Б з рукописним текстом або розв’язком направля�
ються на перевірку трьом учителям (екзаменаторам). 

Важливо знати, що бланки Б ніколи не будуть перевірятися
екзаменаторами з тієї області, міста чи району, де вони виконані.
Отже, екзаменатори не знають, чию роботу вони перевіряють.
Після перевірки бланки Б з оцінками екзаменаторів знову ска�
нуються і зберігаються в електронному вигляді. 
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8. Фізичною охороною. Український центр оцінювання
якості освіти та його структурні підрозділи, відповідно до
рішення Уряду, охороняються працівниками МВС України. Тес�
тові матеріали до пунктів тестування і бланки з відповідями до
пунктів обробки доставляються спеціальними службами під
охороною. У пунктах тестування тестові матеріали охороняють�
ся працівниками МВС України.

9. Громадським контролем за проведенням тестування. Ук�
раїнський центр оцінювання якості освіти запрошує батьків,
представників засобів масової інформації, громадських ор�
ганізацій, політичних партій, органів влади, закладів освіти
різних типів і форм власності спостерігати за всіма складовими
процесу зовнішнього незалежного оцінювання. Для цього
потрібно лише зареєструватися в будь�якому пункті тестування
та не заважати проводити зовнішнє оцінювання. Нам нічого
приховувати. Ми зацікавлені в тому, щоб уся процедура
зовнішнього тестування була прозорою для громадськості. 

10. Іншими чинниками, що не можуть бути розголошені.

Отже, Українським центром оцінювання якості освіти вжи�
ваються достатньо вагомі заходи для забезпечення рівних
умов, об’єктивності та неупередженості у проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестування.
Проте дотримання таких умов залежить не лише від праців�
ників УЦОЯО. Важливою гарантією цього є виконання учасни�
ками тестування тих зобов’язань, які вони беруть на себе,
приймаючи рішення про складання тестів. Нагадуємо, що своє
рішення і добровільне прийняття зобов’язань Ви стверджуєте
власним підписом на зворотній стороні бланка відповіді. 

VII. ЯК РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ТЕСТИ?

Підготовка тестів для зовнішнього незалежного оцінюван�
ня — це складний і тривалий процес, що включає: відбір змісту,
складання програм, розроблення специфікацій, формування ро�
бочих груп, укладання різних варіантів тестів, рецензування, ви�
готовлення тестових зошитів.

Хто здійснює підготовку тестів?

Жоден тест не готує один автор. Їхньою підготовкою займа�
ються працівники відділу змісту Українського центру та нав�
чально�методичних відділів регіональних центрів оцінювання
якості освіти, досвідчені учителі загальноосвітніх і викладачі
вищих навчальних закладів, науковці. Вони об’єднуються в
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кілька робочих груп із кожного предмета. Кількісний і персо�
нальний склад робочих груп зберігається в таємниці. Спеціа�
лісти із одного предмета не знають тих, хто є членами інших
робочих груп із цього ж предмета. 

Який матеріал включається в тести?

Зміст усіх тестів, що розробляються в Українському центрі
оцінювання якості освіти, не виходить за межі Програм для за�
гальноосвітніх навчальних закладів із конкретних навчальних
предметів, Програм зовнішнього незалежного оцінювання за�
тверджених Міністерством освіти і науки України. Український
центр оцінювання якості освіти гарантує, що у тестах не буде
завдань, які виходитимуть за межі змісту освіти, визначеного
цими документами. 

Які форми тестових завдань найчастіше 
використовуються?

Існує багато форм тестових завдань. Однак тести, що розроб�
ляються працівниками Українського центру оцінювання якості
освіти у 2008 р., міститимуть завдання шести форм. Це: завдан�
ня з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором
кількох правильних відповідей, завдання на встановлення
відповідності, завдання на встановлення правильної послідов�
ності, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті завдан�
ня з розгорнутою відповіддю. 

Використання різних форм тестових завдань дає можливість
робити об’єктивні висновки про рівень навчальних досягнень
тих, хто ці завдання виконує. 

Скільки готується варіантів тестів?

Робочими групами здійснюється підготовка великої кількос�
ті варіантів тестів. У 2007 р. із шести предметів було розроблено
165 варіантів тестів. У 2008 р. їх буде значно більше. 

Якою мовою будуть укладені тести?

У 2008 р. тести для проведення зовнішнього оцінювання
будуть укладені мовами, якими здійснюється навчально�
виховний процес у школах України: українською, російською,
молдовською, кримськотатарською, угорською, польською,
румунською. 

Хто рецензує тести?

Підготовлені тести рецензують незалежні експерти. Автори
завдань експертів не знають. 
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Якої складності завдання включаються в тести?

Тести розраховані на учнів, які мають достатній та високий
рівень навчальних досягнень. Інакше і не може бути, адже мова
йде про визначення рівня навчальних досягнень тих осіб, які
вступають до вищих навчальних закладів. Університетам, ака�
деміям, інститутам не потрібні студенти, які не засвоїли шкільні
програми в достатньому обсязі. Але до тестів включаються зав�
дання різних рівнів складності: від простих до складних. Тому
кожен учасник тестування зможе знайти ті завдання, які буде
спроможний розв’язати.

Як виготовляються зошити з тестовими завданнями?

Після завершення всіх видів робіт над тестами, вони уклада�
ються в зошити. Вибір тесту, який передається до друку,
здійснюється обмеженим колом працівників Українського цент�
ру оцінювання якості освіти. В електронному вигляді тест пере�
дається на друк. Друк здійснюється на спеціальному цифровому
обладнанні в умовах суворої конфіденційності. Готові зошити з
тестами відразу запаковуються в пакети з кількома ступенями
захисту. Приміщення, де друкуються і зберігаються зошити з
тестами, охороняється підрозділами МВС України.

Як зошити з тестами потрапляють на пункти тестування?

Зошити з тестами укладаються в спеціальні контейнери,
скріплюються захисними засобами і Державним підприємством
спеціального зв’язку (під охороною) доставляються до пунктів
тестування. Там вони зберігаються у захищених приміщеннях.
До часу відкриття контейнерів їх охороняють працівники
відповідних підрозділів МВС України. Відкриття контейнерів
відбувається за кілька хвилин до початку тестування в один і
той же час по всій країні. Українським центром оцінювання
якості освіти передбачено також інші заходи контролю щодо не�
допущення позаштатного відкриття контейнерів. 

Де і як можна дізнатися про зміст тестів?

Із завданнями, що включені до тестів, можна ознайомитися
лише в аудиторії, де буде відбуватися тестування. Будь�які
спроби дізнатися про зміст тестів до дня тестування, приречені
на невдачу. Розчаруванням і матеріальними збитками завер�
шиться спроба придбати готові відповіді на тестові завдання.
Це можуть підтвердити ті, хто намагався роздобути «відповіді»
у 2007 р. 
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VIII. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТЕСТУВАННЯ

Участь у тестуванні мають право брати лише ті особи, які
зареєструвалися у терміни, встановлені Українським центром
оцінювання якості освіти. 

Де можна зареєструватися для участі у тестуванні?

Про місцезнаходження пунктів реєстрації, їхні фактичні й
електронні адреси можна дізнатися в керівників загально�
освітніх навчальних закладів або в районних (міських) відділах
(управліннях) освіти. Також можна звернутися до регіональних
центрів оцінювання якості освіти. 

Чому не можна зареєструватися за кілька днів 
до першого тестування?

Кількість учасників тестування у 2008 р. дуже велика —
майже 530 тис. осіб. Працівникам Українського центру оціню�
вання якості освіти потрібен час для того, щоб усіх розподіли�
ти по пунктах тестування, аудиторіях, для кожного надрукува�
ти й надіслати запрошення, скласти списки і здійснити іншу
підготовчу роботу. Окрім цього, необхідно підрахувати, скіль�
ки тестових зошитів і з яких предметів та якими мовами друку�
вати. Саме тому останнім днем реєстрації визначено 20 лютого
2008 р. Ті, хто не зареєструється до цього дня, скласти тести
НЕ ЗМОЖУТЬ.

Чи можна випускникам минулих років зареєструватися
у будь;якій школі?

Це дуже небажане явище. Краще цього не робити. Випускни�
ки загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, сту�
денти та учні професійно�технічних навчальних закладів, ви�
щих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації реєструються
лише в єдиних пунктах реєстрації, місцезнаходження яких ви�
значають регіональні центри оцінювання якості освіти спільно
з місцевими органами управління освітою. Тому за довідкою
щодо місцезнаходження такого пункту потрібно звернутися до
районного (міського) відділу (управління) освіти. 

Які документи потрібні для реєстрації?

Для реєстрації треба мати паспорт громадянина України.
Якщо його ще немає, то можна подати свідоцтво про народжен�
ня й довідку зі школи, завірену директором, із Вашою фото�
графією. Якщо Ви є учнем чи студентом професійно�технічно�
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го або вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації і ба�
жаєте вступити на 1�й курс вищого навчального закладу III–IV
рівнів акредитації, необхідно разом із паспортом громадянина
України подати довідку із закладу освіти, в якому Ви навчаєте�
ся. Зразок такої довідки мають усі керівники професійно�
технічних навчальних закладів і вищих закладів освіти І–ІІ
рівнів акредитації.

Які документи для реєстрації мають подати випускники
загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років?

Паспорт і атестат про загальну середню освіту.

УВАГА. Обов’язково потурбуйтеся про отримання паспорта
громадянина України.

Як відбувається реєстрація?

На відміну від попередніх років, реєстрація учасників
зовнішнього оцінювання відбуватиметься за допомогою про�
грамних засобів і комп’ютера. У пункті тестування необхідно
подати оператору паспорт (свідоцтво про народження, довідку з
фотографією). Дані з них він внесе до пам’яті комп’ютера. Також
необхідно здійснити вибір предметів, із яких є бажання скласти
тести, мову тестування, відповісти на інші запитання оператора.
Після отримання цих відповідей друкується реєстраційна карт�
ка з іменним кодом. Уважно прочитайте її та підпишіть. Один
примірник реєстраційної картки оператор відправить до регіо�
нального центру оцінювання якості освіти, другий — залиша�
ється в учасника тестування. Якщо до 20 лютого у Вас виникне
потреба внести зміни у реєстраційні дані чи перелік предметів,
Ви можете це зробити, звернувшись до пункту реєстрації.
З собою потрібно мати реєстраційну картку та документи, які
Ви подавали під час первинної реєстрації. 

Через три тижні після реєстрації у Вас буде можливість на
сайті Українського центру оцінювання якості освіти перевірити
достовірність своєї реєстрації.

Чи можна доручити іншим особам провести реєстрацію
учасника тестування?

Ні. Нагадуємо, що термін реєстрації складає 3,5 місяці.

Куди можна звернутися у разі виникнення конфліктної си;
туації під час реєстрації?

До регіонального центру оцінювання якості освіти. 
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Чи можна зареєструватися у кількох пунктах реєстрації?

Потреби немає. Більше того, Ваші реєстраційні дані можуть
бути визнані повторними і їх знімуть з обліку. Такі «жарти» мо�
жуть закінчитися втратою можливості вступу до вищого на�
вчального закладу.

ІХ. У ДЕНЬ ТЕСТУВАННЯ

УВАГА. Цей розділ потрібно прочитати особливо ретельно.
Уся процедура складання тестів чітко регламентована. Будь�
яке відхилення від регламенту, допущене Вами, може стати
причиною анулювання результатів. 

1. Ви прийшли до пункту тестування. Біля входу Вас обов’яз�
ково зустрінуть чергові. Вони повинні перевірити запрошення,
яке є перепусткою, та паспорт (у тих, кому не виповнилося
16 років, чергові вимагатимуть пред’явити свідоцтво про народ�
ження та довідку зі школи з фотографією). Ви повинні знати, що
жодним нормативним документом не визначено час, коли учас�
никам тестування можуть дозволити зайти до приміщення, в
якому розташований пункт тестування. Отже, якщо Ви прийш�
ли раніше, то Ви можете очікувати початку тестування у вести�
бюлі закладу освіти, в якому розміщено пункт тестування. 

2. У вестибюлі пункту тестування будуть встановлені
спеціальні інформаційні дошки (стенди) з аудиторними списка�
ми учасників тестування. У цих списках потрібно знайти своє
прізвище, ім’я та по батькові. Біля кожного прізвища буде вказа�
но номер аудиторії, в якій Ви працюватимете над тестами. За�
пам’ятайте його.

3. За 15 хвилин до початку тестування Вам буде надано мож�
ливість пройти до приміщення. Знайдіть аудиторію, де Ви
повинні працювати. На дверях цієї аудиторії буде розміщено
список учнів, які в ній працюватимуть. 

У цьому ж списку поряд із Вашим прізвищем буде вказано
номер столу, за яким Ви будете виконувати тестові завдання. 

Ви повинні запам’ятати цей номер. Це дуже важливо!

4. Біля дверей аудиторії Вас знову попросять показати запро�
шення й паспорт чи свідоцтво про народження. Лише тоді, коли
інструктор переконається, що Ваше прізвище є у списку, а пас�
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порт чи інші документи дають можливість ідентифікувати Вашу
особу, Ви зможете ввійти в аудиторію.

5. На столі, що стоятиме біля дверей, Ви повинні залишити
всі особисті речі: мобільний телефон, плеєр, записник, книжки
тощо. 

УВАГА. Пам’ятайте: під час тестування не можна використо�
вувати будь�які допоміжні джерела інформації, адже цього
не передбачено процедурою. У Вас будуть проблеми!

6. Знайдіть стіл, на якому є наліпка з тим номером, який Ви
побачили біля свого прізвища у списку на дверях аудиторії. 

УВАГА. Ви повинні сісти лише за той стіл, на якому накле�
єний Ваш номер. В іншому випадку Ваша робота не буде
ідентифікована, і Ви не зможете отримати результати. 
Перевірте себе кілька разів.

За жодних обставин не погоджуйтеся на будь�які пропозиції
пересісти за інший стіл, перейти до іншої аудиторії тощо. 

У такому разі на Вас чекає невдача.

7. Старший інструктор розпочинає інструктаж. Уважно вис�
лухайте його настанови, запам’ятайте їх.

8. Старший інструктор повинен показати всім учасникам те�
стування секретний пакет із тестовими зошитами. Він має бути
заклеєний. Старший інструктор повинен запропонувати одному
з учнів пересвідчитися у цілісності пакета. Факт цілісності паке�
та учень засвідчує своїм підписом у протоколі.

УВАГА. Якщо у Вас виник щонайменший сумнів щодо
цілісності пакета із завданнями, негайно повідомте про це
інструктора. Ви можете особисто пересвідчитися у цілісності
пакета.

Лише після цього старший інструктор відкриває пакет. 

9. Упродовж наступних 15 хвилин учасникам тестування
роздають бланки відповідей, які були в пакеті. Таких бланків
може бути один або два. На кожний бланк інструктори накле�
юють наліпку зі штрих�кодом, у якому зашифроване Ваше
прізвище. 
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УВАГА. Ви повинні знати, що:
а) наліпка наклеюється лише у спеціально визначеному місці;
б) наліпка має бути наклеєна горизонтально, без перекосів;
в) номер на наліпці повинен відповідати номеру стола, за
яким Ви працюєте.
Будьте уважні, адже від Вашої зосередженості залежить
успішна ідентифікація виконаних Вами тестових завдань! 

10. Після наклеювання наліпок старший інструктор повинен
ознайомити Вас із інструкціями про роботу з тестовими зошита�
ми та порядком заповнення бланків відповідей.

11. За командою інструктора на зворотній стороні бланка А
Ви повинні власноруч зафіксувати, що з правилами проведення
тестування ознайомлені, й засвідчити це своїм підписом. 

УВАГА. Всі записи у бланках відповідей мають бути зроблені
учасником тестування кульковою (гелевою) ручкою чорного
кольору.

12. Інструктори починають роздавати Вам зошити з тестами.
На кожному зошиті зазначено його номер. Візьміть бланк
відповіді та у спеціально відведеному місці поставте знак «Х»
під номером, що відповідає номеру Вашого зошита. 

УВАГА. Акуратно виконуйте цю процедуру. Не сплутайте но�
мери. Не пишіть ніяких цифр, а поставте лише один знак «Х». 
Пам’ятайте! Номер стола, за яким Ви працюєте, номер
тестового зошита, номери на наліпках із штих"кодами
мають бути ОДНАКОВИМИ. Це дуже важливо!

13. Відтепер розпочинається відлік часу, який визначено для
виконання того чи іншого тесту. Цей час вказано на першій
сторінці тестового зошита. Час початку роботи записується на
класній дошці. Розпочинайте працювати.

Чи з усіх предметів будуть два бланки відповідей?

Два бланки відповідей (бланк А і бланк Б) будуть лише з
української мови і літератури, історії України, математики.
З решти предметів потрібно буде заповнити лише бланк А. 
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Який вигляд мають бланки А і Б та як їх заповнювати?

Зображення бланка А 
(на прикладі бланка з української мови і літератури) 

1. Місце для штрих�коду;
2. Місце для позначення номера Вашого тестового зошита;
3. Поля для відповідей на завдання тесту;
4. Поля для виправлення помилок, зроблених у полі відповідей.

УВАГА. Бланк А перевірятиметься за допомогою комп’ю�
тера. Тому будьте уважні, заповнюючи його. Усі позначки
мають бути чіткими, відповідати вимогам і не повинні вихо�
дити за межі місць, відведених для їхнього нанесення. 
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Зображення бланка Б 
(на прикладі бланка з української мови і літератури)

1. Місце для штрих�коду;
2. Поле екзаменаторів, у якому не можна робити позначки;
3. Місце для позначення номера Вашого тестового зошита;
4. Місце для виконання завдання. 

Бланк Б — це бланк для відповідей на відкриті завдання,
який перевіряють екзаменатори. Заповнюйте його охайно та
розбірливо!

НАГАДУЄМО. Працюючи над тестом, не використовуйте
шпаргалки, мобільні телефони та інші допоміжні засоби! 
Пам’ятайте, що це може призвести до анулювання ре"
зультатів роботи!
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Чи можна адресувати запитання інструкторам, 
якщо завдання незрозуміле? 

Не можна. Інструктор не має права відповідати на такі запи�
тання. Це вважається порушенням процедури.

Чи можна уточнювати зміст запитання з іншими учасниками
тестування, звертатися до них за будь;якою допомогою?

Не можна. За спробу надати чи одержати допомогу, спілку�
вання під час тестування в будь�якій формі з іншою особою Вас
позбавлять права складати тест.

Як діяти, якщо під час тестування Ви відчули 
погіршення стану здоров’я? 

Якщо виникла така проблема, то піднесіть руку, і до Вас
підійде інструктор. У разі потреби Вам нададуть медичну допо�
могу. Проте пам’ятайте, що час тестування подовжено не буде.
У випадку, якщо тестування буде перервано серйозними усклад�
неннями стану здоров’я, рішення буде прийматися у кожному
конкретному випадку. 

Чи можна виправляти текст, написаний на бланку Б?

Виправлення помилок на бланку Б допускається, проте вели�
ка кількість виправлень може призвести до зниження результатів.

Чи можна вийти з аудиторії, якщо у цьому 
є нагальна потреба?

Так, можна. Про це буде зроблено відповідний запис у прото�
колі, де фіксується час Вашої відсутності. Пам’ятайте, що час
тестування подовжено не буде. Поза аудиторією забороняється
користуватися будь�якими засобами для отримання інформації,
в т.ч. й електронними, а також спілкуватися з іншими учасника�
ми тестування. За спробу зробити це Вас буде позбавлено права
складати тест.

Чи можна користуватися довідниками, словниками, 
калькуляторами під час складання тестів?

При спробі скористатися допоміжними засобами інформації,
не передбаченими процедурою тестування, Вас позбавлять пра�
ва складати тест, а результат буде анульовано.

Що робити, якщо під час заповнення бланка А 
допущено помилку?

На бланку А передбачено поле для виправлення помилок.
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Що робити, коли завдання надто складне?

Залиште його без розв’язку. Поверніться до розв’язання цьо�
го завдання після виконання інших завдань.

Що робити, коли всі завдання виконані?

Необхідно здати бланки А та Б старшому інструкторові та
обов’язково розписатися у протоколі навпроти свого прізвища.
Старший інструктор запаковує бланки відповідей у спеціальний
секретний пакет із захисною стрічкою. Цей пакет відправля�
ється на обробку та перевірку.

Що робити, коли всі завдання виконано раніше 
визначеного часу?

Заповнені бланки відповідей необхідно здати інструкторові
та чекати його вказівок.

Що робити, якщо під час тестування Ви стали свідком 
порушення правил проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання?

Після виконання тестових завдань Вам необхідно, не залиша�
ючи пункту тестування, подати відповідну заяву. Факт написан�
ня заяви фіксується у протоколі проведення тестування. Заява
долучається до протоколу.

УВАГА. Пам’ятайте, що Ваша власна позиція щодо недопу�
щення порушень під час тестування є однією із гарантій його
об’єктивності та чесності. Не мовчіть, коли бачите такі по�
рушення.

Х. ЯК ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ РОБОТИ 
ТА ВИЗНАЧАЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТИ?

Заповнені учасниками тестування бланки відповідей
поміщаються у спеціальні пакети та під охороною відправля�
ються до пунктів обробки.

Після надходження до пункту обробки бланки відповідей
реєструються, скануються (з метою їх збереження) та направля�
ються на перевірку:

бланки А — на комп’ютерні станції;
бланки Б — у пункти перевірки.
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Як перевіряє роботи комп’ютер?

Автоматичний сканер зчитує заповнені бланки відповідей.
Передані сканером дані комп’ютер порівнює з ключем правиль�
них відповідей на тестові завдання. Програмою обробки резуль�
татів передбачено такий алгоритм дій. 

1. Якщо здійснюється перевірка виконання завдання, що пе�
редбачає вибір однієї відповіді з кількох варіантів, то за пра�
вильну відповідь комп’ютер нараховує 1 бал.

2. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає
вибір кількох правильних відповідей серед запропонованих
варіантів, то за правильну відповідь комп’ютер нараховує 1 бал.

З. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає
вписування короткої відповіді (без варіантів), то за правильну
відповідь комп’ютер нараховує 2 бали.

4. Коли перевіряється виконання завдання, що передбачає
встановлення послідовності подій (дій), то за правильне визна�
чення послідовностей комп’ютер нараховує 2 бали. Якщо не всі
послідовності визначено правильно — 0 або 1 бал, залежно від
конкретного завдання.

5. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає
встановлення логічних пар, то за кожну правильно встановлену
логічну пару комп’ютер нараховує 1 бал.

Якщо є виправлення відповідей на завдання у полі бланка А,
призначеного для виправлень (внизу бланка), то комп’ютер пе�
ревіряє їх, а не відповідь, подану у верхньому полі. 

Після цього отримані бали додаються і визначається так зва�
ний тестовий бал. Якщо тест передбачав відкриті завдання, то
тестовий бал збільшується на кількість балів, виставлених екза�
менаторами. 

Як перевіряються бланки Б?

Технологією передбачено, що бланки Б перевіряють два вик�
ладачі�фахівці з певного предмета (екзаменатори). Якщо їхні
оцінки збігаються, то перевірка на цьому закінчується. Якщо ні,
то роботу перевіряє третій екзаменатор. Його рішення є остаточ�
ним. Процедурою передбачено, що бланки Б ніколи не перевіря�
тимуть екзаменатори, які працюють у тому регіоні, де такі робо�
ти виконувалися. Ось чому роботи учнів із Львівської області
можуть перевірятися, наприклад, у Волинській чи Вінницькій
областях, а роботи учнів шкіл м. Києва — у Черкасах. Щороку
місця перевірки робіт змінюються. Екзаменатори не мають
доступу до персональних даних учасників тестування, тому не
можуть знати, чиї роботи оцінюють. Після перевірки бланки Б
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знову скануються, закладаються в базу даних. Туди ж надходять

вує суму тестових балів кожному учасникові тестування, яка

100–200 балів.

Чому застосовуються дві шкали?

ються як державна підсумкова атестація і вступні випробування

ніх навчальних закладах. Шкала 100–200 балів призначена для

вість виставити більш точну оцінку за результатами тестування.
Це стосується тих випадків, коли різниця між сумою тестових
балів є незначною, наприклад, 25 і 26 балів.

Як «тестові» бали переводяться у результати?

100–200 балів утворюються спеціальні комісії, до складу яких
входять досвідчені спеціалісти з певного предмета. На засіданні
комісії розробляється спеціальна таблиця переведення тестових
балів. Під час складання цієї таблиці враховуються дані про

товий бал, та про кількість учасників тестування, які виконали
кожне з тестових завдань.

100–200 балів по відношенню до набраних тестових балів:

Зразок.

тати тестування й автоматично форматує для друку сотні тисяч

тових балів, завжди матиме вищу оцінку в шкалі 100–200 балів
і таку ж або вищу оцінку у шкалі 1–12 балів.

Тестовий бал … 24 25 26 27 28 29 30 … 55 56 57

Результат у шкалі
12 балів … 6 6 6 6 6 7 7 … 12 12 12

Результат у шкалі
100–200 балів … 143 144 146 148 150 151 153 … 197 199 200
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УВАГА. Лише після завершення перевірки та встановлення
результатів ком’ютер розшифровує прізвища учасників
тестування та розпочинає друк сертифікатів. Будь�яке
втручання з метою впливу на визначення результатів
виключене.

Як дізнатися про результати тестування?

Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання отри�
має в індивідуальному конверті сертифікати Українського цент�
ру оцінювання якості освіти. Конверти будуть надіслані до
пунктів реєстрації. 

Чи можна самостійно пересвідчитися у правильності
перевірки своєї роботи та визначення результатів?

Звичайно, можна. Для цього потрібно звернутися із заявою
до регіонального центру оцінювання якості освіти. Вам вида�
дуть копію перевірених бланків відповідей із виставленими
балами. Потім, скориставшись розрахунковою таблицею, Ви
зможете самостійно вирахувати свої результати.

Що робити, коли Ви сумніваєтеся в об’єктивності
результатів тестування?

Скористатися своїм правом апеляції на результати тестування.
Протягом 5�ти днів після одержання сертифікатів необхідно
подати заяву на ім’я голови апеляційної комісії. Такі апеляційні
комісії працюватимуть у кожному регіональному центрі. 

ХІ. ДОДАТКОВА СЕСІЯ

У житті кожної людини бувають різні ситуації, передбачити
які неможливо. Тому для забезпечення рівних умов усім учас�
никам зовнішнього оцінювання Українським центром оціню�
вання якості освіти проводиться додаткова сесія зовнішнього
оцінювання. 

Хто має право взяти участь у додатковій 
сесії тестування?

Особи, які не змогли пройти зовнішнє незалежне оцінюван�
ня під час основної сесії через об’єктивні причини, серед яких:

1) одночасне проведення під час основної сесії зовнішнього
незалежного оцінювання тестування з двох предметів;

2) участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах
(які включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки
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України, Міністерства культури і туризму України, Міністер�
ства у справах сім’ї, молоді та спорту України);

3) визнання регламентними комісіями регіональних центрів
оцінювання якості освіти фактів порушення умов проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, які негативно вплинули
на результати тестування;

4) хвороба (травма), яка обмежила здатність до пересування,
засвідчена лікувальною установою;

5) смерть членів родини;
6) стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або

переддень тестування;
7) неможливість зареєструватися, що пов’язано з тривалим

перебуванням в іншій країні, у відрядженні.

Що необхідно зробити, щоб узяти участь у додатковій
сесії тестування?

Потрібно не пізніше 5�ти днів із часу проведення основної
сесії тестування з певного предмета подати заяву та необхідні
підтверджуючі документи на розгляд регламентної комісії, що
діє при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Кого віднесено до числа осіб, які не могли вчасно
зареєструватися?

Це особи, які постійно чи тимчасово проживали за кордоном,
перебували в довготривалому закордонному відрядженні, здо�
бували освіту шляхом екстернатної форми навчання, проходили
строкову службу, утримувалися в установах виконання пока�
рань. Вони можуть за місяць до проведення додаткової сесії тес�
тування пройти додаткову реєстрацію в регіональних центрах
оцінювання якості освіти.

Де відбуватиметься додаткова сесія?

Додаткові сесії відбуватимуться лише в пунктах тестування,
що знаходяться в обласних центрах або при вищих навчальних
закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації державної форми власності.

Як отримати результати тестування
після додаткової сесії?

Сертифікати Українського центру оцінювання якості
освіти з результатами тестування будуть надіслані до місць
реєстрації.
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ХІІ. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПЕВНИХ ПРОБЛЕМ…

Якщо потрібно отримати відповідь на певне запитання чи
пораду щодо вирішення конкретних проблем, пов’язаних із
проходженням зовнішнього незалежного оцінювання, проханI
ня звертатися до таких установ:

Український центр оцінювання якості освіти
Адреса: 01135, м. Київ, вул.Чорновола, 24. 
Телефон «гарячої лінії»: 8I800I502I43I30. (Працює щодня,
крім неділі та святкових днів із 9�00 до 21�00. Дзвінки зі
стаціонарних телефонів — безкоштовні).
www.testportal.com.ua
e�mail: org@testportal.com.ua

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають у
м. Києві, Київській і Черкаській областях)
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. НезалежI
ності, 14Iб.
Телефони: 360I70I04, 361I42I17
e�mail: rc_kiev@ukr.net

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають у
Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях)
Адреса: 21009, м. Вінниця, вул. Київська, 46.
Телефони: 8I0432I65I65I35, 8I0432I65I65I34 (т/ф).
www.vintest.org.ua
e�mail: vintest@ukr.net

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості
освіти (для учасників зовнішнього оцінювання, які прожи�
вають у Дніпропетровській та Полтавській областях)
Адреса: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, 27.
Телефони: 8I056I790I24I98, 8I056I790I24I97 (т/ф).
e�mail: rc.dnepr@testportal. com.ua

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають
у Донецькій та Луганській областях)
Адреса: 83014, м. Донецьк, вул. Мушкетівська, 19.
Телефон: 8I0622I97I67I64 (т/ф). 
www.test.dn.ua
e�mail: rc.donetsk@testportal.com.ua
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ІваноIФранківський регіональний центр оцінювання
якості освіти (для учасників зовнішнього оцінювання, які
проживають у Івано�Франківській, Закарпатській,
Чернівецькій і Тернопільській областях)
Адреса: 76014, м. ІваноIФранківськ, вул. С. Бандери, 10Iа.
Телефон: 8I034I275I09I75 (т/ф).
www.test.if.ua
e�mail: rc.if@testportal.com.ua

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти 
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають
у Львівській, Волинській та Рівненській областях)
Адреса: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, 116 (ВПУ № 29,
корп. 2).
Телефони: 8I032I 231I49I83 (т/ф), 8I032I242I26I60. 
www.lvtest.org.ua
e�mail: lvtest@ukr.net

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти 
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають
у Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях)
Адреса: 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 26.
Телефон: 8I048I784I69I95 (т/ф). 
www.testIcenter.od.ua
e�mail: rc.odesa@testportal.com.ua

Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості
освіти (для учасників зовнішнього оцінювання, які прожи�
вають у АР Крим, м. Севастополі, Запорізькій та Хер�
сонській областях)
Адреса: 95026, м. Сімферополь, вул. Семашка, 15.
Телефон: 8I0652I54I76I48 (т/ф). 
www.crimeatest.org.ua
e�mail: rc.simferopol@testportal.com.ua

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
(для учасників зовнішнього оцінювання, які проживають у
Харківській, Чернігівській та Сумській областях)
Адреса: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 6, к. 463.
Телефон: 8I057I705I15I64 (т/ф). 
www.znoIkharkiv.org.ua
e�mail: rc.kharkiv@testportal.com.ua
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ЧАСТИНА II

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО ТЕСТИ 2008 року

У цій частині посібника Ви маєте можливість ознайо�
митися із загальною інформацією, що стосується тестів
зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року з укра�
їнської мови і літератури, історії України, математики,
фізики, хімії, біології, географії, всесвітньої історії,
основ економіки, основ правознавства та зарубіжної
літератури. Для успішної підготовки до складання
обраного Вами тесту ми пропонуємо:

перелік тем, визначених програмами зовнішнього
незалежного оцінювання 2008 року, що схвалені
Міністерством освіти і науки України;
інформацію про структуру тесту та час, відведений
на його виконання;
перелік форм тестових завдань;
зразки позначення правильної відповіді у бланку
відповідей згідно з формою тестового завдання;
поради щодо оптимізації роботи над тестовими
завданнями й ефективної підготовки до тестування;
набір тестових завдань і літературу для само�
підготовки.

39



УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА

Що потрібно знати про тест 
з української мови і літератури

Як довго триває тест

На виконання тесту з української мови і літератури відведено
180 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

І. УКРАЇНСЬКА МОВА

Фонетика. Графіка
Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі

і глухі. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Спів�
відношення звуків і букв. Склад. Складоподіл. Наголос, наголо�
шені й ненаголошені склади. Уподібнення приголосних звуків.
Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки
чергування голосних і приголосних звуків. 

Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова.

Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Анто�
німи. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна
лексика. Терміни. Застарілі й нові слова. Нейтральна й емоцій�
но забарвлена лексика. Фразеологізми. Приказки, прислів’я,
афоризми. Типи словників.

Будова слова. Словотвір
Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини

слова. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа
похідна й непохідна. Основні способи словотворення в укра�
їнській мові. 

Морфологія
Іменник як частина мови. Іменники власні й загальні, істоти й

неістоти. Рід, число, відміни, відмінки іменників. Особливості
вживання й написання відмінкових форм. Особливості творен�
ня іменників. 

Прикметник як частина мови. Розряди прикметників за зна�
ченням. Ступені порівняння якісних прикметників. Повні та ко�
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роткі форми якісних прикметників. Особливості відмінювання
прикметників (тверда та м’яка групи). Творення прикметників.
Перехід прикметників в іменники.

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значен�
ням. Групи числівників за будовою. Відмінювання кількісних
числівників. Порядкові числівники, особливості їх відмінюван�
ня. Творення числівників.

Займенник як частина мови. Розряди займенників за значен�
ням. Особливості їх відмінювання. Творення займенників.

Дієслово як частина мови. Вид, час, спосіб дієслова. Особові й
числові форми. Дієслова І і II дієвідміни. Родові й числові фор�
ми дієслів. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та па�
сивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Дієпри�
кметниковий зворот. Безособові форми на �но, �то.

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівники
доконаного й недоконаного виду, їх творення. Дієприслівнико�
вий зворот.

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значен�
ням. Ступені порівняння прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників
за походженням. Групи прийменників за будовою. Зв’язок при�
йменника з непрямими відмінками іменника.

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за
значенням і синтаксичною роллю, уживанням і будовою. 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значен�
ням і вживанням.

Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням. Зна�
чення вигуків. Звуконаслідувальні слова.

Синтаксис
Словосполучення і речення. Підрядний і сурядний зв’язок між

словами та частинами складного речення. Головне й залежне
слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфо�
логічним вираженням головного слова. Словосполучення непо�
ширені й поширені.

Речення. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні.
Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням,
будовою, складом граматичної основи, наявністю другорядних
членів, необхідних членів речення, ускладнювальних засобів.

Просте двоскладне речення. Підмет і присудок. Способи ви�
раження підмета. Типи присудків. Способи вираження простого
дієслівного присудка. Основні функції та способи вираження
компонентів складеного присудка.
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Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному
реченні. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різ�
новид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Способи
вираження означень, додатків, обставин. Порівняльний зворот. 

Односкладні речення. Граматична основа односкладного ре�
чення. Типи односкладних речень за способом вираження та
значенням головного члена. 

Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в ре�
ченнях з однорідними членами. Речення зі звертанням. Речення
зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх зна�
чення. Речення з відокремленими членами. 

Складне речення. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку
простих речень у складному. 

Типи складних речень за способом зв’язку їх частин. Сурядний
і підрядний зв’язок між частинами складного речення.

Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові
сполучники в складносурядному реченні. Смислові зв’язки між
частинами складносурядного речення.

Складнопідрядне речення. Головне й підрядне речення. Під�
рядні сполучники та сполучні слова як засоби зв’язку у склад�
нопідрядному реченні. Основні види підрядних речень. Склад�
нопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за
характером зв’язку між частинами.

Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових
складних речень за характером смислових відношень між скла�
довими частинами�реченнями.

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполуч�
никового зв’язку.

Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мо�
ва. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови
непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.

Лінгвістика тексту
Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки. Абзац. Види

й засоби міжфразового зв’язку. Актуальне членування речення:
«дане» й «нове».

Стилістика
Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції.

Орфоепія
Вимова голосних (наголошених і ненаголошених). 
Вимова приголосних звуків.
Вимова слів з апострофом.
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Орфографія
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и],

[о] в коренях слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення
йо, ьо. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апост�
рофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приго�
лосних і збігу однакових приголосних звуків. Правопис префіксів
і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на письмі.
Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів
іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка
в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис
складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по
батькові, прізвищ. Правопис відмінкових закінчень іменників,
прикметників. Правопис н та нн у прикметниках, дієприкметниках
і прислівниках, не, ні з різними частинами мови. Особливості
написання числівників і займенників. Написання окремо (сполу�
чень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників,
службових частин мови, вигуків).

Пунктуація
Розділові знаки в кінці речення. Розділові знаки в простому

й складному реченнях.

Розвиток мовлення
Види мовленнєвої діяльності. Адресант і адресат мовлення.

Монологічне й діалогічне мовлення. Усне й писемне мовлення.
Основні правила спілкування. Тема й основна думка висловлен�
ня. Вимоги до мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Типи мовлення. Структура
розповіді, опису, роздуму.

ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Усна народна творчість
Загальна характеристика календарно�обрядових і соціально�

побутових пісень. Тематика, зміст, образи народних балад і дум.
Історичні пісні «Зажурилась Україна», «Чи не той то хміль». 

Давня українська література
«Слово про похід Ігорів». Іван Вишенський. «Послання до

єпископів». Григорій Сковорода. «Всякому місту — звичай і
права», «Бджола та Шершень».
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Література кінця XVIII — початку XX ст.
Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка». Гри�

горій Квітка�Основ’яненко. «Маруся». Тарас Шевченко. «Ка�
терина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ»,
«До Основ’яненка», «І мертвим, і живим…», «Заповіт», «Мені
однаково…», «Ісаія. Глава 35». Пантелеймон Куліш. «Чорна
рада». Марко Вовчок. «Інститутка». Іван Нечуй�Левицький.
«Кайдашева сім’я». Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?». Українська драматургія. «Театр корифеїв». Іван Кар�
пенко�Карий. «Хазяїн». Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся
мені у сні», «Декадент», «Мойсей», «Перехресні стежки». Ольга
Кобилянська. «Людина». Леся Українка. «І все�таки до тебе
думка лине», «Contra spem spero», «Бояриня», «Лісова пісня».
Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».
Василь Стефаник. «Камінний хрест». 

Література XX ст.
Павло Тичина. «Арфами, арфами», «Ви знаєте, як липа шеле�

стить». Володимир Сосюра. «Любіть Україну», «Так ніхто не
кохав», «Мазепа». Юрій Яновський. «Вершники» (новела
«Подвійне коло»). Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».
Микола Куліш. «Мина Мазайло». Остап Вишня. «Мисливські
усмішки». Олександр Довженко. «Зачарована Десна»,
«Україна в огні». Андрій Малишко. «Пісня про рушник».
Василь Симоненко. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти —
людина?». Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Іван Драч. «Бала�
да про соняшник». Дмитро Павличко. «Два кольори». Василь
Стус. «На колимськім морозі калина», «Сто років, як сконала
Січ». Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».

Твори українських письменників2емігрантів
Іван Багряний. «Тигролови». Василь Барка. «Жовтий

князь». Улас Самчук. «Марія». Євген Маланюк. «Сучасники»,
«Шевченко». 

Сучасний літературний процес 
Загальний огляд, основні тенденції.

Теорія літератури
Зміст і форма художнього твору. Художній образ і літера�

турний тип. Прототип. Зміст і форма художнього твору. Тема та
мотиви. Ідея художнього твору. Проблематика та конфлікти
в художньому творі.
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Композиція художнього твору. Сюжет і його елементи. По�
засюжетні елементи. 

Тропи. Епітет, постійний епітет. Порівняння. Метафора, пер�
соніфікація (уособлення), алегорія. Метонімія, синекдоха.
Гіпербола. Оксиморон. Символ. 

Види комічного. Гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск.
Поетичний синтаксис. Інверсія. Тавтологія. Антитеза. Ана�

фора. Риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне за�
питання. 

Поетичний звукопис. Алітерація й асонанс. 
Теорія віршування. Системи віршування: метрична, сила�

бічна, тонічна та силабо�тонічна. Двоскладові та трискладові
стопи. Віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та
анапест. Рима. Основні види римування в катрені (парне,
перехресне, кільцеве). Поняття про строфу. Види строф:
дистих (двовірш), тривірш, катрен, терцина. Ознаки класич�
ного сонета. Верлібр.

Роди і види літератури. Епос. Малі епічні твори: новела,
оповідання. Повість як зразок середнього епічного твору. Великі
епічні твори: роман, епопея. 

Лірика. Ліричний образ і ліричний герой. Різновиди лірич�
них творів: ода, послання, романс, медитація, поезія в прозі.
Види ліричних творів за тематикою: філософська, патріотична,
громадянська, пейзажна й інтимна лірика. 

Ліро�епічні твори. Співомовка, байка, балада, поема та
роман у віршах як зразки ліро�епічних творів. 

Драма. Вертеп. Шкільна драма й інтермедії. Жанрові різно�
види сучасної драми: власне драма, трагедія та комедія. Драма�
тична поема. 

Літературні стилі та напрями. Періодизація розвитку
української літератури. 

Доба Відродження. Реформація в українській літературі. 
Бароко та його характерні риси. Особливості українського

бароко. Козацьке бароко. 
Класицизм і його особливості. 
Сентименталізм і його жанри. 
Романтизм і його ознаки. Жанрове розмаїття романтизму. 
Реалізм. Реалістичні течії другої половини ХІХ ст. в україн�

ській літературі: побутово�просвітницький, революційний і кла�
сичний реалізм. 

Доба модернізму. Особливість українського модернізму. Мо�
дерністські течії: неоромантизм, неокласицизм, символізм, ім�
пресіонізм, експресіонізм, футуризм. Характерні ознаки кожної
з названих течій. Їх розвиток в українській літературі. 
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Постмодернізм. Представники українського постмодернізму.
Особливості розвитку сучасної літератури, її стильове та жанро�
ве розмаїття.

Як побудовано тест

Тест складається з трьох частин, працюючи над якими, Ви
зможете продемонструвати різнобічні знання та вміння з ук�
раїнської мови і літератури: 

Частина 1 містить завдання з української мови;
Частина 2 — завдання з української літератури;
Частина 3 — завдання на створення власного висловлення.

Крім тестового зошита, Ви отримаєте бланк А для виконан�
ня завдань Частини 1 і 2 та бланк Б для виконання завдання
Частини 3.

За правильне виконання всіх завдань з української мови
і літератури можна отримати 103 бали.

Кількість завдань за темами визначається обсягом годин,
відведених на їх опрацювання в школі. Розподіл завдань тесту
відповідно до розділів програми наведений у таблиці.

№
Назва теми Розподіл завдань 

у тесті за темами, %

Українська мова

1 Фонетика. Графіка 3

2 Лексикологія. Фразеологія 12

3 Морфологія 18

4 Синтаксис 22

5 Стилістика 5

6 Лінгвістика тексту 2

7 Орфографія 15

8 Орфоепія 3

9 Пунктуація 10

10 Розвиток мовлення 10

Разом 100
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Які бувають завдання та як їх виконувати

Тест містить завдання таких форм:

завдання з вибором однієї правильної відповіді;
завдання з вибором однієї або кількох правильних
відповідей;
завдання на встановлення відповідності;
завдання на читання та розуміння тексту;
завдання з розгорнутою відповіддю.

Наведемо приклади завдань різних форм і короткі інструкції
щодо правильного заповнення бланків.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається з незакінченого речення та чотирьох

або п’яти варіантів його продовження, серед яких потрібно ви�
брати один правильний. За виконання завдання Ви можете
отримати 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься виконаним пра�
вильно, якщо Ви обрали та позначили в бланку А правильний
варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал. 

Якщо Ви: а) позначили неправильний варіант відповіді;
б) позначили два або більше варіантів відповіді, навіть якщо
поміж них є правильний; в) не позначили жодного варіанта від�
повіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним помилково.
У такому випадку Ви отримаєте 0 балів.

№
Назва теми Розподіл завдань 

у тесті за темами, %

Українська література

1 Усна народна творчість 4

2 Давня українська література 4

3 Література кін. XVIII — поч. ХХ століть 44

4 Література ХХ століття 40

5 Творчість українських письменників�емігрантів 4

6 Сучасний літературний процес 4

Разом 100
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1. Фразеологічний зворот ужитий у реченні

А Розвалювалася темрява, з�під неї виходила земля.
Б У нього очі наче волошки в житі.
В Стоять мости над мертвими річками.
Г Говорить, як лисиця, а за пазухою камінь держить.
Д Я поклонюся знов дорозі, де подорожник пахне громом.

2. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом
у реченні

А Розповів я вам про/те, що сам від людей чув.
Б Що/б його не запитав, він завжди все знає.
В Ліс стоїть мовчки, про/те смереки шепчуть щось.
Г Як/же я тепер вернуся до батька, до матері?
Д Що/б таке зробити, щоб здивувати світ?

3. Поширеним є речення

А П’ять сотень піхоти рушило.
Б Я простягаю руку допомоги.
В Життя — це рух.
Г Жити — Вітчизні служити.
Д Почала відповідати артилерія.

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:
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4. Перед однорідними членами речення потрібно ставити дво�
крапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Ліс широкий луг горби і селище за річкою все потопає в
сірій невиразній сутіні.

Б А навколо розгортаються розкішні долини луки лісочки
сади.

В Усе і небо і перемелене на труху в глибоких коліях доро�
ги сіно і тривожний крик птиці і невисока росиста отава
сповіщало що літо вже здає ключі сумовитій осені.

Г Праця це все і вивчення азбуки і написаний переказ
і прочитана книга і змайстрована шпаківниця і заслане
ліжко і занесене в хату відро води.

Д І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю і дитин�
ство й розлука й твоя материнська любов.

5. Потребує редагування словосполучення

А завідуючий відділу комунальних платежів;
Б хворіти на запалення легенів;
В розумітися на податковому законодавстві;
Г порушити питання про енергоносії;
Д навчати англійської мови. 

У Частині 2 за допомогою завдань з вибором однієї правиль�
ної відповіді перевіряють різноманітні знання та вміння з ук�
раїнської літератури. Наведемо кілька прикладів.

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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6. Дія драми�феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» відбу�
вається

А у Галичині;
Б на Волині;
В на Гуцульщині;
Г на Слобожанщині;
Д на Наддніпрянщині.

7. Слова про те, що Леся Українка — «чи не одинокий мужчи�
на на всю новочасну соборну Україну» належать

А М. Коцюбинському; 
Б Т. Шевченкові; 
В І. Франкові; 
Г М. Рильському;
Д М. Зерову.

8. Зав’язкою повісті Івана Нечуя�Левицького «Кайдашева
сім’я» є 

А розмова Карпа та Лавріна під повіткою; 
Б поява в сім’ї Кайдашів невістки Мотрі; 
В перша сварка Мотрі зі свекрухою; 
Г зведення другої половини хати для Карпа;
Д поїздка Кайдашів на оглядини до Довбишівни.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання з вибором однієї або кількох правильних
відповідей.
До кожного завдання дібрано сім варіантів відповіді, з яких

правильним може бути один, два або більше варіантів. Вам слід
вибрати всі правильні варіанти відповіді та позначити їх хрести�
ками в бланку А.

Приклади завдань з української мови:

Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання
9–10, які передбачають вибір речення, що містить певне мовне
явище (розділові знаки пропущені). Оберіть усі правильні
відповіді (їх може бути кілька) та позначте в бланку згідно
з інструкцією. Букву, що відповідає вибраному реченню,
позначте в таблиці знаком  X. 

(А) Сутність економічних конфліктів яскраво розкривається
через їх функції виявлення та розв’язання суперечностей особли�
во антагоністичних пошук виходу з тупикових конфліктних си�
туацій і створення засад для відносин на новому рівні. (Б) В умо�
вах переходу суспільства до ринку сутність і ступінь поширення
економічних конфліктів істотно зменшується. (В) У суспільстві
де панує державна власність а ринку немає основа для еко�
номічних конфліктів досить обмежена. (Г) Небезпідставним є
твердження що в тоталітарному суспільстві немає безробіття
страйків боротьби класів. (Д) Не обговорюючи питання якою
ціною це досягається важливо відзначити інше конфлікти за�
гальнонаціонального масштабу в економічній сфері СРСР протя�
гом багатьох років практично не траплялися або були досить ло�
кальними та короткочасними. (Е) Це звичайно не стосується
«тіньової» економіки яка завжди перебувала у стані прихованої
війни з державою. (Є) При переході до ринку спостерігається
інша картина (З підручника).

9. Відокремлене уточнювальне означення є в реченні 

10. Кoму (коми) треба поставити в реченнях
Правильна відповідь: 
А, В, Г, Д, Е

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Правильна відповідь: А

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Приклад завдання з української літератури:

11. До «Празької школи» української поезії належали

А Б.�І. Антонич; 
Б М. Зеров; 
В О. Теліга;
Г Б. Лепкий; 
Д Олег Ольжич;
Е Є. Маланюк;
Є М. Рильський.

ІІІ. Завдання на встановлення відповідності.
Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках

інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність
інформації, позначеної цифрами й буквами — утворити логічні
пари — між певними поняттями або прикладами, названими й
розміщеними в одній колонці, з поняттями, прикладами тощо,
названими й розміщеними в іншій колонці. Поставте позначки в
бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. 

За кожну правильну логічну пару Ви отримаєте 1 бал. Мак�
симальна кількість балів за правильно виконане завдання, —
4 бали. Якщо Ви не позначили жодної правильної логічної пари,
виконання завдання вважатиметься помилковим. У такому ви�
падку ви отримаєте 0 балів. 

12. 

Вид підрядного речення Приклади

1 обставинне причини;
2 обставинне місця;
3 означальне;
4 з’ясувальне.

А Я збагнула, що забуття не
суджено мені.

Б Сонце пекло так, 
що й уночі степ пашів.

В Де кров текла козацька, тра�
ва зеленіє.

Г Держімося землі, 
бо земля держить нас.

Д Ось і його річка, що має чо�
тири броди.

Правильна відповідь: 
В, Д, Е

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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13. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні
(цифра позначає наступне слово).

Сонце, (1) підіймаючись над мерехтливим горизонтом, кидає
золотисте проміння (2) на (3) обвітрені прибережні тороси,
і (4) вони спалахують сліпучими вогниками.

А іменник;
Б прикметник;
В займенник; 
Г дієприкметник (як форма дієслова);
Д дієприслівник (як форма дієслова);
Е прийменник.

IV. Завдання на читання та розуміння тексту.
Це завдання з вибором однієї правильної відповіді, що вияв�

ляють рівень розуміння прочитаного тексту (обсяг — 600–800
слів). Із чотирьох запропонованих варіантів відповіді Вам слід
вибрати один правильний і позначити його в бланку А.

Завдання, що перевірятимуть розуміння тексту, стосуються
його змісту, будови (композиції) та комунікативного призначення.

За кожне з таких завдань можна отримати 0 або 1 бал.

Подаємо фрагмент тексту (цифри в дужках позначають
номери рядків) і кілька прикладів завдань на його розуміння.

Правильна відповідь: 1–Д; 2–Е; 3–Г; 4–В

Зразок позначення 
відповіді у бланку:

Правильна відповідь: 1–Г; 2–В; 3–Д; 4–А

Зразок позначення 
відповіді у бланку:
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(1) Добрий день, любий сину!
(2–12) Із захопленням пишеш ти про чудові кабінети радіо�

фізики й електроніки. Радий, що утверджуєшся в своєму покли�
канні. Якщо ти переконаний і життя підтвердить, що радіофізи�
ка — твоя улюблена справа, значить, будеш щасливою людиною.
Та покликання — це не щось таке, що приходить до людини
ззовні. Якби в школі ти не просиджував над схемами радіопри�
ймачів, якби не працював — навряд чи з’явилося б це покликання.
Покликання — це маленький паросток таланту, що перетво�
рюється на міцне, могутнє дерево на благодатному ґрунті пра�
цьовитості. Без любові до праці, без самовиховання цей малень�
кий паросток може засохнути на пні.

(13–21) Знайти своє покликання, утвердитися в ньому — це
і є джерело щастя. Є в Марка Твена цікаве оповідання: «на тому»
світі немає ангелів, святих, божественного неробства, а живуть
люди в раю таким самим трудовим життям, як і на грішній землі.
Відрізняється рай від землі тільки одним: там кожен займається
справою за своїм покликанням. Нікому не відомий швець стає
після смерті видатним полководцем, а бездарний за життя гене�
рал, який, проте, володіє каліграфічним почерком, має задоволь�
нитись у штабі скромною роллю писаря. 

(22–26) Добре було б досягти такого вже «на цьому» світі.
Але, на жаль, дуже часто буває інакше. Я знаю багато нікчемних
спеціалістів. Вони маються все життя, байдужі до своєї справи,
відбувають день до вечора. Найгірше те, що ці люди не знають
радощів праці, трудового натхнення, одержимості […]

(27–38) Покликання творить той, хто творить саму людину, —
всі, хто її виховує. Але й господар задатків творить своє покликан�
ня. Ти любиш музику Баха. Так ось, у роду Йоганна Себастьяна
Баха було 58 музикантів. Виходить так, начебто вже з народжен�
ня було визначено: ця людина буде композитором або видатним
виконавцем. Відомо, що приблизно 80 % усіх народжених можуть
стати композиторами. Стають же ними одиниці. Чому це так?
Чому ж тоді в роду Баха було 58 видатних музикантів? Тому, що
ці люди самі творили своє покликання, першим враженням життя
кожного в роду була музика; першою красою, пізнаною в навко�
лишньому світі, — музична мелодія; першою гордістю — гордість
насолоди красою музики.

(39–44) Людина — господар свого покликання. Я без особли�
вого ентузіазму ставлюся до твого захоплення: ах, як я люблю
радіофізику! Любити можна те, чому віддав частинку власної
душі. Дуже добре, що в тебе є інтерес до радіофізики, але
пам’ятай: поки що це лише інтерес. Покликанням же стає інте�
рес, помножений на працю (За В. Сухомлинським). 
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14. Із прикладом про рід Баха (рядки 29–38) співвідно�
ситься теза

А Покликання — це не щось таке, що приходить до люди�
ни ззовні (рядки 6–7).

Б Знайти своє покликання, утвердитися в ньому — це і є
джерело щастя (рядки 13–14).

В Господар задатків творить своє покликання (рядки 28–29).
Г Покликанням … стає інтерес, помножений на працю

(рядки 43–44).

15. Синонімом до слова покликання, ужитого в тексті, є 

А сигнал;
Б призначення;
В гасло;
Г заклик.

16. Означення в реченні «Я знаю багато нікчемних спеціаліс�
тів» (рядок 23) можна замінити словом

А несуттєвих;
Б немічних;
В нікудишніх;
Г миршавих.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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V. Завдання з розгорнутою відповіддю.

Таке завдання передбачає створення власного висловлення на
дискусійну тему. У ньому слід аргументовано підтримати або
спростувати подану в завданні думку, продемонструвати вміння
створювати текст�роздум на запропоновану тему (обсяг — до
250 слів). Виконуючи цю частину тесту, Ви демонструєте вміння:

формулювати тезу;
переконливо її аргументувати; 
наводити доречні приклади з художньої літератури, зазна�
чивши назву твору, порушену письменником проблему й
художні образи, які допомагають її розкрити, цитуючи
автора, тощо; 
логічно та зрозуміло викладати думки;
робити висновок, що відповідає Вашій тезі;
правильно вживати слова, грамотно оформлювати напи�
сане.

Разом із бланком для закритих завдань (бланк А) Ви отри�
маєте розкреслений аркуш для відповіді на завдання Частини 3
(бланк Б). Вам вистачить цього аркуша, якщо писатимете
в кожному рядку й не робитимете широких берегів. 

Як працювати над тестом

Насамперед Вам слід усвідомити прогалини у своїх знаннях і
зосередитися на «білих плямах». Найчастіше вони стосуються
тем, що вивчалися в середній ланці школи: фонетики, мор�
феміки, словотвору, морфології.

Навіть якщо Ви впевнені у правильності відповіді, уважно
прочитайте всі варіанти, щоб остаточно переконатися в пра�
вильності свого вибору. 

Слід ретельно виконати необхідні операції, які б допомогли
вибрати правильний варіант відповіді. Наприклад, працюючи
над завданням, що стосується співвідношення кількості звуків і
букв у слові, варто записати слова фонетичною транскрипцією
тощо. Для таких чернеткових записів можна використовувати
всі вільні від тексту місця в зошиті.

Перед виконанням завдань на читання й розуміння тексту
уважно та вдумливо прочитайте сам текст і повертайтеся до
відповідних абзаців під час опрацювання кожного завдання.

Працюючи над висловленням, зосередьтеся на:
логічній структурі твору; 
чіткості наведених аргументів; 
доцільності прикладів з художньої літератури;
наявності чітко сформульованої тези й висновку. 
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Варто пам’ятати, що штучне нагромадження в тексті твору
художніх засобів, написання його у віршованій формі, вислов�
лення оригінальних думок ще не є запорукою високої оцінки.
Рекомендуємо Вам організувати роботу над власним висловлен�
ням так: складіть план твору, продумайте тезу, аргументи, при�
клади й висновок, напишіть текст на чернетці, перечитайте його
з метою внесення необхідних змін і перепишіть на бланк Б.

Слід ретельно й охайно заповнювати бланки відповідей, видані
Вам разом із тестовим зошитом. Бланк А перевірятиме комп’ю�
тер. Якщо в тестовому зошиті Ви позначили правильну відповідь,
а до бланка А її не перенесли, за таке завдання Ви отримаєте
0 балів. Позначати відповіді слід уважно, чітко й охайно, дотри�
муючись вимог заповнення бланка А. Для виправлення непра�
вильних відповідей на бланку А відведене спеціальне місце. 

Рекомендуємо розподілити свій час таким чином: на виконан�
ня завдань Частини 1 відвести 80–90 хвилин, Частини 2 —
30–40 хвилин, Частини 3 — 50–60 хвилин. Зважайте на те, що
Вам знадобиться орієнтовно 10 хвилин для заповнення бланка А
й орієнтовно 15 хвилин для перенесення на бланк Б чистового
варіанта власного висловлення. 

Перевірте свою готовність до тестування

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Правильно наголошені всі слова в рядку

А внести, одинaдцять, разoм, черговий;
Б новий, катaлог, літoпис, листопaд;
В пoказ, диспансeр, перeпустка, спина;
Г гастронoмія, індустрiя, квартaл, кyрятина;
Д феномeн, Хaрківщина, читaння, випадок.

2. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А нян..чити, кін..ський, приз..ба;
Б бад..орий, п’ятдесят.., мел..ник;
В різ..бяр, урал..ський, тр..ома;
Г уман..ський, прос..ба, т..мяний; 
Д молот..ба, календар.., близ..кість.
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3. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

А з..лений, заз..рнути, ш..рочінь;
Б кл..котати, ст..рати, м..нулий;
В н..зенько, тр..мтіти, кроп..ва;
Г с..рота, виб..реш, м..готіння;
Д прот..рати, к..шеня, виб..рати.

4. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні

А Цвіт на каштанах помірно, покірно погас.
Б Мамо, вечір догоря, вигляда тебе роса.
В Опадає листок, як зів’яле чаїне крило.
Г А дні шаленіють в реторті двадцятого віку.
Д Як заридала моя гітара — розбилась досвітку кришталь�

на чара.

5. Виділене слово вжите в невластивому йому значенні в ре�
ченні

А Аптеку зачиняють о 21 годині.
Б Двері зачиняються зі скрипом.
В Магазин взуття закривається і переїжджає в нове при�

міщення.
Г Олена намагалася закрити вікно.
Д Кримінальну справу було закрито.

6. Антонім до фразеологізму хоч голки збирай наведений у
рядку

А голці ніде впасти;
Б як нитка за голкою;
В хоч око виколи;
Г збирати вершки;
Д хоч кулю в лоб.

7. Префікс при� треба писати в усіх словах рядка

А пр..бляклий, пр..буття, пр..зирливий;
Б пр..прошувати, пр..хороший, пр..браний;
В пр..вабливо, пр..варений, пр..близний;
Г пр..болотний, пр..звисько, пр..трусити;
Д пр..єднувати, пр..вал, пр..стол.
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8. Усі слова утворені префіксально�суфіксальним способом у
рядку

А прикордонний, приглушений, уповільнити, по�шко�
лярському;

Б пасинок, безсильний, потроїти, беззвучно;
В міжгір’я, навушник, бездомний, окраєць;
Г неправда, замолоду, міжпланетний, нарукавник;
Д знизу, викликати, міжрядковий, безтурботний.

9. Неправильно утворена форма вищого ступеня порівняння
прикметника в рядку

А менш кислий, менший, значніший;
Б менш солодкий, зрозуміліший, нижчий;
В солодший, більш активний, визначніший;
Г корисніший, більш високий, дорогіший;
Д кращий, ліпший, більш ефективний.

10. Правильно утворена форма наказового способу дієслова в
рядку

А ходімте;
Б дозволимо;
В не мовчімо;
Г пішли;
Д подякуємо.

11. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні

А завдати горя;
Б вибачте мене;
В відсутній через сімейні обставини;
Г навчатися малювання;
Д відповідно до закону.

12. Називним є речення

А В долині — луки, трава по пояс.
Б Було у цьому щось таке тривожне!
В Небо сіре�сіре, безнадійне.
Г Низьке темно�сіре небо…
Д Час — не наша власність.
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13. Граматична помилка допущена в реченні

А Моя доповідь стала змістовнішою, гортаючи довідкову
літературу.

Б Я готував змістовну доповідь, гортаючи довідкову літе�
ратуру.

В Гортаючи довідкову літературу, я готував змістовну
доповідь.

Г Моя доповідь стала змістовнішою, бо я використав
довідкову літературу.

Д Я підготував змістовну доповідь, використавши довід�
кову літературу.

ІІ. Завдання з вибором однієї 
або кількох правильних відповідей.

Текст 1 (завдання 14–16)

(А) Марка знову підхопили чиїсь руки і поклали на щось
холодне. (Б) Він відчув як на нього наклали приторно�їдучу
маску і зрозумів що лежить на операційному столі. (В) Та його
охопила така слабість що вперше за всю війну подумав про
смерть. (Г) І після цього перед ним хитнулись розходячись у
різні сторони дві дороги. (Д) Одна бігла в рідне село до неї при�
тиралися головаті соняшники і його хата�білянка а друга опус�
калась у темінь. (Е) Оця перша на життя а друга на смерть зро�
зумів Марко стараючись якось не помічати тієї другої дороги.
(Є) Він почув як хтось скрадаючись підійшов і став біля його
ніг (За М. Стельмахом).

14. Кoму (коми) треба поставити в реченнях .

15. Тире треба поставити в реченні .

16. Речення з прямою мовою .
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ІІІ. Завдання на встановлення відповідності.

17. Правильним є тлумачення фразеологізму

Фразеологізм Значення

18. 
Відокремлений Приклади
член речення

А Відступила знеможена ніч, здаючись
на волю дню.

Б З очеретів чутно голос сопілки,
ніжний, кучерявий.

В Запахло дощами, запахло грозою,
запахло, кохана, твоєю косою.

Г Сергій Мірошник, командир сусідньої
ескадрильї, давно симпатизував Марті.

Д Через сильні морози в садку вимерзли
всі дерева, за винятком сливи�угорки.

1 додаток;
2 означення;
3 обставина;
4 прикладка. 

А бути дуже лютим, розгніва�
ним;

Б провинитись у чомусь, 
бути гіршим за інших;

В зазнати чимало випробувань
у спільних діях;

Г багато, надмірно їсти.

А зазнати невдачі, неприєм�
ності;

Б обдурити, перехитрити 
кого�небудь;

В мати певні фізичні вади;
Г не мати іншого виходу.

А без будь�якої потреби, 
даремно;

Б приємно, легко, радісно;
В невпинно, безперервно, щедро;
Г дуже повільно, мляво.

А не буде зайвим;
Б даремно щось робити;
В марна, безнадійна справа;
Г мати обтяжливі обов’язки.

1 Не один пуд солі з’їсти.

2 Лишити з носом.

3 Як мокре горить.

4 За плечима не носити.
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19. 

Односкладне речення Приклади

20. 

Вид підрядного Приклади
речення

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

21. «Енеїда» І. Котляревського є

А бурлескно�травестійною поемою;
Б історичною поемою;
В героїчною поемою;
Г драматичною поемою;
Д дидактичною поемою.

А Я собі вставала тихо, 
хоч в серце біль заходив. 

Б Творчість Коцюбинського
була наче та яскрава зірка, 
що трояндою палала в нічно�
му небі доби самодержавства. 

В Гни дерево, поки молоде.
Г Коли б не печаль, 

чи спізнала б я радість? 
Д І здавалося, що то дзвенить

золото сонця.

1 означальне;
2 з’ясувальне;
3 обставинне часу;
4 обставинне допустове. 

А За річкою — село.
Б Зі степу пахне житом, стернею.
В Для добрих друзів відчиняю

дім.
Г Працюй очима, а не плечима.
Д За літо школу відремонтували. 

1 означено�особове;
2 узагальнено�особове;
3 неозначено�особове;
4 безособове. 
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22. Поетичні рядки Євгена Маланюка 
… від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась,
… в окривавлений Жовтень — ясна обернулась весна

присвячені

А Миколі Вороному;
Б Олександрові Олесю;
В Павлові Тичині;
Г Максимові Рильському;
Д Володимирові Сосюрі.

23. Слова з роману «Маруся Чурай»:
Про наші битви — на папері голо. 
Лише в піснях вогонь отой пашить. 
Таку співачку покарать на горло, 

— та це ж не що, а пісню задушить!
належать

А Богданові Хмельницькому;
Б Іванові Остряниці;
В Леськові Черкесу;
Г полковникові Пушкарю;
Д Якимові Шибалисту. 

24. Прочитайте уривок з кіноповісті О. Довженка «Зачарова�
на Десна», визначте, якою є функція цього уривка в тексті.

Я син свого часу i весь належу сучасникам своїм. Коли ж обер�
таюсь я часом до криницi, з якої пив колись воду, i до моєї бiлої
привітної хатини i посилаю їм у далеке минуле своє благословен�
ня, я роблю ту лише «помилку», яку роблять i робитимуть,
скiльки й свiт стоятиме, душi народнi живi всiх епох i народiв,
згадуючи про незабутнi чари дитинства. Свiт одкривається пе�
ред ясними очима перших лiт пiзнання, всi враження буття зли�
ваються в невмирущу гармонiю, людяну, дорогоцiнну. Сумно i
смутно людинi, коли висихає i слiпне уява, коли, обертаючись до
найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нiчого не бачить
вона дорогого, небуденного, нiщо не грiє її, не будить радостi анi
людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не посiдала б
вона, i труд її, не зiгрiтий теплим промiнням часу, безбарвний.

А пейзаж;
Б експозиція;
В розв’язка;
Г епілог;
Д ліричний відступ.
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Прочитайте поезію Михайла Драй2Хмари та виконайте
завдання 25–29 до неї.

ЛЕБЕДI

На тихім озері, де мріють верболози,
давно приборкані, і влітку й восени 
то плюскоталися, то плавали вони, 
і шиї гнулися у них, як буйні лози. 

Коли ж дзвінкі, як скло, надходили морози 
і плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, —
плавці ламали враз ті крижані лани, 
і не страшні були для них зими погрози. 

О, гроно п’ятірне нездоланих співців! 
Крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, 
що розбиває лід одчаю і зневіри. 

Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 
веде вас у світи ясне сузір’я Ліри, 
де пінить океан кипучого життя.

25. Жанр твору —

А гімн;
Б сонет;
В пісня;
Г балада;
Д ода.

26. Образ лебедів є 

А символічним;
Б міфологічним;
В іронічним;
Г гротескним;
Д бурлескним.

27. Під «гроном п’ятірним нездоланих співців» автор має на увазі 

А футуристів;
Б символістів;
В імпресіоністів;
Г неокласиків;
Д експресіоністів.
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28. Віршовий розмір твору —

А хорей;
Б ямб;
В дактиль;
Г амфібрахій;
Д анапест.

29. У першій строфі використано

А паралельне римування;
Б перехресне римування;
В кільцеве римування;
Г білий вірш;
Д монориму.

ІІ. Завдання з вибором однієї 
або кількох правильних відповідей.

30. Персонажами поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки» є

А Іван Вишневецький;
Б Богдан Хмельницький;
В Іван Сірко;
Г Максим Залізняк;
Д Іван Гонта;
Е Петро Сагайдачний;
Є Устим Кармалюк.

31. Жанрові ознаки новели: 

А лаконізм; 
Б розгалуженість сюжету; 
В епічність оповіді;
Г ліричність;
Д хронологічний порядок подій; 
Е психологічне напруження; 
Є несподіваний фінал. 
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Правильні відповіді

1. В; 2. В; 3. Д; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. В; 8. В; 9. Г; 10. В; 
11. Б; 12. Г; 13. А; 14. Б, В, Г, Д, Е, Є; 15. Е; 16. Е; 
17. 1�В, 2�Б, 3�Г, 4�А; 18. 1�Д, 2�Б, 3�А, 4�Г; 
19. 1�В, 2�Г, 3�Д, 4�Б; 20. 1�Б, 2�Д, 3�В, 4�А; 
21. А; 22. В; 23. А; 24. Д; 25. Б; 26. А; 27. Г; 
28. Б; 29. В; 30. Г, Д; 31. А, Е, Є.

Важлива література

1. Українська мова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з
підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів. — К.: УЦОЯО, 2007. — 52 с.

2. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загаль�
ноосвіт. навч. закл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — 288 с.

3. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.:
Грамота, 2005. — 240 с.

4. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 5 кл.
загальноосвіт. навч. закл. — К.: Освіта, 2005. — 272 с.

5. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загаль�
ноосвіт. навч. закл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — 288 с.

6. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.:
Грамота, 2006. — 296 с.

7. Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В., Ляшкевич А. І., Омельчук С. А. Рідна
мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Освіта,
2006. — 272 с.

8. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 6 кл.
загальноосвіт. навч. закл. — К.: Освіта, 2006. — 240 с.

9. Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т., Остаф Я. І.
Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Освіта, 2003. — 272 с.

10. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Арт�Освіта, 2004. —
288 с.

11. Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої шко�
ли. — К.: Вікторія, 2003. — 364 с.

12. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П.
Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.:
ВД «Афон», 2004. — 128 с.

13. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Арт�Освіта, 2004. —
256 с.

14. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. — К.:
Вікторія, 2004. — 288 с.
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15. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П.
Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.:
ВД «Афон», 2004. — 128 с.

16. Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Під�
ручник для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — 256 с.

17. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 9 кл. середньої шко�
ли. — К. : Вікторія, 2003. — 384 с.

18. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П.
Українська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.:
Освіта, 2002. — 208 с.

19. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 10–11 кл. середньої
школи. — К.: Вікторія, 2004. — 448 с.

20. Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т.
Українська мова: Підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. —
К.: Освіта, 2004. — 384 с.

21. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. — К.: Освіта,
2005. — 208 с.

22. Плющ М. Я., Грипас Н. Я. Українська мова. Довідник. — К.: Освіта,
2002. — 228 с.

23. Степанишин Б. І. Українська література: Підруч. для 9 кл. загаль�
ноосвіт. навч. закл. — К.: Арт�освіта, 2001. — 336 с. 

24. Хропко П. П. Українська література: Підруч. для 10 кл. загально�
освіт. навч. закл. — К.: Школяр, 2005. 528 с.

25. Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Ковальчук О. Г. Українська література:
Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Освіта, 2006. —
512 с. 

Ви можете користуватися також іншими підручниками,
посібниками, довідниками та словниками, рекомендованими
Міністерством освіти і науки України.
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Що потрібно знати про тест із зарубіжної літератури

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 90 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

Із античної літератури
Гомер. «Іліада»: Заспів (пісня 1, вірші 1–10), пісня 6, «Щит

Ахілла» (пісня 18, вірші 478–608), «Двобій Ахілла й Гектора» (піс�
ня 22, вірші 139–411), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469–670);
«Одіссея»: Заспів (пісня 1, вірші 1–21), «Аед Демодок» (пісня 8,
вірші 486–520), пісня 9, «Одіссей у Кірки» (пісня 10, вірші
91–399), пісні 21–22.

Есхіл. «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його
благодіяння людям (епісодій 2, вірші 436–525).

Публій Вергілій Марон. «Енеїда»: Заспів (кн. 1, вірші 1–33),
«Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму» (кн. 6,
вірші 752–853), «Щит Енея» (кн. 8, вірші 626–731).

Із літератури Середньовіччя
«Пісня про Роланда».
Аліґ’єрі Данте. «Божественна комедія». «Пекло» (І, V,

XXXIII)

Із персько�таджицької лірики
Омар Хайям. Рубаї. 

Із літератури доби Відродження
Франческо Петрарка. Із «Книги пісень» («Канцоньєре»):

«Благословенні місяць, день і рік...», «Щасливі квіти й бла�
говісні трави...», «Ні зоряних небес мандрівні хори…».

Мігель де Сервантес Сааведра. «Дон Кіхот» (І частина).
Вільям Шекспір. Сонети № 66, 130; «Гамлет».

Із літератури бароко
Загальна характеристика літератури бароко (головні пред�

ставники, основні риси).
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Із літератури класицизму
Мольєр. «Міщанин�шляхтич».

Із літератури Просвітництва
Йоганн Вольфганг Ґете. «Фауст» (ключові епізоди І частини).

Із літератури романтизму. Від романтизму до реалізму
Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвись�

ко Цинобер».
Генріх Гейне. «Чому троянди немов неживі…», «Не знаю, що

стало зо мною…»
Джордж Ноел Гордон Байрон. Лірика.
Віктор-Марі Гюго. «Собор Паризької Богоматері».
Адам Міцкевич. Із «Кримських сонетів»: «Бахчисарай»,

«Гробниця Потоцької».
Олександр Пушкін. «Я вас любив...», «Євгеній Онєгін».
Михайло Лермонтов. «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я

в самотині...», «Герой нашого часу».

Із літератури реалізму
Микола Гоголь. «Мертві душі».
Оноре де Бальзак. «Гобсек».
Лев Толстой. «Анна Кареніна» або «Війна і мир» (ключові

програмові епізоди).
Федір Достоєвський. «Злочин і кара».

Із літератури раннього модернізму
Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея».
Шарль Бодлер. «Альбатрос», «Відповідності», «Гімн красі»,

«Вечорова гармонія», «Moesta et errabunda», «Зосередження»,
«Confiteor».

Поль Верлен. «Поетичне мистецтво», «Так тихо серце плаче».
Артюр Рембо. «Моя циганерія», «Голосівки», «П’яний кора�

бель».
Волт Вітмен. Зі збірки «Листя трави».

Із літератури першої половини XX століття
Райнер Марія Рільке. «Орфей. Еврідіка. Гермес», «Сонети

до Орфея».
Гійом Аполлінер. «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водо�

грай».
Франц Кафка. «Перевтілення».
Олександр Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без

краю...».
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Володимир Маяковський. «А ви змогли б?», «Послухайте!»,
«Лілечко! Замість листа».

Анна Ахматова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь
ти сутужную», «Реквієм».

Борис Пастернак. «Зимова ніч» («Мело, мело по всій
землі...»), «Визначення поезії».

Джордж Бернард Шоу. «Пігмаліон».
Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита».

Із літератури другої половини XX століття
Альбер Камю. «Чума».
Ернест Міллер Хемінгуей. «Старий і море».
Генріх Белль. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».

Із літератури постмодернізму
Загальна характеристика літератури постмодернізму (голов�

ні представники, основні риси).

Теоретико�літературні поняття (терміни)
Акмеїзм, бароко, вічний образ, гекзаметр, гротеск, екзи�

стенціалізм, експресіонізм, епічна поема, імпресіонізм, історич�
ний роман, класицизм, комедія, нова драма, постійний епітет, ре�
алізм, романтизм, рубаї, символ, символізм, сонет, терцина,
трагедія, футуризм.

До переліку тем увійшли літературні періоди (напрями,
течії), персоналії письменників, художні твори й теоретико�лі�
тературні поняття (терміни). У двох розділах («Із літератури
бароко» та «Із літератури постмодернізму») акцент робиться не
на знанні та аналізі конкретних літературних творів, а на розу�
мінні специфіки та загальних закономірностей літературного
процесу певної літературної доби (напряму).

Як побудовано тест

Тест містить 60 завдань, які охоплюють усі перелічені теми
(періоди, напрями, течії, художні твори, теоретико�літературні
поняття/терміни).

Орієнтовний розподіл завдань тесту (у %) за розділами шкіль�
них програм (періодами літературного процесу, персоналіями
письменників, художніми творами й теоретико�літературними
поняттями/термінами) наведено в таблиці.
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Які бувають завдання і як їх виконувати

До тесту із «Зарубіжної літератури» включено завдання
трьох форм: 

I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За ви�
конання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вва�
жатиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили
у бланку правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді. 

У такому випадку Ви отримаєте 0 балів.

№ Розділи програми
Орієнтовний 

розподіл завдань,
%

1 Із античної літератури 6–7

2 Із літератури Середньовіччя 6–7

3 Із персько�таджицької лірики 2–3

4 Із літератури доби Відродження 6–7

5 Із літератури бароко 1–2

6 Із літератури класицизму 4–5

7 Із літератури Просвітництва 6–7

8 Із літератури романтизму. Від романтизму до реалізму 11–12

9 Із літератури реалізму 11–12

10 Із літератури раннього модернізму 6–7

11 Із літератури першої половини XX століття 10–11

12 Із літератури другої половини XX століття 9–10

13 Із літератури постмодернізму 1–2

14 Теоретико�літературні поняття (терміни) 12–13
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Наприклад.

1. Який цикл міфів ліг в основу «Іліади» Гомера?

А про аргонавтів;
Б фіванський;
В троянський;
Г аргоський.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.
Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках

інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, тобто утворити
логічні пари між певними літературними фактами, розміщени�
ми у двох колонках. Поставте позначки у бланку на перетині
відповідних колонок і рядків.

За кожну правильно позначену логічну пару Ви отримаєте
1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви можете одержати,
правильно виконавши завдання, — 4 бали. Якщо Ви не позначи�
ли жодної правильної логічної пари, виконання завдання вважа�
тиметься помилковим. У такому випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

2. Установіть відповідність між літературними епохами
(напрямами) та їх видатними представниками:

1 література доби Середньовіччя; А Міцкевич;
2 література доби бароко; Б Ґете;
3 література доби Просвітництва; В Кальдерон;
4 література доби романтизму. Г Гомер;

Д Данте.

Правильна відповідь: 1–Д, 2–В, 3–Б, 4–А

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.
Завдання складається з інструкції та переліку літературних

фактів, позначених буквами. Вам необхідно розташувати ці фак�
ти у правильній послідовності. Поставте позначки у бланку на
перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати
обраний Вами перший факт, цифрі 2 — другий факт і т. д. За ви�
конання завдання Ви можете отримати 0, 1 або 2 бали.

Наприклад.

3. Установіть послідовність виникнення літературних на�
прямів:

А романтизм;
Б реалізм;
В класицизм;
Г бароко.

Отже, правильна послідовність така: 
бароко класицизм романтизм реалізм

Як працювати над тестом

Готуючись до тестування, уважно перечитайте зміст і вимоги
чинних шкільних програм предмета «Зарубіжна література».
Оскільки успішне виконання завдань тесту потребує глибокої та
всебічної підготовки учасників тестування, доречно освіжити в
пам’яті тексти усіх програмових літературних творів, біог�
рафічні відомості про письменників, так звані «фонові знання»
(історичні факти, культурологічний контекст і т.п.), поняття і
терміни з теорії літератури тощо. Усе це може знадобитися
навіть тоді, коли в тестовому завданні, здавалося б, мова йде не
конкретно про літературні факти, які Ви повторили. Адже худо�
жня література є процесом (літературний процес), де, на пер�
ший погляд, віддалені одне від одного явища виявляються

Правильна відповідь: 1–Г; 2–В; 3–А; 4–Б

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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пов’язаними одне з одним. Тому знання одного факту може до�
помогти в усвідомленні факту суміжного. Тим більше, коли
йдеться про так звані «наскрізні» або «вічні» теми й мотиви
світової літератури. Наприклад, знання тексту трагедії Й. В. Ґе�
те «Фауст» (ХVІІІ ст.) може допомогти відповісти на запитання
щодо роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» (ХХ ст.), де
в ролі епіграфа використана цитата з «Фауста»: «Я — тої сили
часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого».

Розпочинаючи роботу над тестом під час зовнішнього неза�
лежного оцінювання, насамперед, уважно прочитайте усе тес�
тове завдання. Навіть якщо Ви впевнені у тому, що знаєте
правильну відповідь, обміркуйте всі варіанти, бо нерідко най�
вірогідніший, на перший погляд, варіант насправді виявля�
ється неправильним.

Якщо Ви не знаєте, який варіант відповіді слід обрати, добре
поміркуйте над усіма запропонованими варіантами. Можливо,
відомі Вам факти допоможуть уникнути вибору неправильної
відповіді та прийняти остаточне (правильне) рішення.

Наприклад, якщо, виконуючи наведене вище тестове зав�
дання про міфологічну основу «Іліади», Ви достеменно не
впевнені в тому, який саме цикл міфів ліг в основу згаданої по�
еми Гомера, але знаєте, що в циклі про аргонавтів (варіант «А»)
описаний похід екіпажу корабля «Арго» за золотим руном, а у
фіванському (варіант «Б») та аргоському (варіант «Г»)
міфічних циклах теж не йдеться про війну під Троєю (інша на�
зва Трої — Іліон, звідси й назва поеми — «Іліада»), то Ви змо�
жете визначити правильну відповідь не шляхом її миттєвого
називання («в основу «Іліади» Гомера ліг троянський цикл
міфів»), а шляхом поступового відкидання неправильних
відповідей за принципом: «якщо не «А», не «Б» і не «Г», то
це — «В». Отже, правильною відповіддю є варіант «В» —
троянський цикл.

Слід ретельно й охайно заповнювати бланк відповідей, вида�
ний Вам разом із тестовим зошитом. Адже бланк перевірятиме
комп’ютер, і якщо в тестовому зошиті Ви позначили правильну
відповідь, але не перенесли її до бланка, то за це завдання Ви
отримаєте 0 балів.

Позначати відповіді слід уважно, чітко й охайно, дотриму�
ючись вимог заповнення бланка відповідей. Для виправлення
неправильних відповідей на бланку відведене спеціальне
місце. 
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Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Хто був провідним теоретиком класицизму у Франції?

А Корнель;
Б Буало;
В Мольєр;
Г Расін.

2. Назвіть театр, у якому працював В. Шекспір.

А «Блекфайєрс»;
Б «Атлант»;
В «Завіса»;
Г «Глобус».

3. Хто з перелічених поетів написав збірку «Квіти зла»?

А Малларме;
Б Верлен;
В Бодлер;
Г Рембо.

4. Хто з перелічених письменників використав у назві свого
твору епіграму з пам’ятника 300�м спартанцям у Фермопілах?

А Хемінгуей;
Б Белль;
В Корнель;
Г Гомер.

5. Герой якого з перелічених творів вигукнув: «Бути чи
не бути...»?

А «Міщанин�шляхтич»;
Б «Ромео і Джульєтта»;
В «Гамлет»;
Г «Життя — це сон».
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6. Який із літературних напрямів (течій) був зорієнтований
на чітке й суворе дотримання правил і норм?

А класицизм;
Б реалізм;
В символізм;
Г акмеїзм.

7. Чий вірш починається рядком «Мело, мело по всій
землі...»?

А Маяковського;
Б Ахматової;
В Пастернака;
Г Рільке.

8. Якому з літературних напрямів притаманні підкреслена
музичність вірша, навіювання певного настрою?

А футуризму;
Б символізму;
В акмеїзму;
Г імпресіонізму.

9. Який із жанрів виник у персько�таджицькій поезії?

А тріолет;
Б сонет;
В рубаї;
Г хоку.

10. У якому з творів ужито фразу «рукописи не горять»?

А комедія «Пігмаліон»;
Б повість «Старий і море»;
В оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»;
Г роман «Майстер і Маргарита».
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

11. Установіть відповідність між літературними творами та їх
авторами.

1 «Одіссея»; А Міцкевич;
2 «Божественна комедія»; Б Ґете;
3 «Фауст»; В Гейне;
4 «Не знаю, що стало зо мною…». Г Гомер;

Д Данте.

12. Установіть відповідність між літературними творами та їх
персонажами.

1 «Одіссея»; А Вергілій;
2 «Божественна комедія»; Б Рамбер;
3 «Чума»; В Мефістофель;
4 «Фауст». Г Гамлет;

Д Поліфем

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

13. Установіть послідовність появи таких творів:

А «Енеїда»;
Б «Іліада»;
В «Одіссея»;
Г «Прометей закутий».

14. Установіть послідовність появи творів, де дійовими
особами є такі персонажі:

А Печорін;
Б Журден;
В Поліфем;
Г Воланд.

Правильні відповіді

1. Б; 2. Г; 3. В; 4. Б; 5. В; 6. А; 7. В; 8. Б; 9. В; 10. Г; 
11. 1–Г; 2–Д; 3–Б; 4–В; 12. 1–Д; 2–А; 3–Б; 4–В; 
13. 1–Б; 2–В; 3–Г; 4–А; 14. 1–В; 2–Б; 3–А; 4–Г.
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Важлива література

1. Від авангарду до постмодернізму: Посібник�хрестоматія із зару�
біжної літератури для 11 класу середніх навчальних закладів
з українською мовою навчання (2�ге видання, виправлене і допов�
нене) / Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. — К.: Грамота, 2006. — 876 с.

2. Від античності до класицизму: Хрестоматія�посібник для 8 класу:
Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. — К.: УАВЗЛ, 2001. — 694 с.

3. Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підруч. для 11 класу. — К.:
Генеза, 2004. — 464 с.

4. Денисова Т. Н., Сиваченко Г. М. Зарубіжна література ХХ ст.: На�
вчальний посібник�хрестоматія для 11 класу. — К.: Генеза, 2000. —
768 с.

5. Зарубіжна література: Хрестоматія�посібник для 10 класу: / Упор.
Є. В. Волощук. — К.: Світ знань, 2004. — 556 с.

6. Зарубіжна література: Хрестоматія�посібник для 11 класу: / Упор.
Є. В. Волощук. — К.: Генеза, 2004. — 554 с.

7. Наливайко Д. С. та ін. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кла�
су. — К.: Світ знань, 2004. — 388 с.

8. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя.
Доба романтизму. — Київ: Заповіт, 1997. — 386 с.

9. Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підруч. для 10 класу. — К.:
Педагогічна преса, 2003. — 527 с.

10. Просвітництво. Романтизм: Хрестоматія�посібник для 9 класу:
В 2�х ч.: /Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. — К.: УАВЗЛ, 2001.

11. Реалізм. Ранній модернізм: Посібник�хрестоматія із зарубіжної
літератури для 10 класу середніх навчальних закладів з укра�
їнською мовою навчання (2�ге видання, виправлене і доповнене) /
Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. — К.: Грамота, 2006. — 696 с.

12. Сафарян С. І., Султанов Ю. І. Зарубіжна література: Підручник�
хрестоматія для 8 класу. — К.: Вежа, 2003. — 432 с.

13. Чирков О. С. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. — К.:
Вежа, 2001. — 384 с.

14. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Хрестоматія для 9 класу. —
К.: Вежа, 2005. — 432 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради2
мо використовувати також інші підручники та посібники із
«Зарубіжної літератури», рекомендовані Міністерством освіти
і науки України.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Що потрібно знати про тест з історії України

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Археологічна періодизація стародавньої історії. Поява і роз�
селення людей на території України в епоху палеоліту. Заняття
та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й ме�
золіту.

Неолітична революція. Неолітичні культури на території Ук�
раїни. Трипільська культура. Перші індоєвропейці на території
України. Середньостогівська та ямна культури.

Ранній залізний вік. Історичне значення винайдення мета�
лургії заліза. Кіммерійці. Чорноліська культура. Скіфи. Сармати.

Заснування античних міст�колоній у Північному Причорно�
мор’ї та Криму. Суспільний лад і державний устрій античних
міст�колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Економіка
античних міст�колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.
Боспорське царство. Культура та духовне життя населення ан�
тичних міст�колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.

Походження слов’ян. Археологічні культури давніх слов’ян
(венедів, антів, склавинів). Перші писемні згадки про слов’ян.
Суспільне життя давніх слов’ян. Господарство давніх слов’ян.

Давні слов’яни під час вторгнення готів та гунів. Розселення
слов’ян у V–VІІ ст. Походження українців.

СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Виникнення та розквіт Київської Русі.
Розселення східнослов’янських племінних союзів у

VІІ–Х ст. Господарство східних слов’ян у V–Х ст. Суспільство
східних слов’ян у V–Х ст. Перші державні утворення східних
слов’ян. Виникнення міста Києва. Сусіди східнослов’янських
племен у VІ–ІХ ст. (авари, болгари, хозари).
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Утворення Київської Русі. Походження назви «Русь». Князі
Аскольд і Дір, їхні походи на Візантію. Правління Олега в Києві.
Русь і хозари. Русь і варяги. Норманська проблема. Князь Ігор,
його військові походи.

Княгиня Ольга, її внутрішньополітичні реформи. Князь Свя�
тослав Ігоревич, його військові походи.

Князювання Володимира Святославича. Територія Київсь�
кої Русі наприкінці ІХ — на початку ХІ ст. Запровадження хри�
стиянства як державної релігії, його значення. Русь і Візантія.

Міжусобна боротьба між синами Володимира Святославича.
Князювання Ярослава Мудрого. «Руська правда».

Правління Ярославичів. З’їзд князів у Любечі. Володимир
Мономах. Правління Мстислава Володимировича. Русь і Степ
(печеніги, торки, берендеї, половці).

Київська Русь за часів роздробленості. 
Галицько*Волинська держава.
Причини і сутність роздробленості Київської Русі. Київське

князівство в середині XII — першій половині ХІІІ ст. Чернігів�
ське князівство в середині XII — першій половині ХІІІ ст. Пере�
яславське князівство в середині XII — першій половині ХІІІ ст.

Галичина та Волинь у Х–ХІІ ст. Об’єднання Галицького та
Волинського князівств. Князь Роман Мстиславович. Станови�
ще Галицько�Волинського князівства після смерті Романа
Мстиславовича.

Битва на річці Калка. Похід на Русь орд Батия. Оборона
Києва від монголо�татар, його падіння. Золотоординське пану�
вання над українськими землями.

Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича
Галицького. Розподіл і збереження Галицько�Волинського кня�
зівства нащадками Данила Галицького. Кінець незалежної
Галицько�Волинської держави. Юрій ІІ Болеслав.

Політичний устрій, соціально*економічний, 
культурний розвиток Київської Русі 
та Галицько*Волинської держави в ІХ–ХІV ст.
Організація державної влади Київської Русі та Галицько�

Волинської держави в ІХ–ХІV ст. Руське суспільство: основні
суспільні стани та система залежності й підпорядкування. Зем�
леволодіння, феодальні повинності, соціальні конфлікти на Ру�
сі. Право, закон і суд на Русі. Економічний розвиток Київської
Русі та Галицько�Волинської держави: сільське господарство,
ремесло, торгівля. Міста Київської Русі та Галицько�Волинської
держави.
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Матеріальна культура та побут населення Русі. Церковна ор�
ганізація на Русі.

Культура Київської Русі та Галицько�Волинської держави
(усна народна творчість, писемність, освіта, пам’ятки книжково�
го мистецтва, література, наукові знання, архітектура, образо�
творче мистецтво, музика, декоративно�ужиткове мистецтво).

Місце Київської Русі та Галицько�Волинської держави в історії
українського народу. Походження назви «Мала Русь» («Russia
Minor»). Походження й поширення назви «Україна». Історичне
значення Київської Русі та Галицько�Волинської держави.

Українські землі у складі Великого князівства 
Литовського та інших держав 
(друга половина XIV — середина XVI ст.).
Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько�Волинсь�

ку спадщину. Включення українських земель до складу Велико�
го князівства Литовського. Політичне становище українських
земель у складі Великого князівства Литовського. Економічний
розвиток українських земель у складі Великого князівства
Литовського. Становище привілейованих суспільних станів
в Україні в середині ХІV — середині ХVІ ст.: князі, пани, шлях�
та. Становище непривілейованих суспільних станів в Україні
в середині ХІV — середині ХVІ ст. Міста. Магдебурзьке право.

Кревська унія та її вплив на українські землі. Ліквідація кня�
зем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Ви�
ступ литовсько�руської знаті на чолі з князем Свидригайлом
Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського
і Волинського удільних князівств. Змова князів 1481 р. По�
встання князя М. Глинського.

Московсько�литовські війни кінця XV — середини XVI ст. та
українські землі. Українські землі в складі Угорщини (до кінця
XVIІ ст.). Українські землі в складі Молдавії (до кінця
XVIІІ ст.). Кримське ханство та українські землі в XV — першій
половині XVIІ ст.

Умови розвитку української культури в другій половині
ХІV — першій половині ХVІ ст. Українська культура в другій по�
ловині ХІV — першій половині ХVІ ст. (усна народна творчість,
освіта, наукові знання, Ю. Дрогобич, література, початок друку�
вання слов’янських книг кириличним шрифтом, Ш. Фіоль,
архітектура й містобудування, образотворче мистецтво, музика).

Релігія і церква в Україні другої половини ХІV — середини
ХVІ ст.
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НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання
національно*визвольної боротьби українського народу.
Люблінська унія та її вплив на українські землі. Політичне

становище українських земель у середині XVI — середині
XVIІ ст. Економічний розвиток українських земель у середині
XVI — середині XVIІ ст. Українське суспільство в середині
XVI — середині XVIІ ст. Князь Костянтин�Василь Острозький.

Виникнення українського козацтва. Господарська діяль�
ність козаків у XV — першій половині XVIІ ст. Утворення
Запорозької Січі. Д. Вишневецький. Реєстрове козацтво. Бо�
ротьба козаків проти татар і турків. Повстання К. Косинського
та С. Наливайка.

Гетьман П. Конашевич�Сагайдачний. Участь українського ко�
зацтва в Хотинській війні. Українське козацтво в російсько�поль�
ських війнах другої половини XVІ — першої половини XVIІ ст.

Козацько�селянські повстання 1620�х — 1630�х рр.

Національно*культурний рух в Україні 
(друга половина XVI — перша половина XVII ст.).
Становище православної церкви в другій половині XVI ст.

Православні братства наприкінці XVI — у першій половині
XVIІ ст. Брестська церковна унія. Становище греко�католиць�
кої та православної церков в першій половині XVII ст. Віднов�
лення вищої православної ієрархії. Й. Борецький. П. Могила.

Умови розвитку культури в другій половині XVI — першій
половині XVIІ ст. Культура України в другій половині XVI —
першій половині XVIІ ст. (освіта, наукові знання, усна народна
творчість, література, образотворче мистецтво, скульптура,
архітектура та містобудування, театр, музика).

Братські школи. Острозька академія. Утворення Києво�
Могилянської колегії. Полемічна література наприкінці XVI —
першій половині XVIІ ст. І. Вишенський. Початок книгодруку�
вання в Україні. Діяльність І. Федорова в Україні.

Національно*визвольна війна українського народу 
проти Речі Посполитої середини XVII ст.
Передумови і причини Національно�визвольної війни середи�

ни XVII ст. Воєнні дії 1648 р. (битви на Жовтих Водах, під Кор�
сунем, під Пилявцями, облога Львова і Замостя). Загальнона�
родне повстання в Україні 1648 р. та його наслідки. Воєнні дії в
1649 р. (битва під Лоєвим, Збаразько�Зборівська кампанія).
Зборівський договір та його значення.
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Соціально�політичні зміни в Україні 1648–1649 рр. Утворен�
ня української козацької держави — Гетьманщини. Органи дер�
жавної влади Гетьманщини. Адміністративно�територіальний
устрій Гетьманщини. Фінансова система Гетьманщини. Судо�
чинство Гетьманщини. Міжнародне становище та зовнішня
політика Гетьманщини.

Воєнно�політичні події 1650–1653 рр. Внутрішньо� і зовніш�
ньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Українсько�російська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії
1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Воєнно�політичні події
1656–1657 рр. Б. Хмельницький як політичний і військовий
діяч. Сподвижники Б. Хмельницького.

Українські землі в другій половині ХVІІ ст.
Становище України після смерті Б. Хмельницького. Гетьман

І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька
угода. Російсько�українська війна 1658–1659 рр.

Гетьман Ю. Хмельницький. Територіальний розкол України�
Гетьманщини. Гетьман П. Тетеря, його діяльність. Гетьман
І. Брюховецький, його діяльність. Андрусівська угода, її значен�
ня для України.

Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України.
Гетьман Д. Многогрішний, його діяльність. Гетьман І. Самойло�
вич, його діяльність. Чигиринські походи турецько�татарського
війська. Бахчисарайський договір. «Вічний мир» 1686 р. Підпо�
рядкування Української православної церкви Московському
патріархатові. Перший Кримський похід.

Запорозька Січ у другій половині XVIІ ст. І. Сірко.
Слобідська Україна в другій половині XVIІ ст. — середині

XVIІІ ст.

Українські землі наприкінці XVII —
в першій половині XVIII ст.
Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика

гетьмана І. Мазепи. Другий Кримський похід. Козацтво на Право�
бережній Україні в останній чверті XVIІ — на початку XVIІІ ст.
С. Палій. Національно�визвольне повстання 1702–1704 рр. Ос�
таточна ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Участь українських полків у Північній війні. Українсько�
шведський союз у роки Північної війни. Зруйнування Чортом�
лицької Січі. Полтавська битва.

Гетьман П. Орлик та його Конституція.
Гетьман І. Скоропадський. Решетилівські статті та «Ріши�

тельний указ». Обмеження Петром І автономії Гетьманщини.
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Перша Малоросійська колегія. П. Полуботок. Гетьман Д. Апос�
тол. «Рішительні пункти». «Правління гетьманського уряду».
Кам’янська та Олешківська Січі. Нова (Підпільненська) Січ.

Українські землі в другій половині XVIII ст.
Гетьман К. Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства.

Друга Малоросійська колегія. Діяльність П. Рум’янцева в Укра�
їні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Еконо�
мічний розвиток Лівобережної Гетьманщини наприкінці ХVІІ —
наприкінці ХVІІІ ст. Суспільство Лівобережної Гетьманщини
наприкінці ХVІІ — наприкінці ХVІІІ ст. Ліквідація української
козацької держави — Гетьманщини. Значення української ко�
зацької держави (Гетьманщини) в історії українського народу.

Остаточна ліквідація Запорозької Січі. П. Калнишевський.
Заселення і розвиток Південної України в другій половині

ХVІІІ ст.
Участь українських козаків в російсько�турецьких війнах

XVIII ст. Приєднання Криму до Росії. Катеринославське і Бузь�
ке козацькі війська. Чорноморське козацьке військо. Задунайсь�
ка Січ.

Економічний і суспільний розвиток Правобережної України
наприкінці ХVІІ — наприкінці ХVІІІ ст. Гайдамацький рух.
Коліївщина. Опришківський рух в ХVІ — на початку ХІХ ст.
Поділи Речі Посполитої та українські землі.

Культура України в другій половині XVII — XVIII ст.
Умови розвитку української культури в другій половині

XVII–XVIII ст. Українська культура в другій половині
XVII–XVIII ст. (освіта, наукові знання, література, книгодруку�
вання, образотворче мистецтво, театр, музика, архітектура).

Києво�Могилянська академія. Г. Сковорода.

Українські землі у складі Російської імперії 
наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.
Адміністративно�територіальний устрій українських земель

у складі Російської імперії наприкінці XVIII ст. — у першій
половині ХІХ ст.

Національне та соціальне становище українців у складі Ро�
сійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Економічне становище українських земель у складі Російсь�
кої імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Соціальна боротьба на українських землях у складі Російсь�
кої імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.
У. Кармелюк.
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Україна в російсько�турецькій війні 1806–1812 рр. Російсь�
ко�французька війна 1812 р. та Україна. Україна в російсько�ту�
рецькій війні 1828–1829 рр. 

Азовське і Новоросійське козацькі війська.
Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії

України наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.
Масонство в Україні наприкінці XVIII — у першій половині

ХІХ ст. Україна в програмних документах декабристів. Повстан�
ня Чернігівського полку. Польське повстання 1830–1831 рр. та
Україна.

Кирило�Мефодіївське братство. Місце Т. Шевченка в україн�
ському суспільно�політичному русі.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії 
наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.
Адміністративно�територіальний устрій українських земель

у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій поло�
вині ХІХ ст.

Національне та соціальне становище українців у складі Авст�
рійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Економічне становище українських земель у складі Австрій�
ської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті
наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Реформи Марії�Терезії та Йосифа II.
Роль греко�католицьких священиків у зародженні українсь�

кого національного руху на західноукраїнських землях. Демо�
кратично�просвітницький гурток «Руська трійця». Альманах
«Русалка Дністровая».

Український національно�визвольний рух на західноукраїн�
ських землях під час революції 1848–1849 рр. Л. Кобилиця. Ска�
сування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній
Україні.

Культура України у першій половині ХІХ ст.
Умови розвитку української культури в першій половині

ХІХ ст. Культура України в першій половині ХІХ ст. (освіта,
наука, усна народна творчість, література, образотворче мисте�
цтво, музика, театр, архітектура та містобудування).

Українські землі у складі Російської імперії 
в другій половині ХІХ ст.
Соціально�економічне становище Наддніпрянської України в

умовах кризи феодально�кріпосницької системи господарювання
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в середині ХІХ ст. Кримська війна і загострення соціально�еконо�
мічної ситуації. Селянська реформа 1861 р. та її здійснення в Ук�
раїні. Адміністративно�політичні реформи 1860�х — 1870�х рр.

Економічний розвиток Наддніпрянської України в 1860�х —
1890�х рр. Соціальні зміни в Наддніпрянській Україні в 1860�х —
1890�х рр.

Національна політика російського царизму щодо України
в другій половині ХІХ ст. Український громадівський рух
наприкінці 1850�х — у 1860�х рр. В. Антонович. Польське пов�
стання 1863–1864 рр. та Україна.

Український громадівський рух у 1870�х — 1890�х рр. М. Дра�
гоманов. Братство тарасівців. Загальна українська безпартійна
організація (Всеукраїнська загальна організація). Російський
громадсько�політичний рух народників в Україні. «Чигиринська
змова».

Західноукраїнські землі у складі Австро*Угорської імперії
в другій половині XIX — на початку ХХ ст.
Соціально�економічне становище західноукраїнських земель

в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
«Москвофіли» та народовці, радикальний рух у Галичині.

«Нова ера» — політика народовців. Українські політичні партії
в Австро�Угорщині. «Україна ірредента» («Ukraina Irredenta»)
Ю. Бачинського.

Українські національні і спортивні організації на західно�
українських землях в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

І. Франко як політичний діяч. Митрополит А. Шептицький.

Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку

ХХ ст.
Українські політичні партії Наддніпрянської України. «Са�

мостійна Україна» М. Міхновського.
Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Український гро�

мадсько�політичний рух під час революції 1905–1907 рр. Укра�
їнські парламентські громади в І та ІІ Державних думах Росії.
Товариство українських поступовців (ТУП).

Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.
Національна політика російського царизму щодо України на

початку ХХ ст.

Культура України в другій половині XIX — на початку ХХ ст.
Умови розвитку української культури в другій половині

XIX — на початку ХХ ст. Культура України в другій половині
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XIX — на початку ХХ ст. (освіта, наука, усна народна творчість,
література, мистецтво, архітектура та містобудування).

Культурно�освітнє товариство «Просвіта» і Наукове товари�
ство ім. Т. Шевченка в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Створення і поширення національного гімну «Ще не вмерла
Україна, і слава, і воля».

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Україна в Першій світовій війні.
Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України. Головна ук�

раїнська рада та Союз визволення України. Ставлення до війни
на Наддніпрянській Україні. Воєнні дії на території України у
1914 р. Політика російської адміністрації на західноукраїнських
землях на початку Першої світової війни.

Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Формування
та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.
Назрівання економічної та політичної кризи в Російській та
Австро�Угорській імперіях під час Першої світової війни.

Українська революція.
Події Лютневої революції в Україні. Утворення Української

Центральної Ради, її склад і політична програма. М. Грушевсь�
кий. Початок українізації армії. Виникнення Вільного козацтва.

Український національний конгрес. Ради робітничих, сол�
датських і селянських депутатів в Україні в 1917 — на початку
1918 р. Ставлення партій Тимчасового уряду та більшовиків до
українського національно�визвольного руху. І Універсал Цент�
ральної Ради. Генеральний секретаріат. В. Винниченко. ІІ Уні�
версал Центральної Ради.

ІІІ Універсал і проголошення Української Народної Рес�
публіки (УНР). Всеукраїнські з’їзди рад у Києві та Харкові, про�
голошення радянської влади в Україні.

Перша війна радянської Росії з УНР. ІV Універсал Централь�
ної Ради та проголошення незалежності УНР.

Україна в боротьбі за збереження 
державної незалежності (1918–1920).
Брест�Литовський мирний договір. Конституція УНР. Геть�

манський переворот 1918 р. Причини падіння Центральної
Ради.

Внутрішня та зовнішня політика Української держави
П. Скоропадського. П. Скоропадський. Боротьба проти німець�
ко�австрійської окупації та політичного режиму гетьмана
П. Скоропадського.
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Утворення Директорії УНР та повстання проти гетьмана
П. Скоропадського. Політичний курс Директорії. Трудовий кон�
грес. С. Петлюра. Отаманщина. Друга війна радянської Росії
з УНР. Військова присутність Антанти на Півдні України та
в Криму. Причини поразки Директорії УНР.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки
(ЗУНР). Є. Петрушевич. Організація держави на західноукра�
їнських землях. Українсько�польська війна 1918–1919 рр. Злука
УНР і ЗУНР. Причини поразки ЗУНР.

Події Української революції на Закарпатті, в Північній Буко�
вині, Бессарабії, поглинання цих земель іноземними державами.

Радянська влада в Україні в першій половині 1919 року. «Во�
єнний комунізм» і червоний терор. Конституція УСРР 1919 р.
Повстанський рух в першій половині 1919 р.

Денікінський режим в Україні. Відновлення радянської вла�
ди в Україні наприкінці 1919 — на початку 1920 рр., її політика.

Варшавська угода, її значення. Україна в радянсько�
польській війні. Ризький мир, його значення.

Розгром військ Врангеля. Терор у Криму.
Махновщина.
Політика Центральної Ради в галузі культури. Національно�

культурна політика уряду гетьмана П. Скоропадського. Політи�
ка Директорії УНР у галузі культури. Політика радянської вла�
ди в галузі культури в 1919–1920 рр. Становище освіти, науки,
літератури і мистецтва України в 1917–1920 рр.

Релігійне життя в 1917–1920 рр.

Україна в умовах нової економічної політики (1921–1928).
Неп і особливості його впровадження в Україні. Голод

1921–1923 рр. Економічний розвиток УСРР у період непу.
Громадсько�політичне життя в УСРР у період непу; украї�

нізація.
Участь Української СРР в утворенні Союзу РСР. Статус Укра�

їнської СРР у складі Радянського Союзу у 1920�х — 1930�х рр.
Культура в Українській СРР у роки непу (освіта, література,

наука, мистецтво).
Релігійне життя в Українській СРР у роки непу.

Радянська модернізація України (1929–1938).
Радянська індустріалізація Української СРР. Результати пер�

ших п’ятирічок. Промисловість України напередодні Другої
світової війни.

Колективізація сільського господарства в Українській СРР.
Голодомор 1932–1933 рр. Становище колгоспів у 1934–1938 рр.
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Зміни в соціальному складі населення Української РСР у
1930�х рр.

Громадсько�політичне життя в Українській РСР у 1930�х рр.
Масові репресії та політичні судові процеси в Українській РСР
наприкінці 1920�х — у 1930�х рр. Конституція Української РСР
1937 р.

Стан культури в Українській РСР у 1930�ті рр. (освіта, наука,
література, мистецтво).

Релігійна політика радянської влади в Українській РСР на�
прикінці 1920�х — у 1930�х рр.

Західноукраїнські землі (1921–1938).
Економічне становище українських земель у складі Польщі

в 1920�х — 1930�х рр. Політичне становище українських земель
у складі Польщі в 1920�х — 1930�х рр. Громадсько�політична ді�
яльність українців у Польщі в 1920�х — 1930�х рр. Українські
політичні організації в Польщі в 1920�х — 1930�х рр.

Економічне та політичне становище українських земель у скла�
ді Румунії в 1920�х — 1930�х рр. Татарбунарське повстання. Гро�
мадсько�політична діяльність українців у Румунії в 1920�х —
1930�х рр. Економічне та політичне становище українських земель
у складі Чехо�Словаччини в 1920�х — 1930�х рр. Громадсько�
політична діяльність українців в Чехо�Словаччині в 1920�х —
1930�х рр. Надання автономії Карпатській Україні. Утворення
незалежної Карпатської України. А. Волошин. Захоплення Закар�
паття Угорщиною.

Стан культури на західноукраїнських землях у 1920�х —
1930�х рр.

Україна в роки Другої світової 
та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945).
Радянсько�німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.

Включення Західної України до складу СРСР та її возз’єднання
з УРСР. Включення Бессарабії та Північної Буковини до складу
СРСР і приєднання цих земель до УРСР. Радянізація західних
областей України.

Підготовка Німеччини до нападу на СРСР. Україна в планах
окупантів. Оборонні бої літа — осені 1941 р. на території України.

Окупація України військами Німеччини та її союзників.
Розчленування України. Голокост. Рух Опору та його течії в
Україні. Радянське підпілля та партизанський рух на окупованій
території України. Діяльність підпілля ОУН у 1941–1944 рр.
Збройна боротьба УПА у 1942–1944 рр.

Визволення Лівобережної України від окупантів. Битва за
Дніпро та визволення Києва від окупантів.
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Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.). Втра�
ти України в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Культура України (освіта, наука, література, мистецтво) в ро�
ки Великої Вітчизняної війни.

Післявоєнна відбудова та розвиток України 
(1945 — початок 1950*х років).
УРСР — співзасновниця Організації Об’єднаних Націй, інших

міжнародних організацій. Включення Закарпаття до складу
УРСР. Адміністративно�територіальні зміни у повоєнні роки.

Економічний розвиток України в 1945 — на початку 1950�х рр.
Внутрішньополітичне становище України в 1945 — на початку
1950�х рр. Голод 1946–1947 рр. Політичні репресії в Українській
РСР у другій половині 1940�х — на початку 1950�х рр.

Економічні та суспільні зміни в західних областях України в
1945 — на початку 1950�х рр. Доля Української греко�католиць�
кої церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН та УПА наприкінці 1944 —
у першій половині 1950�х рр. Операція «Вісла».

Культурне і духовне життя в Україні в другій половині 
1940�х — на початку 1950�х рр. Ідеологізація культурного життя
в Україні в другій половині 1940�х — на початку 1950�х рр.

Україна в умовах десталінізації (1953–1964).
Внутрішньополітичне становище України на початку 1950�х рр.
Пом’якшення політичного режиму в Україні в середині 

1950�х — на початку 1960�х рр. Становище Української РСР у
складі Союзу РСР у середині 1950�х — на початку 1960�х рр.
Включення Кримської області до складу Української РСР.

Промисловість України в другій половині 1950�х — першій
половині 1960�х рр. Сільське господарство України в другій по�
ловині 1950�х — першій половині 1960�х рр.

Економічні реформи в Україні в другій половині 1950�х —
першій половині 1960�х рр. та їхні наслідки. Рівень життя насе�
лення в другій половині 1950�х — першій половині 1960�х рр.

Суспільно�політичне життя в Україні в середині 1950�х —
середині 1960�х рр. «Шістдесятники» та зародження диси�
дентського руху.

Культура України (освіта, наука, література, мистецтво)
в другій половині 1950�х — першій половині 1960�х рр.

Релігійне життя в Україні в другій половині 1950�х — першій
половині 1960�х рр.
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Україна у період загострення кризи радянської системи 
(середина 1960*х — початок 1980*х років).
Політико�ідеологічна криза радянського ладу в Україні

(середина 1960�х — початок 1980�х рр.). Політико�правовий ста�
тус Української РСР у складі Союзу РСР у середині 1960�х — на
початку 1980�х рр. Конституція УРСР 1978 р.

Стан економіки України та визрівання економічної кризи
(середина 1960�х — початок 1980�х рр.). Особливості індустрі�
ального розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзно�
му комплексі.

Етносоціальні процеси та рівень життя населення в середині
1960�х — на початку 1980�х рр.

Опозиційний рух в Україні в середині 1960�х — на початку
1980�х рр.

Культура та духовне життя в Україні (середина 1960�х — по�
чаток 1980�х рр.).

Розпад Радянського Союзу 
і відродження незалежності України.
Початок «перебудови» в СРСР, її особливості в Україні.

Погіршення економічної ситуації в Україні у першій половині
1980�х років. Чорнобильська катастрофа.

Політика «прискорення» та економічна ситуація в Україні в
другій половині 1980�х рр. Рівень життя населення в другій по�
ловині 1980�х рр.

Активізація національного руху в Україні. Формування
національних громадських організацій і об’єднань. Початок
релігійного відродження. Робітничий рух. Народний рух України.

Реформи в політичній системі СРСР. Гласність і лібераліза�
ція. Зростання політичної активності українського суспільства в
другій половині 1980�х рр. Формування багатопартійної систе�
ми в другій половині 1980�х — на початку 1990�х рр.

Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про дер�
жавний суверенітет України. Спроба державного перевороту в
СРСР і Україна. Проголошення незалежності України. Референ�
дум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР.

Україна в умовах незалежності.
Державотворчі процеси в Україні 1991–2007 рр. Дострокові

вибори у 1994 р. Президента та Верховної Ради України. Діяль�
ність нового складу Верховної Ради. Вибори до Верховної Ради
України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Президентські
вибори 2004 р. та суспільно�політичні події, що розгорнулися
навколо них. 
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Конституційний процес в Україні в 1990�х — на початку
2000�х рр. Конституція України 1996 р.

Умови та основні тенденції розвитку української економіки
в 1990�х — на початку 2000�х рр.

Етносоціальні процеси та рівень життя населення України
в 1990�х — на початку 2000�х рр.

Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної Укра�
їнської держави.

Релігійне життя України в умовах незалежності та його особ�
ливості.

Культурні процеси в незалежній Україні.

Як побудовано тест

Тест містить 60 завдань, які охоплюють усі періоди історії
України. Орієнтовний розподіл завдань тесту за періодами (у %)
наведено в таблиці.

Які бувають завдання і як їх виконувати

До тесту включено завдання чотирьох форм. У межах кожної
з форм завдання розташовано в послідовності від найдавніших
часів до сьогодення.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів

відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний. За вико�
нання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважа�
тиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили у
бланку А правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви: а)
позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У тако�
му випадку Ви отримаєте 0 балів.

№ Періоди Орієнтовний розподіл завдань, %

1 Стародавня історія України 2–5

2 Середньовічна історія України 8–10

3 Нова історія України 30–35

4 Новітня історія України 50–55
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Наприклад.

1. У якому році християнство запроваджується як державна
релігія Київської Русі?

А 964 р.;
Б 980 р.;
В 988 р.;
Г 1019 р.

2. Яку організацію на рубежі 1845–1846 рр. заснували М. Ко�
стомаров і М. Гулак?

А «Товариство об’єднаних слов’ян»;
Б Кирило�Мефодіївське братство;
В «Руська трійця»;
Г Братство тарасівців.

3. Яке визначення розкриває зміст поняття «реабілітація»?

А повернення на батьківщину після війни військовополо�
нених, цивільних полонених, направлених на примусові
роботи, біженців, переселенців;

Б створення умов для рівної, вільної діяльності політич�
них партій, громадських організацій;

В примусове, безвідплатне вилучення державою для її по�
треб майна, продовольства громадян;

Г виправдання, відновлення у правах неправильно звину�
вачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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4. У складі якої держави перебували до середини XVI ст. Га�
личина, Західне Поділля та Холмщина?

А Великого князівства Литовського;
Б Угорського королівства;
В Польського королівства;
Г Молдавського князівства.

5. Серед наведених нижче подій історії України укажіть ті,
що відбулися впродовж XVІІІ ст.

1) проголошення Петра Дорошенка гетьманом усієї України;
2) відкриття Харківського університету;
3) діяльність Першої Малоросійської колегії;
4) початок промислового перевороту в Україні;
5) гетьманування К. Розумовського;
6) заснування Нової (Підпільненської) Січі.

Варіанти відповідей:
А 1, 3, 4;
Б 1, 4, 5;
В 2, 4, 6;
Г 3, 5, 6.

6. Чи правильне твердження?
Роздробленість Київської Русі:
1) пов’язана зі зміцненням вотчинної форми феодального

землеволодіння;
2) спричинена монголо�татарською навалою.

А обидва варіанти правильні;
Б тільки 1 варіант правильний;
В тільки 2 варіант правильний;
Г обидва варіанти не правильні.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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7. У якому році відбулася описана подія?
«У зв’язку із ситуацією, яка склалася через утворення Спів�

дружності Незалежних Держав, припиняю свою діяльність на
посаді Президента СРСР. Виступаючи перед вами в останнє як
Президент СРСР, вважаю за потрібне висловити свою оцінку
пройденого шляху…»

А 1985 р.;
Б 1990 р.;
В 1991 р.;
Г 1993 р.

8. Який князь приєднав до Київської Русі території, заштри�
ховані на карті?

А Аскольд;
Б Олег;
В Ігор;
Г Святослав.

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності.
Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках

інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити
логічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповід�
них колонок і рядків. За кожну правильно позначену логічну
пару Ви отримаєте 1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви
можете одержати, правильно виконавши завдання, — 4 бали.
Якщо Ви не позначили жодної правильної логічної пари, вико�
нання завдання вважатиметься помилковим. У такому випадку
Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

9. Установіть відповідність між античними містами�коло�
ніями Північного Причорномор’я і Криму та їхнім місцерозта�
шуванням.

1 Тіра; А Керченський півострів;
2 Ольвія; Б південно�західний Крим;
3 Херсонес; В Таманський півострів;
4 Пантікапей. Г гирло Дністра;

Д Бузький лиман.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

Завдання складається з інструкції та назв подій, позначених
буквами. При виконанні завдання необхідно розташувати події
у правильній послідовності. Поставте позначки у бланку на пе�
ретині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати
обрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга подія і так далі.
За виконання завдання Ви можете отримати 0, 1 або 2 бали.

Правильна відповідь: 1�Г, 2�Д, 3�Б, 4�А

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Наприклад.

10. Установіть послідовність описаних подій.

А «…Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчи�
нивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»;

Б «…підняв диявол розлад серед …Ярославичів. І пішли
Святослав із Всеволодом проти старшого брата Ізясла�
ва, князя київського, старшого сина Ярослава»;

В «…лиха честь татарська! Данило Романович, що є кня�
зем великим, сидить перед ханом на колінах і хлопом
ординським себе називає»;

Г «…і сів Олег в Києві, і мовив: «Хай буде се мати городам
руським».

ІV. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Завдання складається з фрагмента (фрагментів) історичного

джерела та низки запитань до нього. Свої відповіді на постав�
лені запитання необхідно записати у бланк Б.

Залежно від повноти відповідей Ви можете отримати від 0 до
10 балів.

Наприклад.

11. Прочитайте уривок документа та дайте відповідь на запи�
тання.

«Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.
Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність
її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помог�
ти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією
рівних і вільних народів.

Правильна відповідь: 
1�ша подія — Г, 2�га подія — А, 
3�я подія — Б, 4�та подія — В

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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До Установчих Зборів України вся власть творити лад на зем�
лях наших належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому
правительству — Генеральному Секретаріатові України…

…існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі
нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також
на удільні, кабінетні та церковні землі — касується.

Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового наро�
ду й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна
Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах
негайно виробити Закон про те, як порядкувати земельним
комітетам …тими землями до Українських Установчих Зборів.

Праця робітництва …має бути негайно упорядкована. А зараз
оповіщаємо:

На території Народної Республіки України від сього дня
встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.

…приписуємо Генеральному Секретарству праці від сього дня
разом з представництвом від робітництва встановити держав�
ний контроль над продукцією України…

…Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили
всіх народів світу. Волею і іменем Української Республіки ми
твердо станемо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвид�
ше. Ми вживемо рішучих заходів, щоб через Центральне Прави�
тельство примусити й спільників і ворогів негайно розпочати
мирні переговори.

Так само в Українській Народній Республіці має бути забез�
печено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу
слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності
особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у
зносинах з усіма установами…»

Запитання та орієнтовні приклади відповідей:
1. Коли (рік, місяць, число) та в якій політичній обстановці

було прийнято цитований Універсал? (2 бали)

Приклади відповіді Бал

7 (20) листопада 1917 р. 1

В умовах боротьби Центральної Ради з більшовиками за владу на
місцях та в Києві, коли їй вдалося опанувати ситуацію, залишив�
шись авторитетною силою

1

Відповідь неправильна або відсутня 0

Максимальний бал 2
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2. Чим зміст цитованого документа відрізняється від І Уні�
версалу Центральної Ради? (2 бали) 

3. Спираючись на документ, визначте позицію Центральної
Ради стосовно війни. Чи вдалося їй реалізувати задеклароване?
(2 бали)

4. Які положення документа свідчать про демократичний ха�
рактер новопроголошеної Української Народної Республіки?
(2 бали)

Приклади відповіді Бал

Центральна Рада не відмовлялася від скликання Установчих
зборів (про загальні, рівні, прямі, таємні вибори до них говорило�
ся ще в І Універсалі)

1

Гарантувалося забезпечення не тільки широких громадських прав
і свобод, здобутих всеросійською революцією, а й обстоювалися
права національних меншин

1

Відповідь неправильна або відсутня 0

Максимальний бал 2

Приклади відповіді Бал

Центральна Рада виступала за негайне встановлення миру, декла�
руючи свою рішучість примусити ворогуючі сторони розпочати
переговори

1

Так, вдалося шляхом підписання Брест�Литовського мирного
договору з Німеччиною та її союзниками 1

Відповідь неправильна або відсутня 0

Максимальний бал 2

Приклади відповіді Бал

У І Універсалі звучала ідея здобуття автономії для України,
у ІІІ Універсалі мова вже йшла про федеративний зв’язок ново�
проголошеної УНР із Російською республікою

1

І Універсал в значній мірі стосувався переліку вимог Центральної
Ради до Тимчасового уряду, які були ним відкинуті, та носив дек�
ларативний характер (намір скликати Установчі Збори, переобра�
ти місцеві адміністрації, ввести податок на рідну справу тощо).
В ІІІ Універсалі накреслювалися конкретні політичні та соціально�
економічні заходи

1

Відповідь неправильна або відсутня 0

Максимальний бал 2
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5. За словами В. Винниченка, ІІІ Універсал не мав такого
схвалення в суспільстві, як І Універсал. Поясніть, чому? (2 бали) 

Як працювати над тестом

Пропонуємо Вашій увазі поради, які допоможуть успішно
виконати завдання тесту.

Якщо Ви не впевнені в обраному Вами варіанті відповіді,
поміркуйте над усіма варіантами. Можливо, інші історичні
знання допоможуть виключити неправильні варіанти та прий�
няти остаточне рішення. Так, у завданні 1 (с. 93) знання про те,
що запровадження християнства на Русі як державної релігії
відбулося в роки князювання Володимира Великого, дають змо�
гу виключити варіанти А та Г як такі, що відносяться до періодів
князювання Святослава Ігоревича та Ярослава Мудрого. Знан�
ня про початок князювання Володимира (980 р.) допомагають
виключити й варіант Б.

Під час виконання завдань з вибором однієї відповіді на ос�
нові аналізу джерела уважно прочитайте текст, запитання до
тексту та варіанти відповідей. З’ясуйте, що потрібно ідентифіку�
вати: саме джерело, описану подію чи рік, коли вона відбулася,
персонаж тощо. Наприклад, у завданні 7 (с. 95) — це рік події.
У тексті знайдіть слова, висловлювання, які вказують на пред�
мет ідентифікації. Оберіть запропонований варіант відповіді,
переконавшись, що він не суперечить обраним ключовим сло�
вам. Як правило, в тексті джерела наведено декілька ключових
слів, які чітко вказують на предмет ідентифікації. У завданні 7
словосполучення «утворення Співдружності Незалежних Дер�
жав», «припиняю свою діяльність на посаді Президента СРСР»
підказують, що мова йде про розпад СРСР у 1991 р. Тому пра�
вильний варіант відповіді — В.

Алгоритмом виконання завдань для роботи з картою можуть
бути наступні дії: 1) визначаємо та узагальнюємо інформацію,

Приклади відповіді Бал

У І Універсалі проголошувалася національна ідея, яка об’єднувала
всіх українців, тоді як ІІІ Універсалом накреслювалися конкретні
соціально�економічні заходи, що роз’єднували, бо різні кола
суспільства ставилися до них по�різному, в першу чергу до
вирішення земельного питання

2

Відповідь неправильна або відсутня 0

Максимальний бал 2
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подану на карті, з позиції поставленого до неї запитання; 2) вста�
новлюємо відповідність отриманої інформації з карти із кожним
запропонованим варіантом відповіді. Так, у завданні 8 (с. 95)
інформація на карті — заштриховані землі в’ятичів, уличів, ти�
верців, Тмутаракані — відповідає лише варіанту Г. Саме Святос�
лав приєднав ці території до Київської Русі.

Виконуючи завдання з розгорнутою відповіддю на опрацю�
вання історичних джерел і документів, перш за все уважно про�
читайте весь текст та запитання до нього. Відповіді давайте у
зручній для Вас послідовності. Одразу визначте для себе клю�
чові слова та словосполучення в тексті, факти, поняття та
терміни, якими Ви будете оперувати під час відповіді на запи�
тання. Пишіть коротко, чітко, зрозуміло, уникайте просторих
описів, які не підкріплені фактичним матеріалом. Аргументуйте
основні положення своєї відповіді. Пам’ятайте, головне — про�
демонструвати розуміння суті фактичного матеріалу, вміння
оцінювати проблему, робити аргументований висновок на
підставі даних джерела та набутих знань.

Перевірте свою готовність до тестування

I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 1–15 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Яка галузь історичної науки вивчає речові пам’ятки та ре�
конструює за ними давню історію суспільства?

А антропологія;
Б археологія;
В генеалогія;
Г археографія.

2. На честь якої події за наказом Ярослава Мудрого в Києві
збудували собор Святої Софії?

А обрання першого руського митрополита Іларіона;
Б одруження Анни Ярославни з королем Франції Ген�

ріхом І;
В утвердження Ярослава в Києві;
Г перемоги над печенігами.
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3. Твір «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького,
«Тренос» Мелетія Смотрицького, «Послання до єпископів» Іва�
на Вишенського є взірцями:

А полемічної літератури;
Б латиномовної поезії;
В історичної мемуаристики;
Г драматичної літератури.

4. Чи правильне твердження?
У внутрішній політиці гетьман І. Виговський прагнув задо�

вольнити перш за все інтереси:
1) старшинської верхівки та покозаченої української шляхти;
2) незаможного козацтва та селянства.

А обидва варіанти правильні;
Б тільки 1 варіант правильний;
В тільки 2 варіант правильний;
Г обидва варіанти не правильні.

5. За умовами якого договору кордон Російської держави
проходив по зображеній на карті лінії?

А Андрусівського договору 1667 р.;
Б «Вічного миру» 1686 р.;
В Кучюк�Кайнарджійського договору 1774 р.;
Г Ясського договору 1791 р.
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6. У якому році в Україні була остаточно ліквідована посада
гетьмана?

А 1709 р.;
Б 1734 р.;
В 1764 р.;
Г 1775 р.

7. На могилі якого діяча викарбовано наступні рядки:
«Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана ка�

заков бывшей некогда Запорожской грозной Сечи, сосланного
в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи освобожден, сам не
пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»?

А Д. Апостола;
Б К. Гордієнка;
В І. Сірка;
Г П. Калнишевського.

8. У якому регіоні під час революції 1848–1849 рр. розгорнув�
ся селянський рух під проводом Л. Кобилиці?

А Буковина;
Б Галичина;
В Закарпаття;
Г Поділля.

9. У якому році армії Південно�Західного фронту здійснили
наступальну операцію, що увійшла в історію як Брусиловсь�
кий прорив?

А 1914 р.;
Б 1915 р.;
В 1916 р.;
Г 1917 р.

10. Які обставини підштовхнули лідерів Української Цент�
ральної Ради до підготовки та проголошення Четвертого
Універсалу?

А повалення Тимчасового уряду та прихід до влади
більшовиків;

Б корніловський заколот у Росії;
В війна радянської Росії проти УНР;
Г вступ німецько�австрійських військ в Україну.
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11. Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

А Конституція СРСР 1924 р., за пропозицією Й. Сталіна,
не передбачала права вільного виходу республік зі
складу СРСР;

Б 1925 р. став переломним у житті суспільства: взято курс
на суцільну колективізацію та ліквідацію куркульства
як класу;

В з переходом до непу впроваджується система главків і
синдикатів, а для підприємств зберігається система тру�
дових мобілізацій;

Г під час здійснення політики коренізації в Україні наго�
лошувалося на двох аспектах: 1) українізація; 2) ство�
рення умов для розвитку національних меншин.

12. Серед наведених нижче понять укажіть ті, що є ключови�
ми для періоду радянської модернізації України (1929–1938):

1) воєнний комунізм;
2) розкуркулювання;
3) отаманщина;
4) директивне управління;
5) голодомор;
6) ждановщина.

Варіанти відповідей:
А 1, 3, 4;
Б 1, 4, 6;
В 2, 4, 5;
Г 3, 5, 6.

13. У якому році О. Довженко завершив кіноповість «Україна
в огні»?

А 1941 р.;
Б 1943 р.;
В 1945 р.;
Г 1947 р.
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14. Яке визначення розкриває зміст поняття «раднаргоспи»?

А органи управління, на які покладалася координація про�
мислової кооперації підприємств у рамках Ради еко�
номічної взаємодопомоги;

Б організації, які керували системою державних за�
купівель сільськогосподарської продукції в Україні;

В державні органи, що здійснювали укрупнення кол�
госпів, продаж їм техніки машинно�тракторних станцій
(МТС);

Г органи державного управління, утворені за терито�
ріальним принципом, які керували промисловістю та
будівництвом у межах економічних адміністративних
районів.

15. У якому році Україна стала членом Ради Європи?

А 1991 р.;
Б 1993 р.;
В 1995 р.;
Г 1997 р.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 16–17 до кожного з чотирьох варіантів, позначе�
них ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку,
варіант, позначений БУКВОЮ.

16. Установіть відповідність між інституціями та прийняти�
ми ними рішеннями.

А проголошення Західноукра�
їнської Народної Республіки;

Б прийняття першої Конститу�
ції УСРР;

В створення Директорії;
Г ультиматум Раднаркому Ук�

раїнській Центральній Раді;
Д обрання Павла Скоропадсько�

го гетьманом усієї України.

1 Український національ�
ний союз;

2 Всеукраїнський хлібо�
робський конгрес;

3 Українська Національна
Рада;

4 ІІІ Всеукраїнський з’їзд
рад.

105



17. Установіть відповідність між митцями та їхнім творчим
спадком.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданнях 18–19 розташуйте історичні події у правильній
послідовності. Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша
подія, цифрі 2 — друга і т.д.

18. Установіть послідовність подій:

А укладення Зборівського мирного договору;
Б битва під Берестечком;
В битва на Жовтих Водах;
Г Віленське перемир’я між Московською державою та

Річчю Посполитою.

19. Установіть послідовність подій:

А початок земельної реформи П. Столипіна;
Б відкриття Харківського університету;
В земська реформа та впровадження місцевого самовряду�

вання у південних та лівобережних губерніях України;
Г діяльність декабристських організацій в Україні.

ІV. Завдання з розгорнутою відповіддю.

20. Прочитайте фрагменти джерел історичної інформації та
дайте відповіді на запитання.

1) Історики В. Баран, В. Даниленко про реформи 
в управлінні промисловістю.
«…Промислові підприємства підпорядковувалися раднаргос�

пові безпосередньо або через проміжне господарське об’єднан�
ня, наприклад трест. Значна увага зверталася на об’єднання
споріднених виробництв і створення системи головних

А «Мазепа», «Третя Рота»;
Б «В окопах Сталінграда»;
В «Зачарована Десна», «Поема

про море»;
Г «Кров людська — не водиця»,

«Хліб і сіль»;
Д «Чорнобильська мадонна».

1 О. Довженко;
2 В. Сосюра;
3 І. Драч;
4 В. Некрасов.
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підприємств. Таке комбінування ґрунтувалося на комплексному
використанні сировини, палива, електроенергії або на послідов�
них стадіях переробки сировини, об’єднаних у єдиний цикл. За
1957–1960 рр. об’єднано близько 800 фабрик і заводів рес�
публіки, замість яких виникло близько 400 великих підпри�
ємств. Основна частина підприємств місцевого значення пе�
рейшла з відання союзних і республіканських міністерств та
відомств у підпорядкування обласних рад депутатів трудящих.
Органи влади на місцях одержали широкі права у вирішенні пи�
тань, пов’язаних із плануванням виробництва, фінансуванням і
постачанням підприємств».

2) Історик С. Кульчицький про аграрну політику 
М. Хрущова.
«М. Хрущов зробив спроби підійти до розв’язання продоволь�

чої проблеми ще й шляхом реорганізації МТС. Навесні 1958 ро�
ку вони вже були перетворені на ремонтно�технічні станції, а вся
техніка колишніх МТС опинилася в розпорядженні колгоспів.
Не маючи уявлення про справжні причини неефективної роботи
колгоспів, керівництво на чолі з М. Хрущовим вирішило
здійснити їхнє укрупнення. Вважалося, що великі колгоспи
покажуть переваги «великого соціалістичного виробництва».
Наприкінці 50�х років таке укрупнення було здійснене, і в УРСР
залишилося тільки 9634 колгоспи (проти 19 295 у 1950 р.)».

Запитання:
1. Укажіть хронологічні рамки та назву періоду, про події яко�

го йде мова в документах. (1 бал)
2. У чому полягала сутність реформи в управлінні еко�

номікою? Що таке раднаргоспи? (2 бали)
3. Які заходи свідчать про зростання ролі місцевих органів

влади в управлінні економікою? (1 бал)
4. Поміркуйте, чи була реформа управління ефективною?

Яка її подальша доля? (2 бали)
5. До яких наслідків призвела реорганізація МТС та укруп�

нення колгоспів? Чому? (2 бали)
6. Які ще заходи вживалися для розв’язання продовольчої

проблеми? У чому їхня суть? (2 бали)

Правильні відповіді

1. Б, 2. Г, 3. А, 4. Б, 5. Б, 6. В, 7. Г, 8. А, 
9. В, 10. В, 11. Г, 12. В, 13. Б, 14. Г, 15. В, 
16. 1–В; 2–Д; 3–А; 4–Б, 17. 1–В; 2–А; 3–Д; 4–Б, 
18. 1–В; 2–А; 3–Б; 4–Г, 19. 1–Б; 2–Г; 3–В; 4–А.

107



Важлива література

1. Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загально�
освіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2003. — 192 с.

2. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч.
закл. — К.: Генеза, 2005. — 280 с.

3. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч.
закл. — К.: Генеза, 2005. — 256 с.

4. Швидько Г. К. Історія України. ХVІ–ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл.
загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 1999. — 384 с.

5. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. за�
гальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 352 с.

6. Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ — початок
ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Гене�
за, 2003. — 224 с.

7. Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939:
Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза,
2002. — 352 с.

8. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підруч�
ник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2003. — 304 с.

9. Гупан Н., Пометун О. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.:
Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2003. — 352 с.

10. Турченко Ф. Новітня історія України (1939 — початок ХХІ ст.):
Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза,
2006. — 384 с.

11. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підруч�
ник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2005. — 320 с.

12. Гупан Н., Пометун О., Фрейман Г. Новітня історія України: 11 кл.:
Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2007. — 384 с.

13. Крупчан С., Крупчан Т., Скопненко О., Іванюк О. Новий довідник:
Історія України. — К.: Казка, 2006. — 736 с.

14. Бойко О. Історія України: Навч. посіб./3�тє вид., вип., доп. — К.:
Академвидав, 2007. — 688 с.

15. Кульчицький С., Мицик Ю., Власов В. Історія України: Довідник
для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закла�
дів. — К.: Літера ЛТД, 207. — 528 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради�
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з історії України, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України.
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Що потрібно знати про тест із всесвітньої історії

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 90 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ

Виникнення людини, її життя та заняття. Кам’яний вік люд�
ства. Формування цивілізації. Первісна культура та вірування
людей.

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Утворення Давньоєгипетської держави, її розквіт у другій по�
ловині II тис. до н.е. Культура та релігія в Стародавньому Єгипті.

Стародавній Вавилон. Піднесення держави. Хаммурапі та
його закони. Господарське життя. Суспільство.

Культура та релігія народів Передньої Азії.
Стародавня Індія. Релігія та культура Стародавньої Індії.
Китайські імперії. Цінь і Хань. Релігія та культура стародав�

нього Китаю.
Греція в II — на початку I тис. до н.е. 
Розквіт Стародавньої Греції. Велика грецька колонізація.

Афінська держава. Стародавня Спарта. Греко�перські війни. Афін�
ська демократія. «Золотий вік» Афін за часів Перикла. Пелопон�
неська війна та її значення для розвитку Афін. Грецька культура і
наука. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід
Олександра Македонського та утворення його імперії.

Історія стародавнього Риму. Римська республіка у V —
середині III ст. до н.е. Завоювання Римом Італії. Римська
організація влади та римське суспільство.
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Боротьба між Римом і Карфагеном за панування в Західному
Середземномор’ї. Розвиток Римської держави у II ст. до н.е. Ре�
форми братів Гракхів.

Криза республіки в I ст. до н.е. 
Римська імперія у I–III ст. н.е. 
Пізня Римська імперія IV–V ст. н.е. Реформи Діоклетіана

і Константина.
Виникнення християнства.
Падіння Західної Римської імперії.
Культурна спадщина Риму.

ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Велике переселення народів.
Утворення варварських держав. Франкська держава Меро�

вінгів. Англосаксонські королівства в Британії.
Франкська імперія. Занепад влади Меровінгів. Держава Ка�

ролінгів. Загибель імперії Карла Великого та поява середньовіч�
ної Європи.

Християнізація Європи (IV–XIV ст.). 
Суспільні стани середньовічної Європи. Духовенство, ли�

царство, селянство. Середньовічне місто.
Держава, право, суд і право в середньовічній Європі.
Виникнення ісламу. Арабський халіфат. 
Доісламські вірування арабів. Мухаммед і виникнення ісла�

му. Об’єднання арабів. Халіфат за Омеядів. 
Візантія VII–XI ст. та її культура. Іконоборство. Боротьба

з ворогами Візантії. Початок хрестових походів. 
Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав.
Центральна і Східна Європа. Польща. Чехія. Угорщина.

Київська Русь в X–XI ст. 
Хрестові походи та їх наслідки. 
Північно?Східна Русь в XII — на початку XIII ст. Юрій Дол�

горукий і перша згадка про Москву. Володимиро�Суздальське
князівство. Великий Новгород. Боротьба за Прибалтику.

Боротьба народів Східної та Центральної Європи з монго?
ло?татарською навалою. Золота Орда.

Соціально?економічний та політичний устрій Франції в
IX–XV ст. Заснування династії Капетингів. Посилення королівсь�
кої влади. Альбігойські війни. Утворення станової монархії.
Боротьба Філіпа IV Красивого з папством. Об’єднання Франції.
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Соціально?економічний та політичний устрій Англії в
IX–XV ст. 

Англія до норманського завоювання. Завоювання Англії дат�
чанами. Норманське завоювання Англії. Англія за Плантаге�
нетів. Реформи Генріха II. Велика хартія вольностей. Англійсь�
кий парламент. Англійське суспільство. Війна Червоної та Білої
троянд. 

Священна Римська Імперія. Утворення Священної Римської
імперії. Боротьба німецьких імператорів з папством. Італійська
політика німецьких імператорів. Німецький «наступ на Схід».
Грюнвальдська битва. Посилення німецьких князів. «Золота
булла» Карла IV.

Характеристика та порівняння соціально?економічного та
політичного устрою країн басейну Середземномор’я: італійсь?
ких міст?держав, Папської області, Південної Італії та Сицилії,
Іспанського королівства в XI–XV ст. 

Столітня війна.
Гуситські війни.
Католицькі ордени (чернечі та духовно?рицарські ордени). 
Утворення Московської держави (XIV — поч. XVI ст.). По�

чаток об’єднання земель Північно�Східної Русі навколо Москви.
Держава Івана III.

Освіта і культура в Європі у XI–XV ст. Європейська культура
на світанку Середньовіччя. Світогляд, теологія, схоластика. Шко�
ли й університети. Зародження дослідного знання. Героїчний
епос. Рицарська культура. Міська культура. Картина світу. Архі�
тектура та мистецтво. Раннє Відродження та гуманізм в Італії.

Туреччина до кінця XV ст. Перші турецькі держави. Утво�
рення Османської держави. Завоювання османських султанатів
у Європі та Азії. Утворення Османської імперії.

Індія в IV–XV ст. Політична історія країни. Касти. Общини.
Релігійне життя. Культура.

Китай у III–XV ст. Політична історія країни. Суспільство.
Державне управління. Релігійне життя. Культура.

НОВА ІСТОРІЯ

Ранній новий час 
(кінець XV — перша половина XVII ст.)

Великі географічні відкриття, їх значення для Європи. При�
чини і передумови відкриття європейців і створення перших ко�
лоніальних імперій. Наслідки великих географічних відкриттів.
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Начало Реформації в Європі. Реформація та Селянська
війна в Німеччині.

Поширення реформаційних ідей в Європі. Лютеранство.
Вчення Жана Кальвіна. Англіканська церква. Контрреформація.
Орден єзуїтів.

Нідерландська революція. Причини і початок визвольного
руху. Хід, значення і наслідки.

Франція в XVI — першій половині XVII ст. Реформація і
громадянська війна у Франції. Абсолютна монархія у Франції.

Московська держава в XVI–XVII ст. Московське царство за
Івана IV: держава і церква, опричнина, зовнішня політика. Мос�
ковська держава у XVII ст.: «Смутні часи», початок правління
династії Романових, реформи Никона.

Тридцятилітня війна, її наслідки для Європи. 
Країни Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в

XVI–XVII ст.
Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи

в XVI–XVII ст. Мистецтво Відродження в Європі. Поширення
мистецтва бароко в Європі. Наука, література.

НОВА ІСТОРІЯ

Перший період 
(друга половина XVII — друга половина XVIII ст.)

Англійська революція середини XVII ст. Соціально�еко�
номічний і політичний розвиток Англії напередодні революції.
Карл I. Довгий парламент та його діяльність. Створення армії
«нового зразка». Реставрація Стюартів. Переворот 1668 р.

Північна Америка у XVIII ст. Війна за незалежність. Ство�
рення США. Конституція Сполучених Штатів Америки.

Російська держава у XVII–XVIII ст. Становлення Російсь�
кої імперії: економічне, внутрішньополітичне і міжнародне ста�
новище Російської держави наприкінці XVII ст. Північна війна.
Реформи в управлінні державою. 

Російська імперія в другій половині XVIII ст.: внутрішня і
зовнішня політика Катерини II.

Німецькі держави у XVIII ст. Утворення Прусського ко�
ролівства: політична роздробленість і державний устрій «Свя�
щенної Римської імперії». Економічний розвиток німецьких зе�
мель. Піднесення Бранденбург�Прусської держави. Фрідріх II.
Освічений абсолютизм. 

Австрійська імперія у VIII ст. Система управління Габсбур�
гів. Контрреформація. Реформи Марії�Терезії.
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НОВА ІСТОРІЯ

Другий період (кінець XVIII–XIX ст.)

Французька революція кінця XVIII ст. Повалення монархії
та встановлення республіки. Якобінська диктатура та її падіння.

Правління Наполеона Бонапарта. Перша Імперія у Франції.
Консульство та імперія. Війни наполеонівської Франції.

Європа після Віденського конгресу (1815–1847 рр.). Англія.
Промислова революція. Політична система. Перша парламентська
республіка. Початок правління королеви Вікторії. Чартистсь�
кий рух.

Франція. Реставрація Бурбонів. Липнева монархія.
Суспільні рухи в Росії у 20–30�х рр. XIX ст. Рух декабристів,

слов’янофілів, західників, радикальна течія.
Революції 1848–1849 рр. в Європі. Революція у Франції.

Друга республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. Встанов�
лення Другої імперії.

Революція в Німеччині.
Особливості революції в Італії.
Революція в Австрійській імперії та її значення.
Утворення національних держав в Італії та Німеччині. Два

можливих шляхи об’єднання Італії. Походи Дж. Гарібальді.
Утворення Італійського королівства. Війна Пруссії з Францією
та утворення Німецької імперії.

США у першій половині XIX ст. Громадянська війна.
Основні риси соціально�економічного розвитку США. Тери�
торіальна експансія. Наростання конфлікту між Північчю
і Півднем. А. Лінкольн. Громадянська війна. Закон про гом�
стеди. Скасування рабства. Перемога Півночі. Період Рекон�
струкції.

Російська імперія у другій половині XIX ст. Скасування
кріпосного права і проведення реформ 60–70�х рр. Зовнішня і
колоніальна політика.

Культура країн Європи і Америки XVIII–XIX ст. Розвиток
техніки і науки. Література. Філософія. Мистецтво. Розвиток
освіти. 

Завершення формування індустріального суспільства у
провідних країнах світу. Німеччина в 1871–1914 рр. Консти�
туція 1871 р. Особливості економічного розвитку. Економічна і
соціальна політика О. фон Бісмарка. Перехід Німеччини до
«світової політики».

Англія в 1871–1914 рр. Втрата промислової й торгівельної
першості. Реформи Ллойд�Джорджа. Колоніальна політика. 
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Франція в 1871–1914 рр. Особливості економічного розвит�
ку. Третя республіка. Конституція Третьої республіки. Внутріш�
ньополітичне становище. Зовнішня політика.

США. Досягнення світової першості в економіці, політична
система, «справедливий курс» Т. Рузвельта, «Нова демократія»
В. Вільсона. Зовнішня політика США.

Соціально�економічний і політичний розвиток Російської
імперії наприкінці XIX — на початку XX ст. Розвиток господар�
ства. Особливості політичного устрою. Суспільні рухи. Російська
соціал�демократія. Революції 1905–1907 рр. Реформи Столипіна.

Національно?визвольна боротьба народів світу наприкінці
XIX — на початку XX ст. Балканські війни. Сінхайська рево�
люція в Китаї. Мексиканська революція 1910–1917 рр.

Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.
Утворення воєнно�політичних блоків. Локальні війни та
конфлікти.

Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку
XX ст. Найважливіші досягнення в науці. Технічний прогрес.
Література (основні течії — натуралізм, реалізм, символізм) і мис�
тецтво (реалістичне мистецтво, імпресіоністи, модерністські течії).

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1914–1939 рр.)

Перша світова війна. Причини. Стратегічні плани против�
ників. Воєнні дії 1914–1917 рр. Події 1917–1918 рр.: вступ у
війну США, Берестейський мир, завершення війни. Масштаби
втрат і руйнувань.

Облаштування повоєнного світу. Версальська система дого�
ворів. Вашингтонська конференція. 

Західні демократії. США. Зміна статусу країни після Першої
світової війни. Період «проспериті» («процвітання»). «Велика
депресія». «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Велика Британія. Становище країни після Першої світової
війни. Внутрішня політика консервативних і лейбористських
урядів у 20–30�х рр. 

Франція. Наслідки Першої світової війни для Франції.
Соціально�економічний розвиток країни у 20–30�ті рр. Політич�
на боротьба лівих і правих сил. Народний фронт. 

Тоталітарні й диктаторські режими. Росія — СРСР. Лютнева
революція 1917 р. Прихід до влади більшовиків. Громадянська
війна. СРСР у 20�ті рр. СРСР наприкінці 20�х — у 30�ті рр.

Італія. Наслідки Першої Світової війни. Встановлення фаши�
стської диктатури. «Корпоративна система». Фашизація країни. 
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Німеччина. Листопадова революція в Німеччині. Конституція
Німеччини. Нацистська диктатура (Веймарська республіка, вста�
новлення нацистської диктатури, внутрішня політика режиму).

Іспанія. Ситуація в країні після Першої світової війни. Рево�
люція 1931 р. Уряд Народного фронту. Громадянська війна
1936–1939 рр. Встановлення диктатури Ф. Франко.

Країни Центральної і Східної Європи в 1918–1930 рр. Поль�
ща. Відновлення державної незалежності. «Польське питання»
на Паризькій мирній конференції. Польсько�більшовицька
війна 1920 р. Режим «санації».

Чехо�Словаччина. Утворення держави. Визначення кордонів.
Внутрішня політика Т. Масарика та Е. Бенеша. «Судетська про�
блема». Розчленування Чехо�Словаччини. 

Угорщина. Революція 1918 р. Доба Угорської радянської рес�
публіки. Угорщина за режиму М. Горті.

Румунія. Становище країни після Першої світової війни.
Формування території післявоєнної Румунії. Внутрішньо�
політичне становище країни. Й. Антонеску.

Болгарія. Особливості політичного та соціально�економічно�
го розвитку країни. 

Югославія. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.
Національне питання. Державні перевороти 1939 та 1941 рр.

Країни Азії та Африки в 1920–1930 рр. Японія. Наслідки
Першої світової війни для Японії. Мілітаризація країни. Демо�
кратичний рух. 

Китай. «Рух 4 травня». Революційні події 1925–1927 рр. Про�
тиборство між Гомінданом і комуністами. 

Індія. Національно�визвольний рух після Першої світової
війни. Кампанія громадянської непокори. 

Країни Близького і Середнього Сходу. Іран у міжвоєнний
період. Революція в Туреччині. Палестинська проблема.

Країни Африки: національно�визвольний рух у Північній
Африці. Країни й території Тропічної й Південної Африки.

Культура країн Європи та Америки в 1920–1930 рр. Освіта.
Наука. Техніка. Вдосконалення системи освіти. Найважливіші
досягнення науки. Технічний прогрес.

Література. Основні напрями розвитку світової літератури.
Мистецтво. Основні ідеї та напрями розвитку мистецтва у

першій половині XX ст. Живопис. Театр. Кіно. Олімпійський
рух. Відмінності розвитку культури у демократичних і то�
талітарних державах.

Міжнародні відносини в 30–40?х рр. XX ст. Зовнішньо�
політичні пріоритети провідних країн світу. Напрями
зовнішньої політики США. Загострення англо�німецьких
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суперечностей. Зовнішня політика Франції. Відмова Німеччини
від дотримання статей Версальського договору. Експансіо�
ністські претензії Італії. Зовнішньополітична доктрина СРСР.

Наростання загрози війни. Зростання агресивності Японії.
Підготовка Німеччини до війни. Діяльність Ліги Націй в умовах
наростання воєнної небезпеки.

Згуртування сил агресії. Вісь Берлін�Рим�Токіо. Політика
умиротворення агресорів. 

Переддень війни. Ліквідація Чехо�Словацької держави.
Німецькі претензії до Литви і Польщі. Англо�франко�радянські
переговори 1939 р. Пакт Ріббентропа�Молотова.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ (1939–2007 рр.)

Друга світова війна. Початок війни. Події 1939 — червня
1941 рр.

Воєнні дії в середині 1941 — в 1942 рр. План «Барбаросса».
Створення антигітлерівської коаліції. Перебіг подій на радянсь�
ко�німецькому фронті. Напад Японії на Перл�Гарбор. Початок
бойових дій на Тихому океані. Війна в Північній Африці.

Перебіг війни у 1943 р. Сталінградська битва. Розгром ні�
мецьких військ на Курській дузі. Висадка англо�американських
військ у Сицилії. Капітуляція Італії. Тегеранська конференція.

Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. На�
цистський «новий порядок» у Європі. Голокост. Рух Опору, йо�
го політична орієнтація та форми боротьби.

Воєнні дії у 1944 р. Наступальні операції Червоної армії. Від�
криття Другого фронту в Європі. Звільнення країн Центральної
та Східної Європи.

Завершення та підсумки війни. Ялтинська конференція.
Капітуляція Німеччини. Берлінська (Потсдамська) конфе�
ренція та її рішення. Розгром Японії. Підсумки, наслідки та уро�
ки Другої світової війни.

Світ після Другої світової війни. Зміни у світі внаслідок
Другої світової війни. Створення ООН. Формування військово�
політичних блоків.

США і Канада у другій половині XX ст. США у 1945–1960 рр.
Зміна міжнародного статусу країни внаслідок Другої світової
війни. Наростання консервативних тенденцій у внутрішньо�
політичному житті. Особливості економічного розвитку.

США у 60–70�х рр. Внутрішня та зовнішня політика адмі�
ністрацій Дж. Кеннеді та Л. Джонсона. Загострення внут�
рішньополітичної боротьби у 70�х рр.
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США у 1980–2007 рр. «Рейганоміка». Зовнішньополітична
стратегія Р. Рейгана. Політичний курс Б. Клінтона. Зростання
ролі США у міжнародних відносинах після розпаду СРСР.
Українсько�американські відносини на початку XXI ст.

Канада. Проблема Квебека. Конституційна реформа 1982 р.
Українці в Канаді.

Країни Західної Європи після Другої світової війни. Вели�
ка Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських
і консервативних урядів у 40–70�х рр. Ліквідація Британської
колоніальної імперії. «Тетчеризм». Українсько�британські
відносини.

Франція. Четверта республіка. П’ята республіка. Травневі
події 1968 року. Взаємини Франції з Україною.

Німеччина. Розкол країни на ФРН і НДР. Західнонімецьке
«економічне диво». Об’єднання Німеччини. Українсько�
німецькі відносини.

Італія. Проголошення республіки. Італійське «економічне ди�
во». Соціально�економічний і політичний розвиток країни напри�
кінці XX — на початку ХXI ст. Українсько�італійські відносини.

CРСР. Відновлені та нові незалежні держави. СРСР у
1945–1953 рр. «Відлига» (1953–1964 рр.). Роки «застою»
(1964–1985 рр.). «Перебудова» та розпад СРСР (1985–1991 рр.).
Росія у 1991–2007 рр. Українсько�російські відносини.

Країни Центральної та Східної Європи після Другої світо?
вої війни.

Встановлення радянського домінування у східноєвропейсь?
ких країнах. Польща. Встановлення комуністичного режиму.
Кризи 50–70�х рр. «Солідарність», «Круглий стіл». Економічні
реформи. Відносини України й Польщі.

Чехословаччина. Чеська та Словацька республіки. Встанов�
лення комуністичного режиму. Події 1968 р. «Оксамитова рево�
люція». Утворення незалежних Чеської та Словацької республік.
Відносини з Україною.

Угорщина. Встановлення комуністичного режиму після
війни. Революція 1956 р. Режим Я. Кадара. Революційні пере�
творення 1988–1990 рр. Українсько�угорські відносини.

Румунія. Ліквідація монархії і встановлення комуністичного
режиму після війни. Правління Н. Чаушеску. Революція 1989 р.
Українсько�румунські відносини.

Болгарія. Встановлення комуністичного режиму. Прав�
ління Т. Живкова. Революція 1989 р. Українсько�болгарські
відносини.

Югославія. Нові південнослов’янські держави. Комуністи при
владі. Конфлікт з СРСР. Загострення міжнаціональних відносин
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та політичної ситуації в країні. Проголошення незалежності юго�
славських республік. Громадянська війна. Участь міжнародних
організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах.

Країни Азії, Африки і Латинської Америки. Ліквідація ко�
лоніалізму, створення і розвиток незалежних держав.

Японія. Сан�Франциський мирний договір. Японське «еко�
номічне диво». Внутрішнє становище та зовнішня політика
країни.

Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзедуна.
Соціально�економічні експерименти комуністів Китаю. Рефор�
ми Ден Сяопіна. КНР на міжнародній арені.

Країни Близького і Середнього Сходу. Утворення держави
Ізраїль. Виникнення і розвиток близькосхідної проблеми. Най�
важливіші події післявоєнного розвитку Ірану, Туреччини, Аф�
ганістану.

Країни Південно?Східної Азії. Національно�визвольний рух
у країнах регіону в післявоєнний час. Американо�в’єтнамська
війна. Червоні кхмери та їх модель «комунізму». Нові індустрі�
альні держави.

Країни Африки. Здобуття незалежності народами континен�
ту. Крах апартеїду на півдні Африки. Економічний та політичний
розвиток країн Африки наприкінці XX — на початку XXI ст.

Країни Латинської Америки. Особливості соціально�еко�
номічного та політичного розвитку країн регіону у повоєнний
час. Кубинська революція 1959 р. Ліквідація військово�дикта�
торських режимів і відновлення конституційного ладу в ряді
країн регіону. Українці в країнах регіону.

Міжнародні відносини. Виникнення та розгортання «холод�
ної війни» (друга половина 40�х — 60�ті роки). Курс на розрядку
міжнародної напруженості та його зрив (70�ті — перша полови�
на 80�х років). Кінець «холодної війни» (друга половина 80�х —
90�ті рр.). Крах комуністичного блоку.

Культура країн зарубіжного світу у другій половині XX —
на початку XXI ст. Загальна характеристика розвитку культури
у другій половині XX — на початку XXI ст. Розвиток освіти,
науки. Література та мистецтво.

Світ на межі двох тисячоліть. Загальна характеристика гло�
бальних проблем сучасності, шляхи їх розв’язання.

Як побудовано тест

Тест містить 60 завдань, які охоплюють усі вищевказані теми. 
Кількісний розподіл завдань (у %) за періодами всесвітньої

історії наведено у таблиці. 
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Які бувають завдання і як їх виконувати

I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
За виконання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдан�
ня вважатиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та
позначили у бланку правильний варіант відповіді. За це Ви
отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У тако�
му випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. В історії Греції Гомерівським називають період:

А ХІІ–ХІ ст. до н.е.;
Б ХІ–ІХ ст. до н.е.;
В VІІІ–VІ ст. до н.е.;
Г V–ІV ст. до н.е.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

№ Період Орієнтовний розподіл 
завдань, %

1 Життя людей у первісні часи. 
Історія Стародавнього світу 8–12

2 Історія середніх віків. Ранній новий час
(кінець XV — перша половина XVII ст.) 15–19

3
Нова історія: перший період 
(друга половина XVII–XVIII ст.); 
другий період (кінець XVIII — XIX ст.)

18–22

4 Новітня історія (початок XX ст. — 1939 р.) 21–25

5 Новітня історія (1939 р. — початок ХХІ ст.) 28–33
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2. Яке поняття відповідає визначенню «Частина державної
економічної політики, спрямована на забезпечення переваги
власної промисловості на внутрішньому ринку та захист товаро�
виробників від іноземної конкуренції»?

А протекторат;
Б меркантилізм;
В протекціонізм; 
Г монетаризм. 

3. Укажіть фотографію людини, яка в боротьбі за незалеж�
ність своєї країни сповідувала ненасильницькі методи.

А 1;
Б 2;
В 3;
Г 4.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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4. Приводом до якої події стало вбивство спадкоємця австро�
угорського престолу ерцгерцога Франца�Фердинанда?

А утворення Антанти;
Б початок Першої світової війни;
В початок Лютневої революції в Росії;
Г підписання Брестського миру.

5. До складу якої держави входило Прусське королівство у
XVIII ст.?

А Річ Посполита;
Б Російська імперія;
В Австрійська імперія;
Г Священна Римська імперія.

6. Серед рис соціально�економічного розвитку виберіть ті,
які характерні періоду Середньовіччя:

1) залежність значної частини селян від феодалів;
2) високий рівень техніки сільського господарства;
3) натуральне господарство;
4) наявність у селян особистого господарства;
5) виконання селянами повинностей на користь виключно

держави;
6) феодальна власність на землю.

Варіанти відповідей:
А 1, 2, 3, 5;
Б 2, 4, 5, 6;
В 1, 3, 4, 6;
Г 3, 4, 5, 6.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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7. Які стилі домінували в європейській архітектурі протягом
XVIII — початку XIX ст.?

А класицизм, бароко, ампір;
Б бароко, готика, вікторіанський;
В класицизм, псевдоготика, стиль Другої імперії;
Г бароко, псевдоготика, еклектизм.

8. Яке з тверджень є хибним?

А «з приходом до влади Б. Муссоліні були розпущені всі
«антинаціональні» партії»;

Б «проголошення 1931 р. республіки в Іспанії відбулося
внаслідок перемоги республіканців на муніципальних
виборах»;

В «однією з ознак непу є впровадження продподатку»;
Г «одним із положень, що характеризує встановлений

1926 року в Польщі режим «санації» є обмеження прав
Президента».

9. У якому році лідер нацистської Німеччини зазначив: «Я знав,
що французи не чинитимуть опору, а англійці й пальцем не пово�
рухнуть. Нам навіть не довелося видавати боєприпаси»?

А 1918 р.;
Б 1923 р.; 
В 1936 р.;
Г 1940 р.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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10. Якою цифрою на карті позначено район Східного фронту
під час Першої світової війни?

II. Завдання на встановлення відповідності.

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити
логічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповід�
них колонок і рядків. За кожну правильно позначену логічну
пару Ви отримаєте 1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви
можете одержати, правильно виконавши завдання, — 4 бали.
Якщо Ви не позначили жодної правильної логічної пари, вико�
нання завдання вважатиметься помилковим. У такому випадку
Ви отримаєте 0 балів.

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:

А 1;
Б 2;
В 3;
Г 4.
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Наприклад:

11. Установіть відповідність між поняттям та його визна�
ченням:

III. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

Завдання складається з інструкції та назв чотирьох подій,
позначених буквами. При виконанні завдання необхідно роз�
ташувати події у правильній послідовності. Поставте познач�
ки у бланку на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1
має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга
подія і так далі. За виконання завдання Ви можете отримати
0, 1 або 2 бали.

Правильна відповідь: 1–Б; 2–Г; 3–В; 4–А

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 расизм 
2 націоналізм 
3 антикомунізм 
4 ксенофобія 

А ворожість або страх по відношенню до
іноземців.

Б сукупність концепцій, що ґрунтуються
на положенні про фізичну і психічну
нерівноцінність людських рас, які роз�
поділяються на «вищі» (повноцінні)
та «нижчі» (неповноцінні).

В ідейно�політичний рух, спрямований
проти комунізму як соціально�полі�
тичного явища.

Г психологія, ідеологія та політика на�
ціональної винятковості, зверхності.

Д обмеження прав та законних інтересів
осіб або соціальних груп.
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Наприклад:

12. Установіть послідовність подій історії Північно�Східної
Русі:

А заснування Новгородської боярської республіки; 
Б «Стояння на річці Угрі»; 
В битва на Куликовому полі;
Г Битва на Чудському озері.

Як працювати над тестом

Уважно читайте завдання, розчленуйте його на значущі для
його розв’язання елементи. Поміркуйте, які знання (факти, по�
няття, висновки, причинно�наслідкові зв’язки) необхідно залу�
чити для їх розв’язання. 

Якщо певний час не вдається виконати завдання, залишіть
його і працюйте над іншим.

Виконуючи завдання на співвідношення поняття з визначен�
ням, спочатку намагайтесь зробити етимологічний аналіз слова,
тобто визначте походження слова, а потім у наведених варіантах
визначення відшукайте ключові слова, що мають певне відно�
шення до проаналізованого поняття. Наприклад: расизм —
сукупність концепцій, що ґрунтуються на положенні про нерів�
ноцінність людських рас... (завдання 11, с. 124)

Виконуючи завдання на співвідношення імені політичного
діяча та заходу, проведеного в період його правління, проаналі�
зуйте, в яку історичну епоху могли жити ці особи та якими були
характерні риси їхньої внутрішньої та зовнішньої політики.

Якщо завдання передбачає аналіз фото, в першу чергу уваж�
но розгляньте зовнішній вигляд людей, які там зображені, спро�

Правильна відповідь: 1–А, 2–Г, 3–В, 4–Б

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

125



буйте визначити за зовнішніми ознаками (одяг, атрибути влади,
тло зображення тощо) епоху та країну, до якої вони належать,
рід їхньої діяльності, соціальний статус, можливий час появи
фотографії. Це дасть вам додаткову інформацію для отримання
правильної відповіді (наприклад, завдання 3, с. 120).

Якщо передбачається робота з карикатурою, спробуйте за
зовнішніми ознаками впізнати зображених там осіб. Пригадай�
те, що вам відомо про осіб або події, що зображені на карика�
турі, з інших джерел інформації. Пам’ятайте, що карикатурист
намагався коротко подати або узагальнити суть історичних
подій та явищ.

Виконуючи завдання, пов’язані з аналізом карти, спочатку
визначте зображений регіон, уважно розгляньте позначки, які
зафіксовані на карті. Спробуйте встановити відповідність
інформації із запропонованими варіантами відповіді та визна�
чити серед них найбільш оптимальні (наприклад, завдання 10,
с. 123).

Працюючи з документальним джерелом, спочатку визначте
його вид (політичний, дипломатичний, уривок з історичного
дослідження, джерело персонального характеру, тощо). Спро�
буйте встановити можливого автора документа, його політичну,
національну або конфесійну приналежність. Подумайте, чи
можливо визначити час написання документа, з’ясуйте мету
створення документа, його головну суть та історичні факти.
Отриману інформацію використайте для вибору правильного
варіанту відповіді (наприклад, завдання 9, с. 122).

Не поспішайте здавати роботу, якщо час на виконання ще не
вичерпано.

Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 1–14 мають чотири варіанти відповідей, з яких
лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. 

1. Час появи homo sapiens:

А 200 тис. років тому;
Б 100 тис. років тому;
В 40 тис. років тому;
Г 20 тис. років тому.
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2. Визначте ім’я правителя Афін, час правління якого назива�
ють «золотим віком афінської держави».

А Солон;
Б Перикл; 
В Пісистрат;
Г Клісфен.

3. Укажіть супротивника Риму у Пунічних війнах: 

А Карфаген;
Б Афінський морський союз;
В Персія; 
Г Македонія.

4. Підприємство, засноване на розподілі праці з використан�
ням ручної ремісницької техніки, — це:

А гільдія; 
Б цех;
В мануфактура;
Г фабрика.

5. Який документ був змушений підписати король Англії
Іоан Безземельний.

А Книгу страшного суду;
Б Закон про права громадян; 
В Конституцію;
Г Велику хартію вольностей.

6. Яка форма державного правління була встановлена на по�
чатку Нового часу у провідних західноєвропейських країнах
(у Франції, Англії)?

А конституційна монархія;
Б республіка;
В абсолютна монархія; 
Г деспотична.
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7. Що стало головним наслідком промислової революції у
Англії?

А зникнення селянства як окремої верстви населення;
Б надання робітникам соціальних гарантій;
В встановлення конституційної монархії;
Г закріпачення селянства.

8. Який документ проголошував своїми головними принци�
пами ідеї Просвітительства?

А Декларація прав людини і громадянина;
Б Конституція;
В «Декларація незалежності»;
Г «Білль про права».

9. Одним з головних завдань Віденського конгресу
1814–1815 рр. було:

А підписання мирного договору між Францією та членами
антифранцузької коаліції;

Б суд над Наполеоном Бонапартом;
В визначення кордонів повоєнної Європи;
Г боротьба з революційним рухом у країнах Європи.

10. Визначте положення програми президента Ф. Рузвельта.

А збільшення військових асигнувань;
Б активне державне регулювання економіки;
В заохочення іноземних інвестицій;
Г націоналізація економіки.

11. Укажіть цифру, якою на карті позначено район, де було
відкрито Другий фронт часів Другої світової війни.

А 1;
Б 2;
В 3;
Г 4.
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12. Яке твердження є правильним.

А «У серпні 1922 р. Лондонська конференція схвалила
«план Юнга», що дозволило Німеччині того ж року ста�
ти повноправним членом Ліги Націй»;

Б «Мирне врегулювання з Туреччиною відбулося підпи�
санням Севрського договору, який було переглянуто на
Лозаннській конференції 1922–1923 рр.»;

В «Відповідно до умов Нейїського мирного договору три
міста — Данциг, Саар, Мемель — передавалися під управ�
ління Ліги Націй»;

Г «Робота Вашингтонської мирної конференції заверши�
лася важливою політичною подією — президент В. Віль�
сон оприлюднив у Конгресі США свої «14 пунктів».

13. Характерним для історії Індії другої половини XX ст. був
процес:

А боротьби за незалежність;
Б «культурної революції»;
В демілітаризації;
Г ліквідації кастового устрою.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 14–19 до кожного з чотирьох варіантів, позначе�
них ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку,
варіант, позначений БУКВОЮ. 

14. Установіть відповідність між ім’ям діяча культури та його
творчим доробком:

1 Есхіл А скульптура «Геракл з левом»;
2 Аристофан Б трагедія «Антігона» ;
3 Мірон В комедія «Птахи»;
4 Лісіпп Г скульптура «Дискобол»;

Д трагедія «Перси».
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15. Установіть відповідність між королівською династією та
країною, в якій вона правила в епоху Середньовіччя:

1 Комніни А Папська область;
2 Штауфени Б Франція;
3 Тюдори В Німеччина;
4 Капетинги Г Візантія;

Д Англія.

16. Установіть відповідність між міжнародним договором та
країною, з якою його було підписано упродовж 1919–1920 рр.:

1 Сен�Жерменський А Німеччина;
2 Версальський Б Болгарія;
3 Нейїський В Туреччина;
4 Севрський Г Угорщина;

Д Австрія.

17. Установіть відповідність між поняттям та країною, якої
воно стосується.

1 «рейганоміка» А Ізраїль;
2 «культурна революція» Б Чехословаччина;
3 «відлига» В США;
4 близькосхідна проблема Г КНР;

Д СРСР.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданнях 18–21 розташуйте історичні події в правильній
послідовності. 
Перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

18. Установіть послідовність подій в історії Стародавнього
Риму:

А падіння Західної Римської імперії; 
Б утворення Вестготського королівства в Аквітанії;
В захоплення Риму вандалами;
Г битва на Каталаунських полях.

130



19. Установіть послідовність подій Французької революції:

А початок якобінської диктатури; 
Б проголошення Франції республікою;
В взяття Бастилії; 
Г проголошення «Декларації прав людини і громадянина».

20. Визначте послідовність створення названих організацій:

А Організація Варшавського договору (ОВД); 
Б Організація об’єднаних націй (ООН); 
В Європейський союз (ЄС); 
Г Північно�Атлантичний альянс (НАТО). 

21. Розташуйте історичні події в правильній послідовності:

А об’єднання Німеччини ;
Б становлення П’ятої республіки у Франції; 
В початок «холодної війни»;
Г «Карибська криза». 

Правильні відповіді

1. Б; 2. Б; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. А; 8. А; 9. В; 10.Б; 
11. Б; 12. Б; 13. Г; 14. 1–Д, 2–В, 3–Г, 4–А; 
15. 1–Г, 2–В, 3–Б, 4–Д; 16. 1–Д, 2–А, 3–Б, 4–В; 
17. 1–В, 2–Г, 3–Д, 4–А; 18. 1–Г, 2–В, 3–А, 4–Б; 
19. 1–В, 2–Г, 3–Б, 4–А; 20. 1–Б, 2–Г, 3–А, 4–В; 
21. 1–В, 2–Б, 3–Г, 4–А.
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13. Даниленко В. М., Гісем О. В., Подобєд А. О. Всесвітня історія: Під�
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14. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник. — К.: Видав�
ництво «А.С.К.», 2003. — 336 с.

15. Полянський П. Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл.
загальносвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2002. — 286 с.

16. Бердичевський Я. М., Ладиченко Т. В., Щупак І. Я. Всесвітня історія.
Підруч. для 11 кл. — Запоріжжя: Прем’єр, 2001. — 431 с.

17. Бураков Ю. М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для
11 кл. серед. загальноосв. навч. закл. — Вид. 5�те, виправл. та до�
повн. — К.: Генеза, 2006. — 416 с. 

18. Давлєтов О. Р., Космина В. Г., Морокко В. М. Всесвітня історія.
Підруч. для 11 кл. — К.: Генеза, Просвіта, 2002. — 438 с.

19. Ладиченко Т. В. Всесвітня історія. Підруч. для 11 кл. — К.:
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20. Полянський П. Б. Всесвітня історія. Підруч. для 11 кл. — К.: Генеза,
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21. Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія. Підруч. для 11 кл. —
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При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради�
мо використовувати також інші підручники та посібники із
всесвітньої історії, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України.
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МАТЕМАТИКА

Що потрібно знати про тест з математики

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

І. АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

1. Натуральні числа і нуль. Читання та запис натуральних
чисел. Порівняння натуральних чисел. Дії над натуральними
числами.

2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні нату�
рального числа. Парні й непарні числа. Ознаки подільності на 2,
3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості та складені числа. Розкла�
дання натурального числа на прості множники. Найбільший
спільний дільник, найменше спільне кратне.

3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правиль�
ний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основ�
на властивість дробу. Скорочення дробу. Середнє арифметичне
кількох чисел. Основні задачі на дроби.

4. Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над
ними.

5. Відсотки. Основні задачі на відсотки. 
6. Степінь з натуральним і раціональним показником. Ариф�

метичний корінь та його властивості.
7. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна то�

тожність.
8. Одночлен і многочлен. Дії над ними. Формули скорочено�

го множення.
9. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена.
10. Поняття функції. Способи задання функції. Область виз�

начення, область значень функції. Функція, обернена до даної.
11. Графік функції. Зростання і спадання функції; періодич�

ність, парність, непарність функції.
12. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміж�

ку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму.
Найбільше і найменше значення функції на відрізку.
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13. Означення і основні властивості функцій: лінійної, квад�
ратичної, степеневої, показникової, логарифмічної, тригономет�
ричних.

14. Рівняння. Розв’язування рівнянь, корені рівняння. Рівно�
сильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

15. Нерівності. Розв’язування нерівностей. Рівносильні
нерівності.

16. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв’язування
систем. Розв’язки системи. Рівносильні системи рівнянь і
нерівностей.

17. Числові послідовності. Арифметична і геометрична про�
гресії. Формула n�го члена і суми n перших членів прогресій.
Формула суми членів нескінченної геометричної прогресії із
знаменником .

18. Залежність між тригонометричними функціями одного
й того ж аргументу. Тригонометричні функції суми та різниці
двох аргументів, половинного і подвійного аргументів. Форму�
ли зведення.

19. Означення похідної, її механічний та геометричний зміст.
20. Похідні суми, різниці, добутку, частки. Таблиця похідних.

Похідна складеної функції.
21. Первісна та визначений інтеграл. Таблиця первісних еле�

ментарних функцій. Правила знаходження первісних. Формула
Ньютона�Лейбніца.

22. Перестановки (без повторень), кількість перестановок.
Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації
(без повторень). Біном Ньютона.

23. Найпростіші випадки підрахунку імовірностей, випадко�
вих подій.

24. Статистичні характеристики рядів даних.

ІІ. ГЕОМЕТРІЯ

1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Кут,
величина кута. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі.
Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ
подібних фігур.

2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.
3. Декартові координати. Вектори. Операції над векторами.
4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.
5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їхні

властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами
та кутами прямокутного трикутника.

6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат,
трапеція; їхні властивості.

1<q
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7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорда, січнa колa.
Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола.
Сектор, сегмент.

8. Центральні і вписані кути, їхні властивості.
9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, парале�

лограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.
10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута.

Площа круга і площа сектора.
11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетина�

ються.
12. Паралельність прямої і площини.
13. Кут між прямою і площиною. Перпендикуляр до площини.
14. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпен�

дикулярність двох площин.
15. Многогранники. Вершини, ребра, грані, многогранника.

Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правиль�
на піраміда. Паралелепіпеди, їх види.

16. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр,
діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

17. Формули площі поверхонь і об’ємів призми, піраміди,
циліндра, конуса. 

18. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі.

Як побудовано тест

Тест з математики містить 36 завдань. 
Кількісний розподіл завдань тесту з математики за змістови�

ми лініями (у %) наводимо в таблиці.

Навчальний 
предмет Зміст Розподіл 

завдань, %

Алгебра 
і початки
аналізу

Числа і вирази 20–22

Рівняння і нерівності 20–25

Функції 25–30

Елементи комбінаторики, початки теорії імовірно�
стей та елементи статистики 6–8

Геометрія
Планіметрія 6–8

Стереометрія 12–15
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Які бувають завдання і як їх виконувати

До тесту включено завдання трьох форм.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається із запитання та п’яти варіантів відповіді,

серед яких потрібно вибрати одну правильну. За виконання зав�
дання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься
виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили у бланку А
правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У такому
випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. Обчисліть .

Розв’язання.
Враховуючи властивість логарифмів

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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2. Знайдіть cos 65°, якщо sin 25°=a.

Розв’язання.

За формулами зведення  маємо: 

cos 65°=cos (90°–25°)=sin 25°=a

3. Якщо то 

Розв’язання.
Оскільки ac =b2, то  

Правильна відповідь: Д

Зразок позначення відповіді в бланку:

.
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Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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4. На рисунку зображено графіки функції y = x–3 і
Укажіть проміжок, на якому виконується нерівність

Розв’язання.
Використаємо графічний спосіб розв’язання. Аналізуючи

графіки функцій, робимо висновок, що розв’язком нерівності є
проміжок [–3; 6].

5. Пряма проходить через центр кола, описаного навколо пря�
мокутного трикутника АСB ( С=90°) паралельно катету ВС
і перетинає сторони трикутника в точках К та L (K∈AC, L∈AB). 

Знайдіть площу трикутника АСВ, якщо площа трикутника
АКL дорівнює 3 см2.

А Б В Г Д

6 см2 9 см2 12 см2 15 см2 18 см2

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

А Б В Г Д

( ]6 ;∞− [ ]3 ;3− [ ]6 ;3 [ ]6 ;3− [ )∞+ ;6
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Розв’язання.
Центр кола, описаного навколо прямо�

кутного трикутника, є серединою гіпотену�
зи. Отже, точка L — середина сторони АВ. За
умовою задачі пряма КL паралельна катету
ВС. За теоремою Фалеса точка К — середина
сторони АС, отже, КL — середня лінія ACB

і КL= .

AKL подібний ACB,

тоді Тому (см2).

ІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Результатом виконання кожного з цих завдань є число, яке
необхідно вписати у бланк А відповідно до вимог заповнення
бланка відповідей. Розв’язання завдань у чернетці не перевіря�
ються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується
лише числова відповідь у тих одиницях величини, які вказані в
умові завдання.

За виконання кожного такого завдання можна отримати 0
або 2 бали.

Наприклад:

6. Пряма МО перпендикулярна до площини трикутника АОВ.
Знайдіть площу трикутника АМВ (y cм2), якщо відомо:
АВ=13 см, ВО=14 см, АО=15 см, а кут між площинами АМВ і
АОВ дорівнює 60°.

Розв’язання.
Знайдемо площу трикутника АОВ за формулою Герона. 

(см).21
2

151413

2
=++=++= AOBOABp

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

 12344 =⋅== ∆∆ AKLACB SS.
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За умовою MO⊥ (AOB), отже, AOB — ор�
тогональна проекція AMB на площину
АОВ.

Тому

(см2)

7. Знайдіть різницю арифметичної прогресії (an), якщо сума
перших семи її членів дорівнює 112, а сума першого і третього
членів становить 75 % від четвертого члена.

Розв’язання.
Нехай а1 перший член даної арифметичної прогресії, а d — її

різниця. За умовою задачі

і a1+a 3=0,75a 4. Тоді:

звідси d=5.

ІІІ. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

У тесті представлено три завдання відкритої форми з розгор"
нутою відповіддю: одне завдання з геометрії, два — з алгебри
і початків аналізу. Їх розв’язання учасники тестування повинні

Правильна відповідь: 5

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Правильна відповідь: 168

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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записати на бланку Б. Виконуючи ці завдання, учні мають роз�
робити спосіб розв’язання, використовуючи у новій, нестан�
дартній ситуації знання із різних розділів курсу алгебри і по�
чатків аналізу чи геометрії. Необхідно правильно виконати
рисунок до задачі, якщо цього вимагає процес розв’язання, та
навести обґрунтування усіх важливих поетапних кроків
розв’язання. Рисунок до завдання з геометрії слід виконувати у
відведеному місці на бланку Б. 

Наведемо приклад та розв’язання тестового завдання з гео�
метрії відкритої форми з розгорнутою відповіддю. За його розв’я�
зання учень може отримати від 0 до 4 балів.

8. У правильній трикутній піраміді DABC з висотою DO, що
дорівнює h, через сторону основи BC, довжина якої a, проведено
площину, яка перетинає протилежне бічне ребро під прямим ку�
том. Знайдіть площу перерізу.

Розв’язання.
1) Нехай DABC — дана правиль�

на трикутна піраміда. За умовою
площина CPB (P∈AD) перпендику�
лярна до ребра AD. 

Отже, P C ⊥ A D, P B ⊥ A D.
Трикутник СРВ — переріз, площу

якого треба знайти. (1 бал)
2) Бічні грані АСD і АВD правиль�

ної піраміди рівні, отже, рівні і їхні
висоти СР і ВР. Проведемо PK⊥CB.
Оскільки CPB — рівнобедрений, то PK є водночас висотою і
медіаною. Отже, CK=BK, звідси AK — медіана, a отже й висота
правильного ABC.

Тоді (1 бал) 

3) У правильній піраміді основа висоти — точка О — є цент�
ром правильного трикутника АВС. 

Отже, точка О лежить на медіані АК і . 

Розглянемо прямокутні трикутники AOD i APK. 
У них DAK — спільний. Отже, AOD ∼ APK (за двома

кутами). 

Звідси: ; .
AD
ODAKPK ⋅=

OD
PK

AD
AK =
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Із AOD: 

Знайдемо PK:  (1 бал)

4) Площа перерізу дорівнює: 

(1 бал)

Відповідь: 

Примітка. Остаточна схема оцінювання завдання (під час
проведення зовнішнього незалежного оцінювання) враховує
різні можливі способи розв’язання завдання.

Наведемо приклад та розв’язання тестового завдання з алгеб�
ри і початків аналізу відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
За його розв’язання учень може отримати від 0 до 4 балів.

9. Побудуйте графік функції .

Розв’язання.
Знаходимо область визначення функції:
D(y)=[0; 1)∪(1; +∞). (1 бал)

Якщо x∈[0; 1), то (1 бал)

Якщо x∈(1; +∞), то (1 бал)

Побудуємо ескіз графіка вказаної функції. (1 бал)
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Наведемо приклад та розв’язання тестового завдання з алгеб�
ри і початків аналізу відкритої форми з розгорнутою відповіддю,
за яке учень може отримати від 0 до 6 балів.

10. Знайдіть усі дійсні значення числа a, при яких рівняння
має розв’язки.

Розв’язання.
Позначимо t ≥0, тоді дістанемо однорідне рівнян�

ня x2+2xt–3t2 =0. Розв’яжемо його відносно t.

.

(1 бал)

Далі маємо: 

1. 

Залежно від значення а квадратне рівняння (*) має такі
розв’язки:

якщо a<–1, то x∈∅;
якщо a=–1, то x=1;
якщо a>–1, то 
Значення x 1≥0, отже, x1 — корінь даного рівняння при a>–1.

Розв’яжемо нерівність x 2≥0, тобто . Маємо: –1 ≤ a ≤ 0 .
Таким чином, при a∈(−1; 0] рівняння має два корені х1 і х2; якщо
а >0, то — корінь x1. При a=0 x1=2 і x2=0 (2 бали)

2. 

Залежно від значення а квадратне рівняння (**) має такі
розв’язки:

якщо a<–9, то x∈∅;
якщо a=–9, то x=9>0 — сторонній корінь;
якщо a>–9, то 

).9(9981
4

 +=+= aaD
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4

aD +=
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Значення x3 не задовольняє умову x 3≤ 0, отже, x3 — сторонній
корінь. Знайдемо значення a, при яких виконується умова x4≤ 0.
Маємо: Отже, при a ≥ 0 рівняння
має один корінь x4, якщо a<0, то x∈∅.

Слід зауважити, що при a=0  x2=x4=0 (2 бали)

Правильна відповідь:
якщо   a<–1; x∈∅;
якщо   a = –1, то x=1; 
якщо   –1< a<0, то 
якщо   а=0, то x1=0, x2=2; 
якщо   a>0, то (1 бал)

Примітка. Остаточна схема оцінювання завдання (під час
проведення зовнішнього незалежного оцінювання) враховує
різні можливі способи розв’язання завдання.

Як працювати над тестом

Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, пам’я�
тайте, що зосередження лише на рутинному «тренуванні» над
розв’язуванням завдань минулорічних тестів малоефективне.
Відчутного результату можна досягти тільки тоді, коли серйоз�
но опрацювати всі розділи програми з математики. 

Однією з умов одержання високих результатів зовнішнього
незалежного оцінювання є свідоме розуміння та знання озна�
чень, формул, аксіом і теорем, передбачених навчальними про�
грамами, а також вміння виконувати найпростіші тотожні пере�
творення, спрощення та обчислення.

Не поспішайте розв’язувати задачі тим способом, який пер�
ший спаде на думку. Поміркуйте та виберіть раціональніший,
наприклад, менш трудомісткий підхід до розв’язування. При
цьому в процесі розв’язування можна використовувати будь�які
відомі Вам методи розв’язування рівнянь, нерівностей, систем,
використовуючи метод координат, властивості функцій та
похідних, аби здобута відповідь у кінцевому результаті була
строго обґрунтована.
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При розв’язуванні завдань на побудову графіка функції, що
містить модуль, обов’язково вказуйте область визначення
функції, правильно розкривайте знак модуля, правильно будуй�
те графік.

При розв’язуванні завдань з параметрами, слід звернути ува�
гу, що питання «при яких значеннях параметра…?» для рівнянь,
нерівностей чи систем з параметрами не завжди фігурує в умові
задачі. Однак сама присутність параметра припускає таку фор�
му запису відповіді, щоб за нею можна було вказати, якою буде
відповідь для будь�якого припустимого значення параметра.
Досліджуйте всі можливі випадки. Важливо правильно записа�
ти повну відповідь.

При розв’язуванні завдань з геометрії правильно будуйте ри�
сунок до задачі з дотриманням паралельності відповідних відріз�
ків та відношень довжин відрізків; обґрунтовуйте правильність
вибору чи побудови різних видів кутів у просторі, включаючи
кут між прямою і площиною, лінійний кут двогранного кута;
обґрунтовуйте етапи розв’язання. Пишіть акуратно, уникайте
просторих описів.

Радимо для економії часу пропускати ті завдання, які не
вдається виконати одразу. До виконання пропущених завдань
ви зможете повернутися, якщо у вас залишиться час.

Перевірте свою готовність до тестування

Наводимо тестові завдання для самостійної роботи.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
та з короткою відповіддю.

АЛГЕБРА і ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

ЧИСЛА І ВИРАЗИ

1. Задані числа: . Розташуйте їх у порядку спадання. 

А Б В Г Д

5

7
  ;7,2  ;

3

5

5

7
 ;

3

5
 ;7,2

3

5
  ;

5

7
 ;7,2 7,2 ;

5

7
 ;

3

5

3

5
 ;7,2  ;

5

7

5

7
  ;7,2  ;

3

5

145



2. Реконструкція дороги дозволила зменшити час поїздки на
маршрутці з одного мікрорайону міста в інший з 50 хв до 40 хв.
Обчисліть, на скільки відсотків зменшився час поїздки на марш�
рутці між цими мікрорайонами. 

3. Укажіть, яку цифру треба написати замість букви a у чоти�
ризначному числі 11a9, щоб воно ділилося на 9 без остачі.

4. Спростіть вираз .

5. Спростіть вираз  .

6. Обчисліть значення виразу .

7. Обчисліть значення виразу .

8. Обчисліть значення виразу при x = 3,9.

11827

1827

−°⋅°
°+°

tgtg
tgtg

А Б В Г Д

a 3

1

a 2

1

a 1 0

А Б В Г Д

2 cosα 1 sinα cos2α

αα
cos

2
sin2 2 +

А Б В Г Д

0 1 3 9 інша
відповідь

А Б В Г Д

25 % 20 % 15 % 10 % 5 %

146



9. Середнє арифметичне одинадцяти чисел дорівнює 14, а се�
реднє арифметичне дев’яти з цих чисел дорівнює 16. Знайдіть
середнє арифметичне інших двох чисел.

10. Обчисліть .

РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

11. Розв’яжіть рівняння 

12. Розв’яжіть нерівність 

13. Розв’яжіть рівняння .

14. Укажіть, якому з наведених проміжків належить корінь
рівняння 54–5x=1.

А Б В Г Д

(–3; –2) (0; 1) (1; 2) (–1; 0) (2; 3)

А Б В Г Д

8

π− –2πn , n∈Z 2πn , n∈Z πn , n∈Z –π+2πn , 
n∈Z

4
)2cos(

πtgx =−

А Б В Г Д

)1 ;( −−∞ [–1; 0) (1; 4] )
4

1
 ;1(− )

4

1
 ;(−∞

А Б В Г Д

–1; 2 –1 –1; 2; 5 рівняння не
має коренів 5
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15. Розв’яжіть нерівність 

16. Знайдіть найменший цілий розв’язок нерівності 

(x 2–2x +1)(x–3)3(4–x)≥ 0.

17. О 12 годині із пункту А в пункт Б вийшов поїзд. О 14 го�
дині у тому ж напрямку вийшов другий поїзд. У пункт Б обидва
поїзди прибули о 20 годині. Знайдіть швидкість другого поїзда
(у км/год), якщо сума їхніх швидкостей дорівнює 91 км/год. 

18. Розв’яжіть систему рівнянь 

Для одержаного розв’язку (x0; y0) знайдіть суму  x0+ y0.

19. Розв’яжіть рівняння 

Якщо рівняння має єдиний корінь, запишіть його у відповідь.
Якщо рівняння має кілька коренів, запишіть у відповідь їхній
добуток.

20. Знайдіть найбільше ціле значення параметра а, при якому
рівняння має один дійсний корінь. 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=
−−

−

.22

,66

12

3

xy

yx

А (−∞;0)∪(0;+∞)

Б [−2;+∞)

В (−∞;−2]∪(0;+∞)

Г [−2;0)∪(0;+∞)

Д (−∞;−2)∪(−2;0)

.0
22

≥+
x
xx
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ФУНКЦІЇ

21. Знайдіть множину значень функції 

22. Укажіть, яка з наведених функцій є парною.

23. Укажіть, при яких умовах графік квадратичної функції
y=ax2+bx+c знаходиться нижче осі Oх.

24. Укажіть, яка з наведених точок належить графіку функції
y=2cos x.

А Б В Г Д
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А Б В Г Д

42 xxy += xxy = 52 −= xy )2sin( += xy xy lg−=

А Б В Г Д

[−4; 4] [0; 4] (−∞; +∞) (−∞; 4] [4; +∞)
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25. Знайдіть кут між віссю Ох та дотичною до кривої
y = x 3 – x 2 – 7x + 6 у точці M0(2;–4)

26. Знайдіть найменше значення функції .

27. Знайдіть найбільше значення функції f(x)=8+6|х |–х2. 

28. В коло радіуса 5 вписали прямокутник найбільшої площі.
Знайдіть його площу.

29. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями y=x2 +2 та
y=x+4.

30. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції  

у точці x0=–2.242
3

)( 2

3

−−−= xxxxf

8
2

sin6 += xy

А Б В Г Д

3

π
4

π
6

π
2

π
2

3π
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КОМБІНАТОРИКА ТА ТЕОРІЯ ІіМОВІРНОСТЕЙ

31. З букв, написаних на окремих картках, склали слово
М А Т Е М А Т И К А . Потім ці картки поміняли місцями, перета�
сували та взяли навмання одну з них. Яка імовірність того, що
на ній виявиться буква А ?

32. В урні знаходяться 100 пронумерованих жетонів (від 1 до
100). Знайдіть імовірність того, що номер навмання витягнутого
з урни жетона не містить цифру три. 

33. У шаховому турнірі брали участь 6 шахістів. Учасники
турніру зіграли кожен з кожним тільки по одній партії.
Знайдіть, скільки всього шахових партій було зіграно на цьому
турнірі.

34. Є картки з цифрами 3, 4, 5, 6, 7. Три з них вибирають
навмання. Яка імовірність того, що з вибраних чисел можна
утворити арифметичну прогресію?

ГЕОМЕТРІЯ

ПЛАНІМЕТРІЯ

35. Знайдіть площу круга, описаного навколо квадрата зі сто�
роною 14 см.

А Б В Г Д

49π см2 98π см2 169π см2 196π см2 228π см2

А Б В Г Д

0,11 0,19 0,38 0,81 0,9

А Б В Г Д

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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36. На сторонах АВ і ВС трикутника АВС позначені відповід�
но точки М і К так, що прямі МК і АС паралельні. Знайдіть дов�
жину сторони АВ, якщо АМ=АС=6, а МК=2.

37. У трикутнику АВС АD є бісектрисою, BAD=α, ACD=x.
Укажіть правильне співвідношення між x, α та β, якщо β —
зовнішній кут при вершині В.

38. Навколо кола з радіусом 5 описана рівнобічна трапеція,
довжина бічної сторони якої дорівнює 12. Обчисліть площу
трапеції.

39. Дві сторони трикутника відповідно дорівнюють 8 см
і см, а кут, що лежить проти більшої з них, дорівнює 60°.
Визначтe довжину третьої сторони (у см).

40. Вектори a і b утворюють кут 60°, |a |=|b |=1. Знайдіть зна�
чення виразу (a +b )2.

СТЕРЕОМЕТРІЯ

41. Задано точку М (–1; 2; 3). Укажіть координати точки K,
яка симетрична точці M відносно точки N (2; 5; 4).

А Б В Г Д

(4; 8; –4) (3; 3; 1) (1; 7; 7) (5; 8; 5) інша
відповідь

А Б В Г Д

2α =π−β x+2α=β x+2α =π−β x+α =β x+α+β =π

А Б В Г Д

6 9 3 8 5
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42. Прямокутний трикутник обертається навколо катета зав�
довжки 3 см. Гіпотенуза трикутника дорівнює 5 см. Знайдіть
об’єм тіла обертання.

43. Площа осьового перерізу циліндра дорівнює см2.
Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

44. Площа осьового перерізу конуса дорівнює 12 см2, а його
об’єм дорівнює 16π см3. Знайдіть відношення площі повної
поверхні конуса до площі його основи. Відповідь запишіть
у вигляді десяткового дробу.

45. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди
дорівнює 6 см, а бічна грань нахилена до площини основи під
кутом 60°. Знайдіть площу повної поверхні піраміди (у см2).

ІІ. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

46. Знайти двогранний кут між бічними гранями правильної
трикутної піраміди, якщо двогранний кут між бічною гранню
і основою дорівнює ϕ.

47. Побудуйте графік функції 

48. Розв’яжіть рівняння 4x–2a(a+1)2x–1+a3=0

А Б В Г Д

24 см2 18 см2 12 см2 6 см2 3 см2

π
6

А Б В Г Д

16π см3 32π см3 48π см3 36π см3 72π см3
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Правильні відповіді

1. Б; 2. Б; 3. Д; 4. В; 5. Г; 6. –1; 7. 7; 8. 0,1; 9. 5; 10. 1; 
11. Д; 12. А; 13. Г; 14. Б; 15. Г; 16. 1; 17. 52; 18. –0,5; 
19. –3; 20. –1; 21. Б; 22. А; 23. Г; 24. Г; 25. Б; 26. 2; 27. 17; 28. 50; 
29. 4,5; 30. 8; 31. В; 32. Г; 33. 15; 34. 0,4; 35. Б; 36. Б; 37. Б; 
38. 120; 39. 12; 40. 3; 41. Г; 42. А; 43. Г; 44. 2,25; 45. 108;

46. , де .

47.

48. Якщо a=0, то x ∈∅; 
якщо a <0, то x=2log2(–a); 
якщо a > 0, то x1=log2 a; x2=2log2 a.

Важлива література
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ЕКО, 2002. — 272 с.
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гальноосвіт. навч. закл. — К.: Освіта, 2005. — 255 с.
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Підручник для 10 кл. з поглибленим вивченням математики в се�
редніх закладах освіти. — К.: Освіта, 2004. — 318 с.

9. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М. Алгебра і початки аналізу:
Підручник для 11 кл. з поглибленим вивченням математики в се�
редніх закладах освіти. — К.: Освіта, 2001. — 311 с.

10. Афанасьєва О. М., Бродський Я. С, Павлов О. Л., Сліпенко А. К. Гео�
метрія. 10–11 класи: Підручник. — Тернопіль: Навчальна книга —
Богдан, 2005. — 288 с.

11. Тадеєв В. О. Геометрія. 10 клас: Підручник. — Тернопіль: Навчаль�
на книга — Богдан. 2003. — 384 с.

12. Тадеєв В. О. Геометрія. 11 клас: Підручник. — Тернопіль: Навчаль�
на книга — Богдан. 2004. — 480 с.

13. Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10–11 кл. загально�
освітніх навчальних закладів. — К.: Вежа, 2004. — 224 с.

14. Нелін Є., Дворецька Л., Прокопенко Н. та ін. Зовнішнє оцінювання
з математики. Інформаційні матеріали. — К : УЦОЯО, 2006. — 40 с.

15. Математика: Зовніш. оцінювання. Навч. посіб. із підготов. до
зовніш. оцінювання учнів загальноосвіт. навч. закл. /Л. П. Дво�
рецька, Ю. О. Захарійченко, А. Г. Мерзляк та ін. — К.: Укр. центр
оцінювання якості освіти, 2007. — 64 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання радимо
використовувати також інші чинні підручники та посібники з ма"
тематики, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
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БІОЛОГІЯ

Що потрібно знати про тест з біології

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Перелік розділів і тем, що виносяться на тестування

ВСТУП

Біологія — наука про живу природу. Зв’язки бiології з інши�
ми науками. Piвнi органiзацiї живої матерії. Основні методи біо�
логічних досліджень. Haукoві поняття в біології (факт, гіпотеза,
теорія, закон). Рівні організації життя. Основні ознаки живого. 

МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Особливості хімічного складу живих організмів. Співвідно�
шення хімічних елементів у живій та неживій природі. Власти�
вості води та її функції в організмі. Гiдрофiльнi та гідрофобні
сполуки. Солі та iншi неорганічні сполуки живих істот. 

Органічні сполуки клітини та їхня загальна характеристика.
Поняття про бiополiмери. Особливості будови, властивості та
функції вуглеводів. Ліпіди: структура, властивості та функції.
Будова i властивості амінокислот. Поняття про пептиди, полiпе�
птиди i білки. Рівні структурної організації білків. Властивості
та функції білків в організмі. Поняття про ферменти. Особли�
вості будови, властивості та функції нуклеїнових кислот (ДНК
та різних типів РНК). АТФ, її структура та функції в організмі.
Біологічна роль вітамінів, гормонів.

КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Історія вивчення клітини. Клітинна теорія та її значення для
розвитку бiологiї. Методи цитологічних досліджень. 
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Загальні уявлення про будову клітин прокаріотів та еукapi�
oтів. Поняття про бiологiчнi мембрани, їхня структура, власти�
вості та основні функції. Плазматична мембрана та її функції.
Транспорт речовин через мембрани. Надмембраннi комплекси
(клітинна стінка, глікокалікс). Будова та функції глікокаліксу,
клітинної стінки рослин, грибів та прокаріотів. Пiдмембраннi
комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його
функції. Взаємозв’язок мембран в еукарiотичнiй клітині та їхня
участь у мiжклiтиннiй взаємодії. 

Цитоплазма та її компоненти. Поняття про матрикс цито�
плазми, органели та клітинні включення. Рибосоми, органели
руху, клітинний центр; особливості їхньої будови та функції. Ен�
доплазматична ciткa, комплекс Гольджi, лізосоми, вакуолі, особ�
ливості їхньої будови та функцій. Miтохондpiї, пластиди та їх
типи; особливості їхньої будови та функції. Можливість взаємо�
переходу одних типів пластид в iншi. Поняття про автономію
мітохондрій та хлоропластів у клітині. 

Ядро, особливості його будови та функцій. Особливості бу�
дови та хімічного складу хромосом. Поняття про каріотип. Зна�
чення стабільності каріотипу для існування виду. Дифе�
ренціація ядер у клітині одноклітинних тварин. Провідна роль
ядра у процесах спадковості. 

Загальні уявлення про клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та
його фази. Біологічне значення мітозу. Мейоз та його фази.
Біологічне значення мейозу. 

Особливості організації клітин прокаріотів, спільні та
вiдмiннi риси будови клітин eукapioтiв та прокаріотів. 

Загальні уявлення про обмін речовин та перетворення енергії
в організмі. Поняття про асиміляцію та дисиміляцію, пластич�
ний та енергетичний обміни. Етапи перетворення енергії в ор�
ганізмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний
(кисневий), їхнє бiологiчне значення. Поняття про аеробне та
анаеробне дихання. 

Основні уявлення про пластичний обмін. Біосинтез білків та
його етапи. Генетичний код i його властивості. Біосинтез нук�
леїнових кислот. Поняття про реакції матричного синтезу. За�
гальні уявлення про фотосинтез; основні реакції його світлової
та темнової фаз. Вплив умов довкілля на інтенсивність цього
процесу. Особливості фотосинтезу еукаріотів та прокаріотів.
Значення фотосинтезу для існування біосфери. Хемосинтез та
його значення. 

Виведення продуктів обміну речовин з організмів. Роль фер�
ментів у забезпеченні процесів обміну речовин. Взаємозв’язки
процесів обміну речовин та перетворень енергії в організмах. 
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ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Неклітинні форми життя. Відкриття вірусів. Місце вipyciв
у системі органічного cвiтy. Особливості будови та процесів
життєдіяльності вipyciв. Механізми проникнення вipyciв в ор�
ганізм та клітини хазяїна, їхнє розмноження. Вплив вipyciв на
організм хазяїна. Профілактика вірусних хвороб. Роль вipyciв у
природі та житті людини. 

Прiони. Захворювання людини i тварин, якi викликають
пріони. 

Бактерії. Загальна характеристика прокаріотів. Різноманіт�
ність прокаріотів (бактерії, ціанобактерії), особливості їхнього
поширення. Особливості будови та процесів життєдіяльності
прокаріотів (живлення, дихання, розмноження, спороутворення,
обмін спадковою інформацією). Взаємозв’язки прокаріотів з ін�
шими організмами (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Роль
прокаріотів у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та
захворювання, що ними викликаються. Заходи боротьби із збуд�
никами та профілактика інфекційних захворювань.

Рослини. Загальна характеристика царства Рослини. Прин�
ципи класифікації рослин. Поняття про наукові назви рослин.
Різноманітність рослинного світу та особливості його поширен�
ня на Земній кулі. Поняття про життєві форми рослин. 

Основні групи рослин. Водорості. Загальні риси, різнома�
нітність та особливості поширення водоростей. Відділ Зелені
водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та
поширення одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних
водоростей (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвокса,
спірогіри та улотрикса). Відділ Діатомові водорості. Особли�
вості будови, процесів життєдіяльності та поширення. Роль діа�
томових водоростей в утворенні осадових порід та як «керівних
копалин». Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будо�
ви, процесів життєдіяльності та поширення. Роль водоростей у
природі та житті людини. 

Вищі спорові рослини, загальна характеристика та різнома�
нітність. Відділ Мохоподібні. Загальна характеристика та особ�
ливості поширення на планеті. Різноманітність. Особливості бу�
дови та процесів життєдіяльності мохів на прикладі зозулиного
льону та сфагнуму. Утворення торфу. Роль мохоподібних у при�
роді та житті людини. Відділ Плауноподібні. Загальна характери�
стика та особливості поширення на планеті. Різноманітність.
Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі
плауна булавоподібного. Роль плауноподібних у природі та
житті людини. Відділ Хвощеподібні. Загальна характеристика та
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особливості поширення на планеті. Різноманітність. Особли�
вості будови та процесів життєдіяльності на прикладі хвоща
польового. Роль хвощеподібних у природі та житті людини.
Відділ Папоротеподібні. Загальна характеристика та особли�
вості поширення на планеті. Різноманітність. Особливості будо�
ви та процесів життєдіяльності на прикладі щитника чоловічо�
го. Давні папоротеподібні та утворення кам’яного вугілля. Роль
папоротеподібних у природі та житті людини. 

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика, різноманітність
та особливості поширення на планеті. Клас Хвойні, загальна хара�
ктеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності
хвойних на прикладі сосни звичайної та ялини європейської.
Різноманітність хвойних рослин, їхня роль у природі та житті
людини. 

Відділ Покритонасінні, або Квіткові рослини. Загальна харак�
теристика. Різноманітність покритонасінних та особливості
їхнього поширення на планеті. Панування покритонасінних ро�
слин у сучасній флорі. Клас Дводольні. Загальна характеристика.
Родини Капустяні (Хрестоцвіті), Розові, Бобові (Метеликові),
Пасльонові, Айстрові (Складноцвіті). Клас Однодольні. Загаль�
на характеристика. Родини Лілійні, Цибулеві, Злакові. Харак�
терні ознаки родин, особливості поширення, їхні біологічні
особливості та господарське значення. Типові дикорослі та
культурні представники цих родин рослин. 

Особливості будови рослин на прикладі покритонасінних.
Поняття про тканини та органи. Основні типи тканин вищих ро�
слин. Вегетативні та генеративні органи рослин. 

Корінь, особливості його будови та функцій. Види коренів.
Типи кореневих систем. Характеристика зон кореня: особли�
вості їхньої будови та функцій. Особливості внутрішньої будо�
ви кореня. Ріст кореня та фактори, що впливають на цей про�
цес. Дихання коренів. Ґрунт та його значення у житті рослин.
Необхідність охорони ґрунтів. Мінеральне живлення рослин:
поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. Рух неорга�
нічних та органічних речовин у корені. Добрива. Основні ви�
дозміни кореня. 

Пагін, особливості його будови та функції. Бруньки вегета�
тивні та генеративні; особливості їхньої будови та розміщення на
стеблі. Розвиток пагону з бруньки. Ріст пагона у довжину (вер�
хівковий та вставний). Галуження пагона, формування крони.
Стебло — вісь пагона. Функції стебла. Внутрішня будова стебла
деревної рослини. Потовщення стебла, утворення річних кілець.
Пересування по стеблу неорганічних та органічних сполук. Видо�
зміни пагона, їхнє біологічне та господарське значення. 
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Листок — бічна частина пагона. Прикріплення листків до
стебла. Типи листкорозміщення. Зовнішня будова листка. Жил�
кування листків. Листки прості й складні. Внутрішня будова
листків. Функції листка. Випаровування води листками
(транспірація). Дихання листків. Фотосинтез (повітряне жив�
лення рослин). Біологічне значення цих процесів та фактори,
що на них впливають. Шляхи підвищення продуктивності
квіткових рослин. Тривалість життя листків, листопадні та
вічнозелені рослини. Видозміни листка. 

Квітка, насінина, плід. Будова і різноманітність квіток.
Квітки одно� та двостатеві, одно� та дводомні рослини. Суцвіття,
їхнє різноманіття та біологічне значення. Запилення та його
способи. Пристосованість квіткових рослин до різних типів за�
пилення. Штучне запилення та його значення. Запліднення у
квіткових рослин. Утворення насіння та плодів. Особливості бу�
дови насіння одно� та дводольних рослин. Хімічний склад насін�
ня. Особливості будови плодів. Різноманітність плодів: плоди
соковиті та сухі, прості та збірні, супліддя тощо. Способи поши�
рення плодів та насіння. Умови проростання насіння. Ріст та
розвиток рослин. Біологічне значення квітки, насіння та плодів,
їхня роль у житті людини. 

Рослина — цілісний, інтегрований організм. Взаємозв’язок
органів рослини. Основні процеси життєдіяльності рослинного
організму та їхня регуляція. Подразливість та рухи рослин. 

Гриби. Загальна характеристика царства Гриби. Особливості
процесів життєдіяльності та поширення. Різноманітність грибів.
Шапкові гриби, особливості їхньої будови та процесів життєді�
яльності; умови існування. Гриби їстівні та отруйні. Правила
збирання грибів. Цвілеві гриби: особливості будови та процесів
життєдіяльності на прикладі мукора та пеніцила. Дріжджі, особ�
ливості їхньої будови та процесів життєдіяльності (живлення,
дихання, розмноження). Гриби — паразити рослин (сажки,
ріжки, борошнисторосяні гриби, трутовики). Роль грибів у при�
роді та житті людини.

Лишайники. Загальна характеристика. Особливості зовніш�
ньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Особли�
вості взаємовідносин гриба і водорості у складі лишайника.
Роль лишайників у природі та житті людини. 

Тварини. Загальна характеристика царства Тварини. Прин�
ципи класифікації тварин. Різноманітність тварин, особливості
їхнього поширення на планеті.

Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші. За�
гальна характеристика. Особливості будови одноклітинних
тварин та процесів їхньої життєдіяльності (живлення, дихан�

160



ня, виділення, осморегуляція, рух, подразливість, розмножен�
ня, інцистування). Прісноводні (амеба протей, евглена зелена,
інфузорія�туфелька) та морські (форамініфери, радіолярії)
одноклітинні. Їхня роль у природі та житті людини. Роль
морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як
«керівних копалин». Одноклітинні тварини ґрунту та їхня
роль у процесах ґрунтоутворення. Симбіотичні одноклітинні
тварини: мутуалісти, коменсали, паразити (дизентерійна амеба,
трипаносоми, малярійний плазмодій). Захворювання людини
та свійських тварин, що викликаються паразитичними одно�
клітинними тваринами. Роль одноклітинних тварин у природі
та житті людини. 

Підцарство Багатоклітинні тварини. Характерні риси бага�
токлітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних. Понят�
тя про тканини та органи тварин. Фiзiологiчнi та функціональні
системи органів, їхнє значення для забезпечення нормальної
життєдіяльності організмів. Життєві цикли тварин.

Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі. Загальна характеристика
типу. Особливості будови та процесів життєдіяльності кишково�
порожнинних (на прикладі гідри). Поняття про рефлекс. Різно�
манітність кишковопорожнинних (медузи та поліпи). Роль
кишковопорожнинних у природі та житті людини. Коралові
поліпи та формування коралових рифів. 

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу. Різноманіт�
ність плоских червів: класи Війчасті черви, Сисуни, Стьожкові
черви; особливості поширення, будови та процесів життєдіяль�
ності. Цикли розвитку. Пристосованість плоских червів до пара�
зитичного способу життя. Шкода, якої паразитичні черви завда�
ють організмові хазяїна. Боротьба та профілактика захворювань,
що викликаються паразитичними плоскими червами. 

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характе�
ристика типу. Різноманітність круглих червів та середовища
їхнього існування. Вільноживучі круглі черви, їхня роль у про�
цесах ґрунтоутворення. Круглі черви — паразити рослин, тва�
рин та людини (аскарида, гострик, трихінела), захворювання,
що ними викликаються. Боротьба та профілактика захворю�
вань, що викликаються паразитичними круглими червами. 

Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика
типу. Різноманітність кільчастих червів, середовища їхнього
існування. Клас Багатощетинкові черви (нереїс, піскожил). Клас
Малощетинкові черви (дощовий черв’як, трубочник). Середови�
ща існування, спосіб життя. Роль дощових червів у процесах
ґрунтоутворення. Клас П’явки (медична п’явка). Роль кільчаків
у природі та житті людини. 
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Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу.
Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі. Характерні риси будо�
ви та процесів життєдіяльності, різноманітність, середовища
існування та спосіб життя. Роль молюсків у природі та житті
людини. 

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманіт�
ність членистоногих, середовища їхнього існування та спосіб
життя. 

Клас Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості
зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.
Середовища існування. Різноманітність ракоподібних. Їхня
роль у природі та житті людини.

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості
зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.
Середовища існування. Різноманітність павукоподібних (ряди
павуки, кліщі). Їхня роль у природі та житті людини.

Клас Комахи. Загальна характеристика. Середовища існуван�
ня. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів
життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Функції жирового тіла.
Пристосованість комах до польоту. Особливості поведінки ко�
мах. Типи розвитку. Фаза лялечки та її біологічне значення.
Різноманітність комах. Ряди комах з неповним (Прямокрилі,
Воші) та повним (Твердокрилі, або Жуки, Лускокрилі, або Ме�
телики, Перетинчастокрилі, Двокрилі, Блохи) перетворенням.
Характеристика рядів, типові представники. Роль у природі та
житті людини. Свійські комахи. Застосування комах у біологіч�
ному методі боротьби. Охорона комах. 

Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування.
Різноманітність хордових. Підтип Безчерепні. Загальна характе�
ристика. Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внут�
рішньої будови, процесів життєдіяльності на прикладі ланцетни�
ка. Подібність ланцетника до безхребетних та хордових тварин. 

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас
Хрящові риби. Особливості будови, процесів життєдіяльності.
Різноманітність хрящових риб (акули і скати). Роль у природі та
житті людини. 

Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої
будови, процесів життєдіяльності. Особливості поведінки риб.
Нерест, турбота про нащадків. Різноманітність кісткових риб:
ряди Осетроподібні, Оселедцеподібні, Лососеподібні, Окунепо�
дібні, Коропоподібні; підкласи Кистепері та Дводишні. Характе�
ристика цих груп; типові представники. Роль у природі та житті
людини. Промисел риб. Раціональне використання рибних ре�
сурсів. Штучне розведення риб. Охорона риб. 
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Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості
зовнішньої будови у зв’язку з виходом на сушу, процесів
життєдіяльності. Різноманітність земноводних: ряди Безхвості,
Безногі та Хвостаті. Особливості організації, представники,
роль у природі та житті людини. Охорона земноводних. 

Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будо�
ви, процесів життєдіяльності. Сезонні явища у житті плазунів.
Пристосованість плазунів до життя на суші. Різноманітність
плазунів: ряди Лускаті, Черепахи, Крокодили; особливості ор�
ганізації, представники, роль у природі та житті людини. Охоро�
на плазунів. 

Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови,
процесів життєдіяльності. Поняття про холоднокровність та те�
плокровність. Пристосованість птахів до польоту. Сезонні яви�
ща у житті птахів. Осілі, кочові та перелітні птахи. Перельоти
птахів та способи їхнього дослідження. Розмноження і розвиток
птахів: шлюбна поведінка, влаштування гнізд. Будова яйця пта�
хів та інкубація. Птахи виводкові та нагніздні. Різноманітність
птахів: надряди Безкілеві (страуси, казуари, ківі), Пінгвіни,
Кілегруді (ряди Дятли, Куроподібні, Гусеподібні, Соколоподіб�
ні, Совоподібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Горобцеподіб�
ні); особливості організації, представники, роль у природі та
житті людини. Птахівництво. Охорона птахів. 

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Середовища існуван�
ня. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості
розмноження і розвитку ссавців. Поведінка ссавців. Сезонні
явища у житті ссавців. Різноманітність ссавців. Першозвірі —
яйцекладні ссавці. Сумчасті. Плацентарні ссавці: ряди Кома�
хоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Хижі, Ластоногі, Китоподібні, Пар�
нокопитні, Непарнокопитні, Примати; особливості організації,
представники, роль у природі та житті людини. Тваринництво.
Охорона ссавців.

Людина. Біологія людини та її складові частини: анатомія,
фізіологія, вчення про індивідуальний розвиток, антропологія,
генетика та екологія людини. Гігієна — наука про здоров’я та
його збереження. Поняття про здоров’я і хворобу. Організм лю�
дини як цілісна біологічна система. Будова і властивості клітин
людини, їхній хромосомний набір. Тканини людського організ�
му. Органи, фізіологічні та функціональні системи органів.
Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа.
Гомеостаз, шляхи його забезпечення. 

Роль ендокринної системи в забезпеченні процесів життєді�
яльності. Загальні уявлення про залози зовнішньої, внутрішньої
та змішаної секреції. Поняття про гормони, їхня хімічна природа
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та функції. Основні залози внутрішньої секреції людини та їхні
функції: гіпофіз, щитоподібна і підшлункова залози, наднирни�
ки, тимус (загрудинна, або вилочкова залоза); основні гормони,
які ними виробляються. Особливості гуморальної регуляції
життєвих функцій організму людини. Можливі порушення
діяльності залоз внутрішньої секреції, їхня профілактика. 

Основні уявлення про нервову систему, її значення в регу�
ляції та узгодженні функцій організму людини, його взаємодії
з довкіллям. Будова та види нейронів. Нерви та нервові вузли.
Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Поняття
про нервовий імпульс та механізм його передачі. Безумовні та
умовні рефлекси. Рефлекторна дуга. Поділ нервової системи на
центральну і периферичну частини. Будова та функції соматич�
ного та вегетативного відділів нервової системи. Будова та
функції спинного мозку. Головний мозок, будова та функції йо�
го відділів. Кора великих півкуль та її функції. Можливі пору�
шення структури та функцій нервової системи, їхня профілак�
тика. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції в організмі
людини. Поняття про стрес та фактори, які його спричинюють. 

Опорно2рухова система людини, її функції та значення. Бу�
дова, склад, властивості кісток та їхній ріст. Типи кісток ор�
ганізму людини. Типи з’єднання кісток. Будова та типи суглобів.
Будова скелету людини: голови, тулуба, верхніх і нижніх кінці�
вок та їхніх поясів. Особливості будови скелету людини у зв’яз�
ку з прямоходінням і працею. 

М’язи як частина опорно�рухової системи. Особливості бу�
дови та функції посмугованих скелетних м’язів; їхнє з’єднання з
кістками та шкірою. Роль нервової і гуморальної систем у регу�
ляції діяльності м’язів. Механізми скорочення м’язових клітин.
Робота м’язів. Статичне і динамічне навантаження м’язів, їхня
втомлюваність та її фізіологічні причини. Запобігання перевто�
мленню м’язів. Чергування навантаження та відпочинку. Рухова
активність і здоров’я. Гіподинамія та її профілактика. Основні
групи м’язів організму людини: м’язи голови, шиї, тулуба,
верхніх і нижніх кінцівок. 

Перша допомога при ушкодженнях опорно�рухової системи
(розтягах, ударах, вивихах, переломах кісток). Причини виник�
нення викривлення хребта і розвитку плоскостопості, заходи за�
побігання цим аномаліям. Значення праці, фізичного вихован�
ня, заняття спортом та активного відпочинку для правильного
формування скелета і розвитку м’язів. 

Кров та кровообіг. Склад, функції та значення крові. Плазма
крові, її хімічний склад та властивості. Будова і функції еритро�
цитів, тромбоцитів та лейкоцитів. Групи крові та резус�фактор.

164



Зсідання крові. Швидкість осідання еритроцитів як показник
функціонального стану організму. Правила переливання крові. 

Види імунітету: клітинний та гуморальний, вроджений та на�
бутий. Механізми формування імунітету. Поняття про антиген
та антитіло. Алергія як підвищена чутливість організму до пев�
них чинників. Поняття про вакцини та сироватки та їхню роль у
профілактиці та лікуванні захворювань. Найбільш поширені за�
хворювання, що ведуть до порушення функцій і складу крові
(недокрів’я, лейкози, порушення зсідання крові тощо). 

Загальні уявлення про систему кровообігу. Будова та робота
серця людини. Особливості будови та функціонування серцево�
го м’яза. Автоматія роботи серця. Нейрогуморальна регуляція
серцевого циклу. Будова та функції кровоносних судин (артерій,
вен, капілярів) та їхніх систем (великого і малого кіл крово�
обігу). Рух крові по судинах, кров’яний тиск у них. Діагностич�
не значення і методи виміру пульсу, верхнього (систолічного)
і нижнього (діастолічного) артеріального тиску. Нейрогумо�
ральна регуляція кровообігу. 

Розлади серцево�судинної системи (аритмія, тромбоз, гіпер�
тонічна хвороба, інфаркт міокарда та ін.), заходи профілактики
захворювань системи кровообігу. Прояви артеріальної, венозної
та капілярної кровотеч, перша допомога при них. 

Склад та функції лімфи. Лімфатична система, лімфообіг.
Особливості будови лімфатичних вузлів та їхня роль як бар’єрів
на шляху поширення збудників хвороб в організмі. 

Дихання. Загальні уявлення про процес дихання людини та
його значення для функціонування організму. Будова і функції
верхніх (носова порожнина, носоглотка) та нижніх (гортань,
трахея, бронхи) дихальних шляхів. Будова голосових зв’язок та
механізм утворення звуків. Будова і функції легень; альвеоли.
Процеси вдиху і видиху та їхня регуляція. Газообмін в легенях.
Основні показники активності дихання. Обмін газів у тканинах.
Нервова і гуморальна регуляція дихання. Найпоширеніші та не�
безпечні захворювання системи дихання, їхня профілактика.
Перша допомога при зупинці дихання. Паління як причина не�
безпечних захворювань дихальної системи людини. 

Травлення та обмін речовин в організмі людини. Загальні
уявлення про травну систему. Значення процесів травлення та
всмоктування поживних речовин в шлунково�кишковому
тракті для забезпечення життєдіяльності організму людини. Бу�
дова ротової порожнини та травлення в ній. Механічне подріб�
нення та перемішування їжі у ротовій порожнині. Будова зубів,
їхні функції. Роль язика в перемішуванні їжі та сприйнятті її
смаку. Утворення, склад та роль слини в травленні. Ковтання їжі
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як рефлекторна реакція та механізми його здійснення. Будова та
функції глотки і стравоходу. Будова шлунку, процеси травлення
у ньому. Утворення і склад шлункового соку, його роль в проце�
сах травлення. Нервово�гуморальна регуляція шлункового со�
ковиділення. Внесок І. П. Павлова у дослідження травлення в
шлунку. Будова тонкого кишечника, процеси травлення та всмо�
ктування поживних речовин у ньому. Будова та функції
підшлункової залози та печінки. Будова товстого кишечника,
процеси травлення та всмоктування у ньому. Виведення непере�
травлених решток їжі з організму. Роль мутуалістичних мікро�
організмів кишечника (кишкова паличка тощо) у забезпеченні
травлення та синтезі біологічно активних речовин. Захворюван�
ня органів травлення та гігієнічні вимоги щодо нормального
харчування та запобігання шлунково�кишковим захворюван�
ням. Шкідливий вплив наркотиків, алкоголю та паління на ор�
гани травлення. 

Основні відомості про обмін речовин і енергії, значення цих
процесів у забезпеченні життєдіяльності людини. Основні етапи
розщеплення білків, вуглеводів і жирів, а також синтезу
потрібних організму речовин. Вітаміни, їхні властивості та роль
в обміні речовин. Поняття про авітамінози, гіпо� та гіпервітамі�
нози. Вміст та способи зберігання вітамінів в основних харчових
продуктах. Норми харчування залежно від вмісту необхідних
організму речовин та витрат енергії. 

Виділення. Необхідність виділення з організму продуктів
обміну. Будова та функції органів сечовидільної системи. Утво�
рення сечі, регуляція сечоутворення і сечовиділення. Найбільш
поширені та небезпечні захворювання сечовидільної системи,
розлади її діяльності тощо. Шкідливий вплив наркотиків та ал�
коголю на органи сечовидільної системи. Профілактика захво�
рювань сечовидільної системи.

Шкіра. Будова та функції шкіри. Похідні шкіри людини —
волосся та нігті. Функції потових, сальних і молочних залоз.
Роль шкіри у теплорегуляції організму людини. Гігієна шкіри та
вимоги щодо одягу і взуття, догляд за волоссям і нігтями.
Профілактика захворювань шкіри. Надання першої допомоги
при опіках, обмороженні, тепловому та сонячному ударах. За�
гартування організму водними процедурами та повітряними
ваннами. Шкідливість надмірного перебування під сонячними
променями без одягу. 

Розмноження та розвиток людини. Значення процесу роз�
множення. Будова статевих клітин людини та їхнє утворення.
Будова та функції чоловічої і жіночої статевих систем.
Запліднення, розвиток зародка та плоду (вагітність). Генетичне
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визначення статі людини. Народження дитини, годування мате�
ринським молоком. Ріст та розвиток дитини (етапи новонарод�
женості, грудний (немовля), ясельний, дошкільний та шкіль�
ний). Особливості статевого дозрівання хлопчиків і дівчаток.
Середня тривалість життя людини та фактори, що впливають на
неї. Смерть як завершення індивідуального розвитку. Шкідли�
вий вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю і нікотину
на систему органів розмноження. Захворювання статевих орга�
нів. Хвороби, які передаються переважно статевим шляхом,
їхній прояв, наслідки, методи профілактики. 

Сенсорні системи. Значення зв’язку організму із зовнішнім
середовищем. Подразники та їхня природа. Рецептори, органи
чуття та їхнє значення для нормального функціонування орга�
нізму людини. Поняття про сенсорні системи (аналізатори),
їхня структура. Зоровий аналізатор. Будова і функції органа зо�
ру. Сприйняття світла, кольору, відстані. Акомодація ока. Гігієна
зору, запобігання його порушенням. Аналізатор слуху. Будова та
функції органа слуху. Сприйняття звуків. Гігієна слуху та запо�
бігання його порушенням. Орган рівноваги. Механізм відчуття
положення тіла в просторі. Органи дотику, нюху та смаку: будо�
ва, сприйняття ними відповідних подразнень, їхня передача і
аналіз. Відчуття температури і болю. Найбільш поширені та не�
безпечні захворювання органів чуття, їхня профілактика.
Шкідлива дія токсичних речовин, наркотиків, алкоголю та тю�
тюнопаління на органи чуття. 

Вища нервова діяльність. Біологічні основи поведінки люди�
ни. Внесок І. М. Сєченова та І. П. Павлова у створення вчення
про вищу нервову діяльність. Утворення, види і форми умовних
рефлексів, їхнє значення. Формування вміння і навичок. Галь�
мування рефлексів та його значення для нормальної поведінки
людини. 

Відчуття. Сприйняття подразників як початковий етап пси�
хічних процесів. Увага та її роль у сприйнятті інформації. Перша
і друга сигнальні системи. Фізіологічні основи мови. Прояви дії
вищої нервової системи та їхнє значення: свідомість, мислення,
емоції, мотивації, пам’ять (фізіологічна природа, види). Емоційні
стреси та їхній вплив на організм. Способи керування емоціями. 

Основні типи вищої нервової діяльності. Психологічна індиві�
дуальність людини: схильність, інтереси, темперамент, характер.
Здібності та обдарованість, їхнє виявлення та розвиток. 

Сон і неспання. Характеристика сну і його фізіологічна при�
рода. Швидка і повільна фази сну. Добовий ритм сон�неспання
та його біологічне значення. Сновидіння. Гіпноз. Порушення
нормального сну та його наслідки. 
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Поняття про особистість. Біологічні та соціальні потреби лю�
дини, їхня мотивація та роль у регуляції поведінки. Свідомість та
підсвідомість, їхня взаємодія. Поняття про характер та його риси.
Вплив соціальних чинників та спадковості на формування осо�
бистості. Гігієна розумової праці. Профілактика нервово�психіч�
них захворювань. Можливі порушення вищої нервової діяльнос�
ті, спадкові та набуті психічні хвороби. Вплив алкоголю,
наркотиків, токсинів на нервову систему і поведінку людини. 

Людина розумна як біологічний вид. Положення людини в
системі органічного світу. Діяльність людини як особливий фа�
ктор еволюції. Проблема походження людини та сучасні погля�
ди на неї. Антропогенез і його рушійні сили. Огляд основних
етапів історичного розвитку людини. Людські раси, нації та на�
ціональності; їхні характерні риси та походження. 

Індивідуальний розвиток організму. Нестатеве та вегетатив�
не розмноження, їхнє біологічне значення. Статеве розмножен�
ня та його форми. Кон’югація, її біологічне значення. Будова та
процеси формування статевих клітин. Роздільностатеві та гер�
мафродитні організми. Запліднення та його форми. Партеноге�
нез та поліембріонія, їхнє біологічне значення. 

Етапи індивідуального розвитку організмів. Особливості он�
тогенезу тварин. Зародковий (ембріональний) період розвитку.
Дробіння та утворення бластули. Утворення гаструли. Дифе�
ренціація тканин та органів під час зародкового розвитку (про�
цеси гістогенезу та органогенезу). Явище взаємодії частин за�
родка, що розвивається, та його біологічне значення.
Післяембріональний (постембріональний) розвиток, його типи і
етапи у тварин. Особливості післяембріонального розвитку у
рослин. Ріст та його типи. Явище регенерації та його біологічне
значення. Поняття про життєвий цикл. Прості та складні життє�
ві цикли. Чергування різних поколінь у життєвому циклі та біо�
логічне значення цього явища. 

Спадковість і мінливість. Генетика — наука про закономір�
ності спадкової мінливості. Основні генетичні поняття: ген,
алель, рецесивність, домінантність, мінливість, спадковість, ге�
ном, генотип, фен, фенотип, гомо� та гетерозигота. Методи гене�
тичних досліджень. Закономірності спадковості, встановлені
Г. Менделем: закон одноманітності гібридів першого покоління
(закон домінування), закон розщеплення ознак, закон незалеж�
ного комбінування станів ознак. Статистичний характер законів
спадковості Г. Менделя та їхні цитологічні основи. Закон чисто�
ти гамет. Методи перевірки генотипу гібридних особин. 

Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвід�
ношень, встановлених Г. Менделем, та їхні причини: проміжний
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характер успадкування, неповне домінування, вплив летальних
алелей тощо. Явище зчепленого успадкування. Кросинговер,
його причини та біологічне значення. Хромосомна теорія спад�
ковості. 

Генетика статі. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохро�
мосоми). Визначення статі у різних груп організмів, його гене�
тичні основи. Співвідношення статей у популяціях. Успадкуван�
ня, зчеплене зі статтю. 

Генотип як цілісна система. Молекулярна структура гена.
Організація геному у різних груп організмів. Співвідношення
ген — ознака. Взаємодія генів та її типи. Множинна дія генів.
Цитоплазматична спадковість та її біологічне значення. 

Роль взаємодії генотипу та умов довкілля у формуванні фе�
нотипу. Модифікаційна (неспадкова) мінливість та її власти�
вості. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.
Спадкова мінливість та її види. Комбінативна мінливість та її
джерела. Мутаційна мінливість. Типи мутацій та причини їхньо�
го виникнення; поняття про мутагенні фактори. Спонтанні (са�
мочинні) мутації. Загальні властивості мутацій. Значення му�
тацій у природі та житті людини. Закон гомологічних рядів
спадкової мінливості організмів. 

Генетика популяцій. Генетична структура популяцій. Спадко�
ва мінливість у природних популяціях. Частоти зустріваності
алелей в популяції та їхній розподіл. Дрейф генів, його причини
та наслідки. 

Генетика людини. Методи дослідження спадковості людини.
Шкідливий вплив токсичних речовин, наркотиків, алкоголю та
тютюнопаління на спадковість людини. 

Завдання сучасної селекції. Основні методи селекції. Поняття
про сорт, породу та штам. Штучний добір та його форми. Системи
схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки. Явище гетерози�
су, його причини та біологічне значення. Віддалена гібридизація.
Подолання стерильності міжвидових гібридів. Центри різноманіт�
ності та походження культурних рослин. Райони одомашнення
тварин. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.
Значення поліплоїдії в селекції рослин. Метод аналізу спадкових
якостей плідників за характером нащадків. Біотехнологія, генети�
чна та клітинна інженерія: основні напрямки досліджень та
сучасні досягнення. Клонування організмів.

НАДОРГАНІЗМЕНІ РІВНІ ЖИТТЯ

Екологічні фактори та їхня класифікація (абіотичні, біотич�
ні, антропогенні). Закономірності дії екологічних факторів на
організми. Основні форми біотичних взаємовідносин (конку�
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ренція, паразитизм, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменса�
лізм). Поняття про обмежуючі (лімітуючі) фактори. Комплекс�
на дія екологічних факторів на організми та їхня взаємодія. 

Поняття про середовище існування. Основні середовища іс�
нування організмів: наземно�повітряне, водне, ґрунт. Адаптації
організмів до існування у ґрунті. Організм живих істот як особ�
ливе середовище існування. Життєві форми організмів як наслі�
док адаптацій до певних умов довкілля. 

Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм та
його біологічне значення. 

Екологічна характеристика та популяційна структура виду.
Поняття про екологічну нішу. Особливості структури попу�
ляцій (вікова, просторова, статева тощо). Популяційні хвилі та
механізми регуляції щільності популяцій. 

Біоценоз, біогеоценоз та екосистема, їхня структура та харак�
теристики. Властивості біогеоценозів. Взаємозв’язки між попу�
ляціями у біогеоценозах. Перетворення енергії у біогеоценозах
та їхній енергетичний баланс. Ланцюги живлення та їхні типи.
Поняття про харчову (трофічну) сітку. Правило екологічної
піраміди. Вплив екологічних факторів на зміни у біогеоценозах.
Зміни біогеоценозів з часом, причини цих процесів. Саморегу�
ляція біогеоценозів. Агроценози та особливості їхнього функці�
онування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів. 

Основи вчення В. І. Вернадського про біосферу. Біосфера та
її межі. Жива речовина біосфери, її властивості та функції. Кру�
гообіг речовин та потоки енергії у біосфері як необхідні умови її
існування. Роль живих організмів у перетворенні оболонок
Землі (створенні осадових порід, ґрунтоутворенні, підтриманні
сталості газового складу атмосфери тощо). 

Вчення В. І. Вернадського про ноосферу та його значення
для уникнення глобальної екологічної кризи. Діяльність люди�
ни та стан біосфери. Сучасні екологічні проблеми, що постають
перед людиною: ріст населення планети, ерозія та забруднення
ґрунтів, ріст великих міст, знищення лісів, нераціональне вико�
ристання водних та енергетичних ресурсів, можливі зміни
клімату, негативний вплив на біологічне різноманіття тощо. За�
стосування екологічних знань у практичній діяльності людини. 

Природні ресурси України та їхня охорона. Сучасна еко�
логічна ситуації в Україні. Охорона і відтворення біологічного
різноманіття організмів як необхідна умова підтримання ста�
більності біосфери. Національна система збереження біоло�
гічного різноманіття в Україні. Поняття про Червону та Зелену
книги. Природоохоронні території та їхні типи. Роль природоо�
хоронних територій у збереженні та відтворенні біологічного
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різноманіття України. Природоохоронне законодавство Укра�
їни. Значення міжнародного співробітництва для збереження та
поліпшення стану довкілля. 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.�Б. Ламарка.
Ч. Дарвін та основні положення його еволюційної гіпотези. Роз�
виток дарвінізму в кінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя. Дослід�
ження адаптацій організмів до середовища існування. Мімікрія
та її види. 

Порівняльно�анатомічні, палеонтологічні та ембріологічні
дослідження історичного розвитку організмів. Біогенетичний
закон Геккеля�Мюллера та сучасні уявлення про нього. Поняття
про дивергенцію та конвергенцію, аналогічні та гомологічні ор�
гани, рудименти та атавізми. 

Створення синтетичної гіпотези еволюції та її основні поло�
ження. Популяція як одиниця еволюції. Елементарні фактори
еволюції: хвилі життя (популяційні хвилі), дрейф генів, ізоля�
ція. Види природного добору та його творча роль. Поняття про
мікроеволюцію, видоутворення та макроеволюцію. Вид і його
критерії. Способи видоутворення. Поняття про біологічний про�
грес та регрес. Шляхи досягнення біологічного прогресу: аро�
морфоз, ідіоадаптація та загальна дегенерація. Співвідношення
між основними шляхами еволюції. 

Різноманітність органічного світу. Принципи класифікації
організмів. Поняття про штучні та природні (філогенетичні) си�
стеми організмів.

Проблема виникнення життя на Землі та пізнання його суті.
Огляд основних гіпотез виникнення життя на Землі. Поділ гео�
логічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Особливості ево�
люції прокаріот та еукаріот. Розвиток життя в кайнозойську еру.
Основні еволюційні події ери. Формування сучасного рослин�
ного та тваринного світу Землі. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З БІОЛОГІЇ

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

знати особливості будови та процесів життєдіяльності
вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин та людини;
розуміти основні поняття, закономірності і закони, що сто�
суються будови, життя і розвитку організмів;
застосовувати знання під час пояснення біологічних явищ
і процесів;
знати принципи структури та функціонування біологіч�
них систем, їх індивідуальний та історичний розвиток,
взаємозв’язок між організмами та середовищем;
вміти виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизува�
ти, узагальнювати і обґрунтовувати причинно�наслідкові
зв’язки у біологічних системах;
характеризувати розвиток еволюційного вчення та ос�
новні положення синтетичної теорії еволюції;
аналізувати і розкривати закономірності живої природи;
пояснювати загальні властивості живих систем та перспе�
ктиви розвитку біосфери;
розуміти єдність органічного світу.

Як побудовано тест

Зміст тесту зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року
з біології визначається відповідно до документів, за якими пере�
віряються знання і уміння учасників тестування з біології. 

Тест містить 60 завдань, які розподілені за розділами.

№ Розділ Орієнтовний 
розподіл завдань, (%)

1 Вступ. Методи біологічних досліджень. 1–2

2 Молекулярний рівень організації життя. 7–9

3 Клітинний рівень організації життя. 12–15

4 Організмений рівень організації життя. 50–55

5 Надорганізмений рівень організації життя. 14–17

6 Історичний розвиток органічного світу. 2–3
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Які бувають завдання та як їх виконувати

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
Ці завдання складаються із запитання та 4 варіантів відпові�

ді, з яких лише один правильний. За виконання цього завдання
Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважається викона�
ним, якщо Ви вибрали та позначили правильний варіант відпо�
віді у бланку відповідей. За це Ви отримаєте 1 бал.

Якщо ж Ви: а) позначили неправильну відповідь; б) позначи�
ли дві або більше відповіді, навіть якщо серед них позначена й
правильна відповідь; в) відповідь не позначено взагалі, то отри�
муєте 0 балів. 

За допомогою цієї форми завдань перевіряються Ваші
біологічні знання та вміння їх застосовувати. 

Наприклад. 

Завдання для перевірки знання та розуміння будови
і функцій органел, органів, систем органів різних
біологічних об’єктів. 

1. Визначте клітини, які утворюють антитіла: 

А еритроцити;
Б лімфоцити;
В тромбоцити;
Г фагоцити.

2. Вкажіть відділ травної системи, у якому починається роз�
щеплення вуглеводів:

А ротова порожнина;
Б шлунок;
В тонкий кишечник;
Г товстий кишечник.

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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Завдання для перевірки вміння співставляти, порівнювати,
аналізувати та робити висновки.

3. Вкажіть ознаку, яка відрізняє покритонасінні рослини від
голонасінних:

А необхідність води для запліднення;
Б наявність насінних зачатків у зав’язі маточки; 
В можливість запилення тільки за допомогою вітру;
Г утворення насіння протягом тривалого часу. 

Завдання на вміння аналізувати малюнки.

4. На малюнку зображені бактерії — збудники різних хвороб.
Визначте, якою цифрою позначено збудника туберкульозу: 

А 1; 
Б 2; 
В 3; 
Г 4.

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності. 

У цих завданнях пропонується співвіднести матеріал двох
колонок, позначених цифрами та літерами. За завдання Ви мо�
жете отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Завдання вважається викона�
ним правильно або виконаним частково, якщо Ви обрали та по�
значили літеру, що відповідає правильній відповіді (від А до Д)
у бланку відповідей напроти цифри (від 1 до 4). За кожну пра�
вильну відповідь Ви отримуєте 1 бал.

Наприклад.

5. Встановіть відповідність між прізвищами вчених та зако�
нами або явищами, які вони відкрили.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

Ці завдання складаються із 4 явищ, процесів, які позначені
літерами (від А до Г). Вам необхідно явища або процеси розта�
шувати у відповідній логічній послідовності. Відповіді познач�
те у бланку відповідей. За дане завдання Ви можете отримати 0,
1, 2 бали.

Правильна відповідь: 1–Д; 2–А; 3–Г; 4–Б

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 закон гомологічних рядів; 
2 явище фагоцитозу; 
3 закон одноманітності гіб�

ридів першого покоління; 
4 явище зчепленого успад�

кування.

А І. І. Мечников;
Б Т. Х. Морган;
В І. П. Павлов; 
Г Г. Й. Мендель;
Д М. І. Вавилов.
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Наприклад.

6. Розташуйте у логічній послідовності процеси, які відбува�
ються під час подвійного запліднення у покритонасінних рослин.

А злиття одного спермія з яйцеклітиною, іншого — з цент�
ральною клітиною;

Б формування пилкової трубки та пересування по ній
двох сперміїв;

В проникнення сперміїв до зародкового мішка;
Г потрапляння пилкового зерна на приймочку маточки.

Як працювати над тестом 

Завдання з біології це не тільки завдання, які дають змогу
оцінити знання біологічних процесів, явищ, законів, фактів,
закономірностей, а й уміння мислити, аналізувати, порівнювати,
прогнозувати, робити висновки, встановлювати причинно�на�
слідкові зв’язки.

Для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оці�
нювання 2008 р. з біології пропонуємо звернути увагу на такі
аспекти:

Прогляньте перелік розділів та тем, що виносяться на
зовнішнє незалежне оцінювання. Поміркуйте, які з них не�
обхідно повторити. Найчастіше це стосуються тих тем, що
вивчалися в середній ланці школи: біологія рослин, тварин.
Повторіть теми, що стосуються класифікації організмів,
основних ознак, які відрізняють таксономічні групи та ор�
ганізми всередині них.
Не намагайтеся перевіряти свої знання, орієнтуючись
тільки на завдання зовнішнього незалежного оцінювання
2007 р. Гарного результату можна досягти тільки тоді, коли
серйозно опрацювати всі розділи програми з біології.

Правильна відповідь: 1–Г; 2–Б; 3–В; 4–А

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Зверніть увагу на роботу з графіками та таблицями:
навчіться отримувати з них інформацію, необхідну Вам
для виконання завдання.
Пригадайте біологічні реакції організмів на зовнішні
і внутрішні подразники та підтримання постійного стану
(наприклад: прискорене серцебиття при фізичних наван�
таженнях, тремтіння на холоді тощо).
Навчіться ідентифікувати фактори, які можуть обмежува�
ти розміри популяцій та прогнозувати результати впливу
змін в екосистемах. 

Перевірте свою готовність до тестування 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Коротка інструкція. Завдання 1–20 мають чотири варіанти
відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. 

1. Визначте рівень організації життя, на якому відбувається
перетворення енергії Сонця на енергію хімічних зв’язків:

А молекулярний;
Б клітинний;
В організмений; 
Г біосферний.

2. Вкажіть, який ендосперм характерний для голонасінних:

А тетраплоїдний;
Б триплоїдний;
В диплоїдний; 
Г гаплоїдний.

3. Вкажіть, клітинами яких організмів синтезуються не�
замінні амінокислоти:

А тварин;
Б вищих рослин;
В грибів;
Г людини.
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4. Визначте особливість, за якою рослинна клітина відріз�
няється від тваринної:

А наявністю мітохондрій і рибосом;
Б наявністю ядра, пластид і вакуолей з клітинним соком;
В наявністю клітинної стінки, пластид і вакуолей з клі�

тинним соком;
Г наявністю ядра та мітохондрій.

5. Вкажіть речовину, яка запасається у клітинах грибів:

А крохмаль;
Б глікоген;
В інулін;
Г целюлоза.

6. Виберіть нуклеїнову кислоту, яка виконує структурну
функцію, але не бере участі у передачі спадкової інформації:

А тРНК;
Б рРНК;
В іРНК;
Г ДНК.

7. Вкажіть зв’язок між азотисними (нітрогеновмісними)
основами двох ланцюгів молекули ДНК: 

А ковалентний полярний;
Б ковалентний неполярний;
В водневий;
Г йонний.

8. Визначте співвідношення нуклеотидів молекули ДНК, як�
що кількість аденінових становить 23 %:

А Т — 27 %, Г — 23 %, Ц — 27 %;
Б Т — 23 %, Г — 27 %, Ц — 23 %;
В Т — 23 %, Г — 27 %, Ц — 27 %,
Г Т — 27 %, Г — 27 %, Ц — 23 %.
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9. Виберіть складову, яка є обов’язковою для будь�якої клітини:

А ядро;
Б лізосоми;
В цитоплазма;
Г центріолі.

10. Транспорт малих заряджених частинок або йонів через
мембрану клітини здійснюється шляхом:

А активного та пасивного транспорту;
Б осмосу;
В тільки активного транспорту;
Г фагоцитозу.

11. Виберіть структурний компонент хлоропласта, який за�
безпечує світлову фазу фотосинтезу:

А зовнішня мембрана;
Б матрикс;
В мембрана тилакоїда;
Г строма. 

12. Визначте поділ клітин, у результаті якого утворились дві
генетично різні гаплоїдні клітини:

А амітоз;
Б мітоз;
В мейоз;
Г інтерфаза.

13. Вкажіть органелу клітини, яка має власну ДНК:

А вакуолі; 
Б рибосоми;
В лізосоми;
Г мітохондрії. 

14. Укажіть вірус, що передається під час укусу іксодових
кліщів:

А кору;
Б герпесу;
В енцефаліту;
Г гепатиту В.
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15. Визначте частину стебла покритонасінних рослин, завдя�
ки якій здійснюється ріст у товщину: 

А серцевина;
Б деревина; 
В камбій;
Г кора.

16. Вкажіть органи, які розташовані на кожному сегменті че�
ревця комах:

А хеліцери;
Б ходильні ноги;
В дихальця;
Г крила.

17. За малюнком визначте, якими цифрами позначено
мантію та ногу Беззубки:

А мантія — 5, нога — 3;
Б мантія — 4, нога — 1;
В мантія — 5, нога — 4;
Г мантія — 4, нога — 3. 

18. Вкажіть, яку будову має серце земноводних:

А однокамерне;
Б двокамерне;
В трикамерне;
Г чотирикамерне.
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19. Визначте, якою судиною кров рухається від серця до
легень:

А аортою;
Б верхньою порожнистою веною;
В легеневою веною;
Г легеневою артерією.

20. Вкажіть, де здійснюється утворення вторинної сечі:

А у нирковій мисці;
Б у звивистих канальцях І і ІІ порядку;
В у сечоводі;
Г у кірковій речовині нирки.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності. 

Коротка інструкція. У завданнях 21–22 до кожного з чоти�
рьох варіантів, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один пра�
вильний, на Вашу думку, варіант, позначений БУКВОЮ. 

21. Встановіть відповідність між функцією та білком, який її
виконує: 

22. Встановіть відповідність між органелою та її функцією:

1 ядерце;
2 лізосома;
3 мітохондрія;
4 рибосома.

А синтез вуглеводів;
Б синтез аденозинтрифос�

форної кислоти;
В синтез рибосомної РНК;
Г здатність розщеплювати

органічні речовини;
Д синтез білка.

1 утворює нігті, копита,
роги;

2 транспортує кисень
та вуглекислий газ;

3 зумовлює зсідання
крові;

4 здійснює скорочення
м’язів.

А альбумін;
Б міозин;
В кератин;
Г фібрин;
Д гемоглобін.
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ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

Коротка інструкція. У завданні 23 розташуйте події, явища,
рівні в правильній послідовності. 
Перша подія має відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

23. Розташуйте трофічні рівні екологічної піраміди у поряд�
ку зменшення енергії, яка запасається:

А консументи ІІ порядку;
Б сапротрофні організми;
В автотрофні організми;
Г консументи І порядку.

Правильні відповіді

1. А; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. Б; 7. В; 8. В; 9. В; 10. А; 
11. В; 12. В; 13. Г; 14. В; 15. В; 16. В; 17. А; 18. В; 19. Г; 
20. Б; 21. 1–В, 2–Д, 3–Г, 4–Б; 22. 1–В, 2–Г, 3–Б, 4–Д; 
23. 1–В, 2–Г, 3–А, 4–Б.
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13. Зуй В. Д. Тестові завдання. Біологія. — К.: Вирій, 1999. — 224 с.
14. Овчінніков С. О. Збірник задач і вправ з біології (10–11 кл.) — К.:

Генеза, 2001. — 152 с.
15. Коцюбинська Н. П. Тестові завдання з біології (6–11 кл.) — К.: Ге�

неза, 2003. — 350 с.
16. Мотузний В. О. Біологія людини (8–9 кл.) — К.: НАУ, 2004. —

216 с.
17. Мотузний В. О. Біологія (10–11 кл.) — К.: НАУ, 2004. — 156 с.
18. Мотузний В. О. Біологія (6–11 кл.) — К.: Вища школа, 2006. —

224 с.
19. Данилова О. В., Данилов С. А., Єресько О. В. Комплект посібників для

підготовки до зовнішнього оцінювання з біології. К.: Генеза, 2007. —
120 с.

20. Міхеєва Г. М., Лишенко І. Д., Воловник С. В., Юрик Л. О. Біологія: за�
питання, задачі, вправи, тести. — К.: Генеза, 2007. — 152 с.

21. Омельковець Я. А., Журавльова О. А. Тести. Біологія. (6–11 кл). —
К.: Академія, 2007. — 400 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради2
мо використовувати також інші підручники та посібники із
біології, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
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ФІЗИКА

Що потрібно знати про тест з фізики

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

МЕХАНІКА

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Від�
носність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і пе�
реміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномір�
ний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності
кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприско�
реному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова
швидкості. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні сис�
теми відліку. Принцип відносності Галілея.

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон
Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила
тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша
космічна швидкість.

Сили пружності. Закон Гука.
Сили тертя. Коефіцієнт тертя.
Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.
Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збере�

ження імпульсу. Реактивний рух.
Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон

збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Ко�
ефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для
рідин та газів. Сполучені посудини, гідравлічний прес. Атмо�
сферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини.
Архімедова сила. Умови плавання тіл.
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МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основи молекулярно)кінетичної теорії. Основні положення
молекулярно�кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування.
Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична
швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно�кінетичної
теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала аб�
солютних температур. 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.
Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та

способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речови�
ни. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових
процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого
закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових
двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його мак�
симальне значення.

Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випа�
ровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутво�
рення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна
вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теп�
лота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для най�
простіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочу�
вання. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих
тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збере�
ження електричного заряду. Закон Кулона.

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Прин�
цип суперпозиції полів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі.
Діелектрична проникність речовин.

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потен�
ціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і на�
пруженістю однорідного електричного поля.

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского
конденсатора. З’єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.
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Закони постійного струму. Електричний струм. Умови існу�
вання електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки
кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання
провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля�Ленца.

Електричний струм у різних середовищах. Електричний
струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність
опору металів від температури. Надпровідність.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. За�
кони електролізу. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний
розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод.
Електронно�променева трубка.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішко�
ва електропровідність напівпровідників. Залежність опору
напівпровідників від температури. Електронно�дірковий пе�
рехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

Магнітне поле, електромагнітна індукція. Взаємодія струмів.
Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феро�
магнетики.

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон
електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції.
Індуктивність. Енергія магнітного поля.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. 
ОПТИКА

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні меха�
нічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда,
період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу
на пружині. Математичний маятник, період коливань математи�
чного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливан�
нях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та
поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі,
швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота то�
ну. Інфра� та ультразвуки.

Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні
коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в ко�
ливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних
коливань.
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Вимушені електричні коливання. Змінний електричний
струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.
Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх

поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості елект�
ромагнітного випромінювання різних діапазонів.

Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному
середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає пло�
ске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показни�
ки заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова
зображень, що дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування. 
Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання

для визначення довжини світлової хвилі.
Дисперсія світла. 
Поляризація світла.

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. 
КВАНТОВА ФІЗИКА

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії
відносності Ейнштейна. Зв’язок між масою та енергією.

Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти
світла (фотони).

Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фото�
ефекту. Застосування фотоефекту в техніці.

Тиск світла. Дослід Лебедєва.
Атом та атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель ато�

ма. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання
світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектраль�
ний аналіз. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер.
Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядер�
на реакція.

Радіоактивність. Альфа�, бета�, гамма�випромінювання. Ме�
тоди реєстрації іонізуючого випромінювання.
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Як побудовано тест

Загальна кількість завдань тесту — 35. Тест з фізики скла�
дається з двох частин. Частина 1 включає в себе завдання різних
форм: завдання з вибором правильної відповіді, завдання на
встановлення відповідності (логічні пари). Частина 2 містить
завдання з короткою відповіддю. Для відповідей на завдання те�
сту кожному учаснику тестування надається бланк відповідей.

Завдання розташовано за формами (завдання з вибором
однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповід�
ності, завдання з короткою відповіддю) і тематичними блоками.
Кількість завдань за тематичними блоками визначається змісто�
вим наповненням та кількістю годин, відведених на вивчення
тем у шкільному курсі фізики.

Які бувають завдання і як їх виконувати

Задачі, представлені у вигляді тестових завдань, можуть бути
якісними, розрахунковими, графічними, експериментальними,
комбінованими. 

До тесту включено завдання трьох форм.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів
відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За
виконання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання
вважатиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та позна�

№ Назва тематичного блоку Орієнтовний 
розподіл завдань, (%)

1 Механіка 20–25

2 Молекулярна фізиката термодинаміка 15–20

3 Електрика та магнетизм 25–30

4 Коливання та хвилі. Оптика 15–20

5 Елементи теорії відносності. Квантова і ядерна
фізика 12–18
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чили у бланку відповідей правильний варіант відповіді. За це Ви
отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У тако�
му випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. Правильно продовжте твердження: під час незатухаючих
коливань математичного маятника, в момент проходження ним
положення рівноваги, мінімальною є …

А потенціальна енергія коливальної системи;
Б повна механічна енергія коливальної системи;
В частота коливань маятника;
Г кінетична енергія маятника.

Розв’язання. 

Відповідно до закону збереження і перетворення механічної
енергії потенціальна енергія коливальної системи має мінімаль�
не значення у момент проходження тілом положення рівноваги. 

2. Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених
на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А Б В Г

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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Розв’язання. 

Механічний рух є прямолінійним, коли траєкторія — пряма
лінія. На рисунку лише графік Г відображає залежність двох
просторових координат, тобто описує рух тіла на площині, а тра�
єкторія руху є прямою лінією. Відповідно рух тіла у випадку Г —
прямолінійний.

3. Промінь світла переходить з повітря в рідину, показник за�
ломлення якої 1,3. Визначте кут заломлення, якщо синус кута
падіння дорівнює 0,65.

Розв’язання.

За законом заломлення світла ;

α — кут падіння
γ — кут заломлення

γ = 30°.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

А Б В Г

15° 30° 45° 60°

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:
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4. Визначте масу вантажу, що підвішений до рухомого блока.
Масою блока знехтуйте. Вважайте, що g=10 м/с2.

Розв’язання. 
Рухомий блок дає виграш у силі у два рази. Отже, P=2F, 

де P — вага вантажу, F — модуль сили натягу нитки. 
F=5H (покази динамометра на фотографії).
mg=2F;

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

А Б В Г

5 кг 1 кг 10 кг 2,5 кг
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити
логічні пари між прізвищами вчених, фізичними величинами, на�
звами формул, пристроїв, поданими в одній колонці, з науковим
доробком учених, формулами, визначеннями, твердженнями, ха�
рактеристиками тощо, розміщеними в іншій колонці. Поставте
позначки у бланку на перетині відповідних колонок і рядків.

За кожну правильно позначену логічну пару Ви отримаєте
1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви можете одержати,
правильно виконавши завдання — 4 бали. Якщо Ви не позначи�
ли жодної правильної логічної пари, виконання завдання вважа�
тиметься помилковим. У такому випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

5. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених
та їх науковим доробком.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 Резерфорд Е.;
2 Ейнштейн А.;
3 Планк М.;
4 Гейгер Г., Мюллер В.

А поняття про квант;
Б експериментальна реєстрація

заряджених частинок;
В планетарна (ядерна) модель

атома;
Г теорія відносності;
Д закони фотоефекту.
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ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно впи�
сати отриманий числовий результат у бланк відповідей від�
повідно до вимог заповнення бланка. Розв’язання завдань у чер�
нетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка
відповідей вписується лише числова відповідь у тих одиницях
величини, які вказані в умові завдання.

За виконання кожного такого завдання можна отримати 0
або 2 бали.

Наприклад.

6. На прямолінійній ділянці дороги легковий автомобіль ру�
хається зі швидкістю 36 км/год назустріч вантажівці, швидкість
якої 18 км/год. Визначте швидкість легкового автомобіля у сис�
темі відліку, зв’язаній з вантажівкою. Відповідь запишіть у м/с.

Розв’язання. 

Відповідно до закону додавання швидкостей  v =vвідн+vпер.

v — швидкість легкового автомобіля відносно нерухомої сис�
теми відліку (відносно дороги).  

vвідн — швидкість легкового автомобіля відносно рухомої сис�
теми відліку (відносно вантажівки). 

vпер — швидкість вантажівки відносно нерухомої системи
відліку (відносно дороги). 

У скалярній формі, врахувавши знаки проекцій швидкостей,
маємо:  v=vвідн–vпер.

vвідн=v+vпер

vвідн=36 км/год+18 км/год=54 км/год

54 км/год = 15 м/с

Правильна відповідь: 15

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Як працювати над тестом

На початку тестового зошита розміщено інструкцію, яка до�
поможе Вам технічно правильно працювати з зошитом і блан�
ком відповідей.

У зошиті є місця, відведені для чернетки. Використовуйте їх
при розв’язуванні завдань, але майте на увазі, що чернетки не пе�
ревіряються.

Усі табличні дані, необхідні для розв’язання кожного кон�
кретного завдання, подаються в умові завдання.

Готуючись до тестування, слід звернути особливу увагу на
вивчення теорії. Хоча фізика є експериментальною наукою, але
для виконання тестових завдань не досить лише інтуїції, певних
практичних знань та навичок або намагань угадати відповідь за
допомогою загальних логічних міркувань.

Як свідчить досвід проведення тестування, виконання
якісних задач, які загалом не належать до високого рівня склад�
ності, викликає істотні труднощі в учнів практично всіх рівнів
навчальних досягнень саме через брак фактичних знань та гли�
бокого розуміння суті перебігу фізичних процесів, що не
вдається підмінити формальним застосуванням відомих фор�
мул або загальними міркуваннями.

При виконанні розрахункових завдань треба особливо ре�
тельно виконувати обчислення. Навіть, якщо вони не складні і
не громіздкі, існує ризик помилитися через неуважність. Звер�
таємо увагу та те, що використання калькуляторів під час тесту�
вання заборонено. Рекомендуємо, готуючись до тестування,
відновити навички виконання розрахунків вручну та усно,
оскільки учні, котрі постійно користуються калькулятором,
втрачають техніку та навички обчислень без нього. Особливо це
помітно при виконанні завдань відкритої форми з короткою
відповіддю. Тому дуже важливо правильно зробити математичні
обчислення і подати відповідь в одиницях величин, що задані в
умові. Будьте уважні, виражаючи відповідь в одиницях величин,
заданих в умові. Вимога до одиниць величин пов’язана з
комп’ютерною обробкою результатів тестування. У процесі ви�
конання завдань на обчислення Ви зможете користуватися таб�
лицею префіксів до позначень одиниць, яка подається в кінці те�
стового зошита.

У завданнях з короткою відповіддю числові розрахунки
доцільно здійснювати лише за остаточною формулою розв’язан�
ня задачі в загальному вигляді, оскільки проміжні числові роз�
рахунки можуть вимагати округлення деяких величин, що при�
зводить до отримання округленого проміжного результату.
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У свою чергу, остаточний числовий розрахунок, побудований на
округлених проміжних результатах, може відрізнятись від роз�
рахунку за остаточною формулою. 

Радимо звернути увагу на застосування формул, що містять
величини у степені або під знаком радикала тощо. Виконання
математичних перетворень і числових розрахунків часто при�
зводить до помилок. Будьте уважні, виконуючи математичні пе�
ретворення і обчислення.

Під час підготовки до тестування зверніть увагу на роботу з
графіками: Ви повинні вміти отримувати з них інформацію, не�
обхідну для розв’язування завдання.

Будьте дуже уважні, беручи дані з фотографії, рисунка або
схеми для виконання експериментальних завдань.

Коли є необхідність позначати на рисунках напрямки век�
торних величин, звертайте увагу на точку прикладання, напря�
мок, довжину векторів. Раціонально обирайте напрямки осей
систем координат та точок відліку. Оперуючи векторними вели�
чинами, звертайте увагу на знаки проекцій.

Також звертаємо Вашу увагу на вивчення матеріалу розділу
«Механіка рідин і газів». Теми цього розділу програми з фізики
вивчалися лише у 7 класі, тому радимо повторити матеріал. «Зо�
лоте» правило механіки та поняття про коефіцієнт корисної дії
механізму (ККД) вивчаються в курсі фізики основної школи,
тому цей матеріал слід обов’язково повторити під час узагаль�
нюючого повторення в 11 класі у процесі підготовки до тесту�
вання.

Питання тематичного блока «Елементи теорії відносності.
Квантова і ядерна фізика» складні для розуміння, оскільки ма�
теріал дещо затеоретизований, позбавлений практичного
підтвердження наочними дослідами і лабораторними роботами,
до того ж вивчається протягом досить обмеженого часу і, як
свідчить досвід, рівень засвоєння й усвідомлення матеріалу є до�
сить низьким. Врахуйте досвід попередників і не повторіть їхніх
помилок.
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Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором правильної відповіді

Завдання 1–19 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ

1. Для прямолінійного руху за гра�
фіком залежності проекції швидкості
тіла від часу визначте графік залежності
проекції прискорення цього тіла від часу.

2. Визначте, скільки обертів за хвилину здійснює колесо
велосипеда радіусом 25 см, якщо велосипедист рухається зі
швидкістю 3,14 м/с.

3. Укажіть, в якому з перелічених нижче випадків спостері�
гається явище інерції:

А гармата після пострілу відкочується назад;
Б автобус рушає від зупинки;
В стрілка годинника рухається по колу;
Г пліт пливе прямолінійно річкою, швидкість течії якої

стала.

А Б В Г

50 500 120 20

А Б В Г
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4. Ліфт масою 1 т піднімається за допомогою троса з приско�
ренням 1 м/с2. Визначте силу натягу тросу, якщо сила опору
рухові дорівнює 1 кН. Вважайте, що g=10 м/с2.

5. На рисунку в координатах р,V
зображено замкнутий цикл 12341,
здійснений незмінною масою газу
(лінії 23 та 41 — частини гіпербол).
Визначте, який вигляд має графік
цього циклу у координатах р,T.

6. На рисунку показано різні циклічні процеси, здійснені
тією самою масою газу. Визначте, під час якого циклу газ вико�
нав найбільшу роботу.

А Цикл 1
Б Цикл 2
В Цикл 3
Г Цикл 4

А Б В Г

А Б В Г

8 кН 10 кН 12 кН 15 кН
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7. Визначте, до якої температури нагріється 100 молів ідеаль�
ного одноатомного газу, взятого при початковій температурі
295 К внаслідок адіабатного стиснення, якщо при цьому була
виконана робота 12465 Дж. R=8,31 Дж/(К·моль).

8. Правильно продовжте твердження: при незмінному
зовнішньому тиску під час кипіння води …

А її маса зростає;
Б її густина збільшується;
В її температура збільшується;
Г її теплоємність є нескінченно великою.

9. При переміщенні точкового заряду з точки, потенціал якої
700 В, у точку з потенціалом 300 В в електричному полі викона�
но роботу 4 мкДж. Визначте абсолютну величину заряду, який
перемістили.

10. Визначте загальну електроємність конденсаторів, з’єдна�
них так, як показано на схемі. Ємність кожного окремого кон�
денсатора 2 мкФ.

А Б В Г

10 мкФ 2 мкФ 0,25 мкФ 0,5 мкФ

А Б В Г

10 нКл 5 нКл 100 нКл 1 нКл

А Б В Г

300 К 305 К 312 К 307 К

198



11. З двох спіралей опорами 200 Ом і 284 Ом виготовлено
електронагрівник. Визначте мінімально можливу потужність
нагрівника при напрузі 220 В.

12. Правильно продовжте твердження: питомий опір напів�
провідників зменшується з ростом температури, тому що …

А збільшується кількість вільних електронів і дірок;
Б зменшується кількість вільних електронів і дірок;
В швидше йде процес рекомбінації вільних електронів

і дірок;
Г збільшується швидкість руху існуючих вільних елек�

тронів і дірок.

13. Два електрони влітають у магнітне
поле, яке утворює своєрідну «магнітну
стінку». Порівняйте час їхнього перебу�
вання всередині «магнітної стінки», якщо
v2=kv1.

14. Визначте ЕРС самоіндукції, що виникає на виводах
обмотки реле індуктивністю 0,05 Гн під час рівномірної зміни
струму в ній від 0,1 А до 0,2 А протягом 0,01 с.

А Б В Г

5 В 1 В 0,25 В 0,5 В

А Б В Г

t2=kt1 t2= t1

А Б В Г

220 Вт 75 Вт 78 Вт 100 Вт
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15. Індуктивність котушки в ідеальному коливальному кон�
турі зменшилася в 4 рази, а ємність конденсатора зменшилася у
16 разів. Визначте, як змінилася частота вільних електро�
магнітних коливань у контурі.

А збільшилася у 4 рази;
Б зменшилася у 4 рази;
В збільшилася у 8 разів;
Г зменшилася у 8 разів.

16. У деяку точку простору приходять дві когерентні світлові
хвилі з різницею ходу 1,5 мкм. Визначте, якою може бути довжи�
на хвилі (із запропонованих варіантів), щоб у цій точці спо�
стерігався інтерференційний максимум.

17. Укажіть співвідношення між частотою випромінювання ν,
що падає на метал, і червоною межею фотоефекту νmin, якщо
максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює роботі
виходу.

18. Визначте, як змінюються порядковий номер (Z) елемента
в періодичній системі та його масове число (А) при випроміню�
ванні бета�частинки.

А Z збільшується на одиницю, A залишається незмінним;
Б Z і A зменшуються на одиницю;
В Z зменшується на дві одиниці, A зменшується на чотири

одиниці;
Г Z збільшується на дві одиниці, A зменшується на чотири

одиниці.

А Б В Г

ν=1,5νmin ν=2νmin ν=2,5νmin ν=0,5νmin

А Б В Г

500 нм 650 нм 600 нм 550 нм
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19. Визначте енергетичний вихід ядерної реакції
, якщо енергія зв’язку в ядер атомів ізотопу

дорівнює 28,3 МеВ, в ядер атомів Тритію дорівнює 8,5 МеВ
та в ядер атомів Дейтерію дорівнює 2,2 МеВ.

II. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

20. Установіть відповідність між назвами формул, що стосу�
ються коливань, та власне формулами.

ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

21. У балоні міститься 3 кг газу при температурі 270 К. Ви�
значте, яку масу газу (у кілограмах) треба видалити з балона,
щоб після нагрівання до температури 300 К тиск залишився
незмінним.

1 кінетична енергія тіла,
що здійснює коливання;

2 період коливань матема�
тичного маятника;

3 рівняння гармонічних
коливань;

4 період коливань тіла, 
що здійснює коливання
на пружині.

А

Б

В

Г

Д

А Б В Г

17,6 МеВ 22 МеВ 39 МеВ 34,6 МеВ
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22. Необхідно, не змінюючи потужність насоса, подавати за
одиницю часу у чотири рази більшу, ніж попередньо, кількість
води. Визначте, у скільки разів потрібно збільшити площу пе�
рерізу труби. Воду вважайте ідеальною рідиною. Труба — гори�
зонтальна.

23. Для того щоб відірвати від рідини дротяне кільце діамет�
ром 34 мм, необхідно прикласти силу 15 мН. Визначте коефіці�
єнт поверхневого натягу рідини (у Н/м). Силою тяжіння, що діє
на кільце, знехтуйте.

24. Визначте енергію магнітного поля котушки (у джоулях)
індуктивністю 0,1 Гн, якщо по ній протікає струм 12 А.

25. Трансформатор ввімкнений у мережу зі змінною напру�
гою 220 В. Напруга на клемах вторинної обмотки навантаженого
трансформатора дорівнює 20 В, сила струму в ній дорівнює 2 А,
її опір дорівнює 1 Ом. Визначте коефіцієнт трансформації.

26. Для проведення лабораторної роботи зібрали електричне
коло з джерела постійного струму (1), вимикача (2), амперметра
(3) та дротяної спіралі (5). До калориметра (4) налили 180 мл во�
ди та встановили термометр (6). Покази термометра до замикан�
ня вимикача (2) зображено на фото І. Покази термометра через
20 хв після замикання електричного кола зображено на фото ІІ.
Сила струму протягом досліду залишалася незмінною. Визначте
(у відсотках) ККД даної установки. Опір дротяної спіралі дорів�
нює 2 Ом. Густина води дорівнює 1000 кг/м3; питома теплоєм�
ність води 4,2·103 Дж/(кг·К), теплоємність калориметра мала.
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Правильні відповіді

1. В; 2. В; 3. Г; 4. В; 5. Г; 6. Г; 7. Б; 8. Г; 9. А; 
10. Б; 11. Г; 12. А; 13. Г; 14. Г; 15. В; 16. А; 17. Б; 
18. А; 19. А; 20. 1–В, 2–Д, 3–Б, 4–Г; 21. 0,3; 
22. 8; 23. 0,07; 24. 7,2; 25. 10; 26. 70.
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ХІМІЯ

Що потрібно знати про тест з хімії

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

Основні поняття і закони хімії. Предмет і задачі хімії. Місце
хімії серед природничих наук. Роль хімії в охороні навколишньо�
го середовища. Речовини, фізичні тіла, матеріали; чисті речовини,
суміші речовин; фізичні та хімічні явища; атомно�молекулярне
вчення, молекули, атоми, сталість складу речовин; відносна атом�
на та відносна молекулярна маса; ознаки хімічних реакцій, умови
виникнення й перебігу реакцій. Хімічні рівняння, закон збере�
ження маси, його значення в хімії.

Класифікація хімічних реакцій: сполучення, розкладу, замі�
щення, обміну, екзо� і ендотермічні, оборотні і необоротні, чин�
ники, що впливають на стан хімічної рівноваги, принцип
Ле Шательє; окисно�відновні реакції, процеси окиснення та
відновлення, значення їх у природі та техніці. Швидкість хіміч�
них реакцій, чинники, що впливають на швидкість хімічних
процесів; каталіз і каталізатори.

Хімічний елемент, прості й складні речовини; хімічні сполу�
ки та механічні суміші, символи хімічних елементів та хімічні
формули; валентність і ступінь окиснення, складання формул
бінарних сполук за валентністю атомів елементів, визначення
валентності атомів за формулами бінарних сполук; розрахунки
масової частки хімічного елемента в речовині за формулою,
встановлення хімічної формули речовини за масовими частками
елементів, відносною густиною за іншим газом; кількість речо�
вини, моль, молярна маса, закон Авогадро та молярний об’єм га�
зу, об’ємні відношення газів у реакціях; розрахунки за хімічними
рівняннями.

Розчини. Розчинність речовин, залежність розчинності ре�
човин від їхньої природи, температури і тиску, теплові ефекти
при розчиненні. Кількісне вираження складу розчинів: масова
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частка розчиненої речовини, поняття про кристалогідрати.
Приготування водних розчинів речовин з певною масовою
часткою розчиненої речовини. Роль води як розчинника, будо�
ва її молекули. Насичені і ненасичені, концентровані і розбав�
лені розчини.

Електролітична дисоціація, електроліти і неелектроліти, сту�
пінь дисоціації, сильні та слабкі електроліти, реакції йонного об�
міну, що відбуваються до кінця. Йонні рівняння реакцій. Скла�
дання рівнянь реакцій у повній і скороченій йонних формах.
Властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітич�
ної дисоціації.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок. Відкриття Д. І. Менделєє�
вим періодичного закону та створення періодичної системи еле�
ментів. Сучасне формулювання періодичного закону. Великі та
малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей еле�
ментів від їхнього положення у періодичній системі. Періодич�
ність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів.
Значення періодичного закону. Склад атомних ядер (протони й
нейтрони). Ізотопи, поняття хімічного елемента на основі знань
про ізотопи. Будова електронних оболонок атомів хімічних еле�
ментів малих періодів. Особливості будови атомів елементів ве�
ликих періодів (на прикладі IV періоду), послідовність запов�
нення s� і p� та d�орбіталей електронами. 

Електронегативність хімічних елементів і хімічний зв’язок.
Ковалентний зв’язок (полярний і неполярний), його характери�
стики. Донорно�акцепторний механізм утворення ковалентного
зв’язку. Йонний зв’язок, його відмінність від ковалентного. Вод�
невий зв’язок. Будова речовин: молекулярна і немолекулярна,
типи кристалічних ґраток.

Основні класи неорганічних сполук. Оксиди, класифікація
оксидів, способи добування, властивості та застосування оксидів.

Основи, їхній склад і назви. Гідросогрупа. Нерозчинні осно�
ви і луги, їхні хімічні властивості. Реакція нейтралізації. Амфо�
терні гідроксиди, їхні властивості. Добування основ.

Кислоти, їхній склад і назви, класифікація кислот. Фізичні та
хімічні властивості, способи добування кислот.

Солі, їхній склад та назви, класифікація солей. Фізичні та хі�
мічні властивості, способи добування солей. Генетичний зв’язок
між оксидами, основами, кислотами та солями.

Розрахункові задачі вивчених типів: обчислення за хімічними
рівняннями маси одного з продуктів за масою вихідної речовини,
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що містить певну частку домішок; обчислення маси, об’єму, кіль�
кості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з
яких узята з надлишком; обчислення виходу продукту реакції на
прикладах основних класів неорганічних сполук.

Металічні елементи. Металічні елементи, їхнє положення в
періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний
зв’язок. Електрохімічний ряд напруг металів. Фізичні та хімічні
властивості металів. Поняття про корозію та засоби боротьби з
нею. Метали в сучасній техніці. Основні способи промислового
добування металів: відновлення вугіллям, карбон (ІІ) оксидом,
воднем, алюмотермія, електроліз.

Лужні метали, їхня характеристика за положенням у періо�
дичній системі та будовою атомів. Сполуки натрію й калію у
природі. Калійні добрива. Гідроксиди натрію та калію, їхні хі�
мічні властивості, добування, застосування.

Кальцій, його сполуки в природі. Кальцій оксид та гідроксид,
їхні хімічні властивості, добування, застосування. Якісні реакції
на йони кальцію й барію.

Алюміній, характеристика елемента та його сполук за положен�
ням у періодичній системі. Амфотерність алюміній оксиду та
гідроксиду. Сполуки алюмінію в природі, його роль у техніці.

Ферум (залізо), його оксиди й гідроксиди, залежність їхніх
властивостей від ступеня окиснення Феруму. Хімічні реакції, на
яких базується виробництво чавуну і сталі. Роль заліза та його
сплавів у техніці.

Неметалічні елементи. Неметалічні елементи (галогени, Ок�
сиген, Сульфур, Нітроген, Фосфор, Карбон, Силіцій, Гідроген)
за їхніми хімічними символами; алотропні модифікації немета�
лічних елементів Оксигену, Сульфуру, Карбону, Силіцію, Фос�
фору; хімічні формули найважливіших сполук неметалічних
елементів; найважливіші галузі використання сполук немета�
лічних елементів. Хлор, гідрогенхлорид, його добування, хло�
ридна (соляна, хлороводнева) кислота, її солі. 

Загальна характеристика елементів головної підгрупи VI гру�
пи періодичної системи. Сірка, її фізичні, хімічні властивості.
Сульфур (IV) і сульфур (VI) оксиди, їхнє добування, хімічні
властивості. Сульфатна кислота, її властивості. Хімічні реакції,
які лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним
способом, та закономірності їхнього перебігу. Окисні властивості
концентрованої сульфатної кислоти.

Загальна характеристика елементів головної підгрупи V гру�
пи періодичної системи. Азот, його фізичні та хімічні властиво�
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сті. Амоніак (аміак), його добування, фізичні та хімічні власти�
вості. Солі амонію. Нітроген (II) і нітроген (IV) оксиди у вироб�
ництві нітратної кислоти. Хімічні властивості нітратної кисло�
ти, нітрати. Азотні добрива. Фосфор, його фізичні та хімічні
властивості. Фосфор (V) оксид, ортофосфатна кислота та її солі.
Фосфорні добрива.

Загальна характеристика елементів головної підгрупи
IV групи періодичної системи. Вуглець, його фізичні та хімічні
властивості. Карбон (ІІ) і карбон (IV) оксиди, їхні фізичні та
хімічні властивості. Карбонатна (вугільна) кислота та її солі.
Перетворення карбонатів у природі. 

Кремній, його фізичні та хімічні властивості. Силіцій (IV)
оксид, його фізичні та хімічні властивості. Силікатна кислота та
її солі. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.

Вуглеводні. Гомологічні ряди насичених вуглеводнів (алканів),
етиленових вуглеводнів (алкенів), ацетиленових вуглеводнів
(алкінів), ароматичних (аренів), їхня номенклатура, гібридизація,
ізомерія, електронна та просторова будови. Теорія хімічної будови
органічних сполук О. М. Бутлерова.

Алкани, їхні фізичні та хімічні властивості. Метан як пред�
ставник алканів, його застосування та добування.

Алкени, їхні фізичні та хімічні властивості, правило Марков�
нікова. Етилен, подвійний зв’язок, добування й застосування у
промисловості.

Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук: моно�
мер, полімер, елементарна ланка, ступінь полімеризації. Полі�
етилен та поліпропілен. Природний каучук, його будова і вла�
стивості. Синтетичний каучук. Полівінілхлорид. Тефлон,
пластмаси на його основі.

Ацетилен, особливості його електронної та просторової будо�
ви, потрійний зв’язок, добування ацетилену карбідним способом
із метану, фізичні та хімічні властивості, застосування.

Бензен (бензол), особливості його електронної та просторо�
вої будови, ароматичний зв’язок, фізичні та хімічні властивості,
промислове добування й застосування. Поняття про взаємний
вплив атомів на прикладі толуену (толуолу).

Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний і попутний
нафтові гази. Вугілля. Перегонка нафти. Крекінг нафтопродуктів.

Оксигеновмісні сполуки. Спирти, їхня будова, характери�
стична група, номенклатура. Водневий зв’язок і його вплив на
фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених од�
ноатомних спиртів. Промисловий синтез і застосування метано�
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лу, етанолу. Поняття про багатоатомні спирти, особливості глі�
церину. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі.
Хімічні властивості фенолу в порівнянні з властивостями спир�
тів та бензену (бензолу). Застосування фенолу.

Альдегіди, характеристична група, їхня електронна будова,
хімічні властивості, добування і застосування мурашиного й оц�
тового альдегідів. Номенклатура альдегідів.

Карбонові кислоти, характеристична група, електронна будо�
ва карбоксильної групи, гомологічний ряд, фізичні та хімічні
властивості. Головні представники одноосновних карбонових
кислот: мурашина, оцтова, стеаринова, пальмітинова, олеїнова
та їхні солі. Мило.

Естери (складні ефіри), їхня будова, добування за реакцією
еcтерифікації, хімічні властивості. Жири як представники есте�
рів, їхня роль у природі.

Глюкоза, сахароза, крохмаль і целюлоза, їхня будова, фізичні
та хімічні властивості, роль у природі, застосування. Фотосин�
тез. Поняття про штучні волокна.

Нітрогеновмісні сполуки. Аміни як органічні основи, анілін.
Амінокислоти, їхня будова, хімічні особливості. Синтетичне
волокно капрон. α�амінокислоти як структурні одиниці білків.
Пептидний зв’язок. Будова та біологічна роль білків. Загальні
відомості про гетероциклічні сполуки. Піридин і пірол — пред�
ставники нітрогеновмісних гетероциклів. Взаємозв’язок між ор�
ганічними сполуками.

Як побудовано тест

Тест містить 60 завдань, які охоплюють усі вищевказані те�
ми. Орієнтовний розподіл завдань тесту за тематичними блока�
ми хімії (у %) наведено в таблиці.

№ Назва тематичних блоків Орієнтовний 
розподіл завдань, %

1 Загальна хімія 30

2 Неорганічна хімія 35

3 Органічна хімія 35
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Які бувають завдання і як їх виконувати

У тест включено завдання чотирьох форм. 

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відпо�
відей, серед яких необхідно вибрати один правильний. За вико�
нання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважа�
тиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили у
бланку правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У такому
випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. Позначте ознаки, які використовують для характеристики
речовин:

А радіус молекули;
Б електропровідність;
В форма молекули;
Г радіус атома.

2. Позначте вуглеводні, загальна формула яких СnН2n: 

А алкани;
Б алкени;
В арени;
Г алкіни.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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3. Позначте визначення, що розкриває зміст поняття «хіміч�
не рівняння»:

А «зображення хімічних формул і, в разі потреби, коефіці�
єнтів»;

Б «запис складу речовин за допомогою хімічних символів»;
В «запис якісного і кількісного складу речовин»;
Г «умовне зображення реакції за допомогою хімічних

формул і, в разі потреби, коефіцієнтів».

4. Позначте назву оксигеновмісної кислоти:

А сульфідна;
Б нітратна;
В хлоридна;
Г бромідна.

5. Позначте хімічну формулу алкану (насиченого вуглеводню):

А C2H4;
Б C2H2;
В C5H12;
Г C7H14.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:
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6. Позначте кількість електронів атома елемента № 18:

А 18;
Б 8;
В 3;
Г 11.

7. Позначте властивості, притаманні лужним металам:

А сполуки з Гідрогеном — леткі речовини, водні розчини
яких кислоти;

Б тугоплавкі, з низькою пластичністю, великою густиною;
В активно взаємодіють з воднем, металами;
Г легкоплавкі, з високою пластичністю, малою густиною.

8. Позначте продукти електролітичної дисоціації кислот у вод�
ному розчині:

А катіони металічного елемента та аніони кислотних
залишків;

Б катіони Гідрогену, аніони кислотного залишку;
В катіони металічного елемента і гідроксид аніони;
Г катіони Гідрогену і гідроксид аніони.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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9. Виберіть правильне твердження: 
«Висока електропровідність металів зумовлена наявністю…»:
1) вільних електронів між вузлами кристалічних ґраток.
2) позитивно заряджених йонів у вузлах кристалічних ґраток.

А правильний тільки варіант 1;
Б правильний тільки варіант 2;
В обидва варіанти правильні;
Г обидва варіанти не правильні.

10. Позначте назву ізомеру спирту складу С4Н9ОН:

А пропанол;
Б гексанол – 1;
В бутанол – 2;
Г гексанол – 2.

11. Позначте формулу речовини, яку можна віднести до на�
сичених одноосновних карбонових кислот: 

А С3Н8О;
Б С4Н8О;
В С4Н10О2;
Г С4Н10О.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити ло�
гічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповідних
колонок і рядків. За кожну правильно позначену логічну пару
Ви отримаєте 1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви може�
те одержати, правильно виконавши завдання, — 4 бали. Якщо
Ви не позначили жодної правильної логічної пари, виконання
завдання вважатиметься помилковим. У такому випадку Ви от�
римаєте 0 балів.

Наприклад.

12. Установіть відповідність між назвами речовин та їх фор�
мулами:

1 магній нітрат; А K2CO3;
2 калій карбонат; Б Na2SiO3;
3 натрій силікат; В CaSO4;
4 алюміній хлорид. Г AlCl3;

Д Mg(NO3)2.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

Завдання складається з інструкції та певних чотирьох хіміч�
них понять, формул, характеристик, позначених буквами. При
виконанні завдання необхідно розташувати ці хімічні поняття,
формули, характеристики у правильній послідовності. Поставте
позначки у бланку на перетині відповідних колонок і рядків.
Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія (поняття, фор�
мула, характеристика), цифрі 2 — друга дія і т.д. За виконання
завдання Ви можете отримати 0, 1 або 2 бали.

Правильна відповідь: 1–Д, 2–А, 3–Б, 4–Г.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Наприклад.

13. Установіть ту частину генетичного ланцюжка, що передує
добуванню натрій етилату із зазначених речовин:

А ацетилен;
Б етилен;
В етанол;
Г метан.

14. Установіть послідовність зростання неметалічних власти�
востей атомів елементів:

А Сульфур;
Б Силіцій;
В Хлор;
Г Фосфор.

Правильна відповідь: 1–Б, 2–Г, 3–А, 4–В.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Правильна відповідь: 1–Г, 2–А, 3–Б, 4–В

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Результати виконання кожного з цих завдань є число, яке
необхідно вписати у бланк А відповідно до вимог заповнення
бланка відповідей. Розв’язування завдань не перевіряються і до
уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише число�
ва відповідь у тих одиницях величини, які вказані в умові завдан�
ня. За виконання кожного завдання можна отримати 0 або 
2 бали.

Наприклад.

15. Допишіть рівняння реакції та у відповідь впишіть суму
коефіцієнтів:

K + H2O → ;

Приклад розв’язування.

16. Укажіть число структурних ізомерів н�пентену за поло�
женням кратного зв’язку. 

Правильна відповідь: 2

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Розв’язування Бал

Дописуємо схему реакції: K + H2O → KOH + H2

Розтавляємо коефіцієнти: 2K + 2H2O = 2KOH + H2.
Підсумовуємо отримані коефіцієнти біля кожної формули: 
2+2+2+1=7

Відповідь неправильна або відсутня 0

Якщо відповідь правильна 2
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Приклад розв’язування.

17. Складіть електронний баланс рівняння реакції, схема
якої: CuO + C → Cu + CO, та у відповідь запишіть число відда�
них електронів.

Приклад розв’язування.

Правильна відповідь: 2

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Розв’язування Бал

У схемі реакції біля кожного атома проставляєте ступені окиснен�
ня: Cu+2О–2 + С0 → Cu0 + С+2О–2

Складаємо електронний баланс: Cu+2 +2е → Cu0 окисник
C0 – 2е → С+2 відновник

З електронного балансу видно, що Карбон віддає 2 електрони. 
Отриману відповідь записуєте в клітинки відповіді за зразком,
а потім переносите до бланка відповідей

Відповідь неправильна або відсутня 0

Якщо відповідь правильна 2

Правильна відповідь: 2

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Розв’язування Бал

У структурній формулі переміщується кратний зв’язок:

C
5
H3–C

4
H2–C

3
H2–C

2
H=C

1
H2; C

5
H3–C

4
H2–C

3
H=C

2
H–C

1
H3; 

Якщо в структурній формулі кратний зв'язок поставити після
третього атома Карбону, CH3–CH=CH–CH2–CH3, нумерація ато�
мів зміниться, оскільки нумерують з того боку, де кратний зв'язок
ближче до початку карбонового ланцюга, але ізомерів буде два

Відповідь неправильна або відсутня 0

Якщо відповідь правильна 2
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18. Натрій гідроксид кількістю речовини 4 моль розчинили у
воді масою 640 г води. Обчисліть масову частку розчиненої ре�
човини в розчині (у %).

Приклад розв’язування.

Як працювати над тестом

Пропонуємо Вашій увазі декілька порад, які допоможуть ус�
пішно виконати завдання тесту.

Якщо Ви не впевнені в обраному Вами варіанті відповіді, по�
міркуйте над іншими варіантами. Можливо, інші хімічні знання
дадуть змогу виключити неправильні відповіді та допоможуть
прийняти остаточне рішення. Наприклад, у завданні 5 знання
загальної формули алканів (насичених вуглеводнів) допомо�
жуть Вам зробити правильну відповідь. Якщо Ви зробили вибір,
позначте букву біля обраної Вами відповіді, бо під час подаль�
шої роботи з іншими завданнями Ви можете забути про нього.
Потім у бланку відповідей напроти номера завдання, біля обра�
ної Вами букви, поставте хрестик, як показано у зразку.

Правильна відповідь: 20

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

Розв’язування Бал

Обчислюємо масу натрій гідроксиду за формулою: 
m (NaOH)= M(NaOH) ·ν(NaOH); 
m (NaOH)=40 г/моль · 4 моль=160 г. Маса натрій гідроксиду
дорівнє 160 г. Обчислюємо масу розчину: 
m (розчину) = 640 + 160 = 800 г.

Обчислюємо масову частку розчиненої речовини в розчині: 
W (NaOH)= 160 г/800 г · 100 %=20 % 

Відповідь неправильна або відсутня 0

Якщо відповідь правильна 2
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Щоб правильно виконати завдання на встановлення відпо�
відності, потрібно уважно прочитати умову. Завдання склада�
ються з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку
позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При вико�
нанні завдання необхідно встановити відповідність інформації,
позначеної цифрами і буквами, — утворити логічні пари.

Виконуючи завдання на встановлення правильної послідовно�
сті, спочатку потрібно уважно прочитати умову. Щоб правильно
виконати, наприклад, завдання 13, потрібно пригадати властиво�
сті та способи добування наведених речовин, потім записати схе�
му перетворень, користуючись запропонованими речовинами:
CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → C2H5ONа. Зі створеної схеми
видно, що першою речовиною є метан, якому відповідає буква Г.
Другою речовиною є ацетилен — буква А. Третьою речовиною є
етилен — буква Б. Останньою, четвертою речовиною, з якої потім
можна отримати натрій етилат, є етанол — В.

Потім уважно переносите послідовність букв до бланка від�
повідей за зразком.

При виконанні завдань відкритої форми з короткою відповіддю
використовується уміння розв’язувати задачі з хімії. Уміння
розв’язувати задачі є основним критерієм творчого засвоєння
предмета. При розв’язуванні задач, пов’язаних із розрахунками та
хімічними формулами і рівняннями, використовуйте поняття про
кількість речовини, молярну масу, молярний об’єм. Саме в проце�
сі розв’язування наведених задач будуть закріплені основні теоре�
тичні положення курсу хімії. У тестових зошитах для зовнішнього
незалежного оцінювання будуть надруковані періодична таблиця
Д. І. Менделєєва та таблиця розчинності основ, солей і кислот.

Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1–12 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Позначте хімічну формулу простої речовини.

А KOH;
Б O2;
В MgO;
Г HNO3.
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2. Позначте ступінь окиснення Феруму в сполуці Fe(NO3)2.

А +1;
Б –2;
В +3;
Г +2. 

3. Позначте оксид, який відповідає сульфатній кислоті.

А сульфур (VI ) оксид;
Б карбон (IV) оксид;
В сульфур (IV ) оксид;
Г силіцій (IV) оксид.

4. Позначте правильне закінчення твердження: «Заповню�
ється електронами тільки зовнішній електронний шар у еле�
ментів…»

1) малих періодів;
2) великих періодів.

А правильний тільки варіант 1;
Б правильний тільки варіант 2;
В обидва варіанти правильні;
Г обидва варіанти не правильні.

5. Позначте рядок, утворений тільки з елементів головної
підгрупи періодичної системи Д. І. Менделєєва.

А Mn; Tc; Re;
Б O; S; Se;
В Zn; Cd; Hg;
Г V; Nb; Ta.

6. Позначте рядок, який містить тільки хімічні формули основ. 

А NaCl, Ba (OH)2, Na2SO4;
Б HCl, NaOH, NH3;
В KOH, Al(OH)3, Mg(OH)2;
Г CuO, Cu(OH)2, Al(OH)3.

220



7. Позначте формулу вищого оксиду хімічного елемента з про�
тонним числом 13.

А R2O5;
Б R2O;
В RO;
Г R2O3.

8. Позначте рядок, який містить протонні числа елементів,
що належать до однієї групи.

А 5 і 21;
Б 5 і 16;
В 16 і 21;
Г 5 і 6.

9. Позначте рядок протонних чисел елементів, що належать
до одного періоду.

А 13 і 22;
Б 16 і 22;
В 13 і 16;
Г 13 і 21.

10. Позначте рядок, який містить тільки аніони.

А K+, Cl –, Mg2+;
Б H+, OH–, Al3+;
В SO4

2–, NO–
3 , OH–;

Г Ba2+, NO–
3 , PO4

3–. 

11. Позначте речовину, яка у водному розчині дисоціює з
утворенням йонів СО3

2–.

А кальцій карбонат;
Б магній карбонат;
В натрій карбонат;
Г барій карбонат.
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12. Серед перелічених пар речовин укажіть ті, які потрібно
використати для добування алюміній гідроксиду.

1) Al та H2O;
2) Al2O3 та H2O;
3) AlCl3 та NaOH;
4) Al(NO3)3 та KOH;
5) Al та HCl;
6) Al2O3 та NaOH.

Варіанти відповіді:

А 1, 3, 4;
Б 1, 4, 5;
В 2, 3, 4;
Г 3, 5, 6.

ІІ. Завдання на встановлення відповідностей (логічні пари)

У завданнях 13–14 подано інформацію у двох колонках.
Одну позначено цифрами (ліворуч), а іншу — буквами (пра�
воруч). При виконанні завдань утворіть логічні пари. 

13. Установіть відповідність між сполуками та їхнім хімічним
характером.

1 H2CO3; А сильна кислота;
2 NaOH; Б слабка кислота;
3 H2SO4; В слабка основа;
4 NH4OH. Г амфотерна сполука;

Д сильна основа

14. Установіть відповідність між реагентами та продуктами
реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

1 CH3–CH=CH2+ HCl →; А CH2Br–CH2Br;
2 CH3–CH2–OH кат., t→; Б CH3–CHCl–CH3;
3 CH2=CH2 + Br2 →; В CH3–CH2–CH2Cl;
4 CH2=CH2 + HCl →. Г CH2=CH2+H2O;

Д CH3–CH2Cl.



ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

У завданнях 15–16 розташуйте певні поняття, формули, ха�
рактеристики у правильній, на Вашу думку, послідовності.
Цифрі 1 має відповідати перша характеристика, цифрі 2 —
друга і т.д.

15. Установіть ту частину генетичного ланцюжка, що передує
добуванню купрум (ІІ) сульфату із зазначених речовин.

А купрум (ІІ) оксид;
Б купрум (ІІ) нітрат;
В купрум (ІІ) гідроксид;
Г купрум (ІІ) хлорид. 

16. Установіть ту частину генетичного ланцюжка, що передує
добуванню натрій феноляту із зазначених речовин.

А фенол;
Б бензен;
В хлорбензен;
Г ацетилен.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

У завданнях 17–20 після слова «Відповідь» необхідно
вписати число, що є результатом розв’язування завдання
(запис розв’язання при цьому не вимагається).

17. Яку масу (г) етанолу потрібно взяти, щоб добути етило�
вий естер етанової кислоти масою 75 г, якщо вихід естеру скла�
дає 80 % від теоретично можливого? Відповідь округлити до
цілих чисел.

18. Обчисліть масу (г) натрій гідроксиду у розчині об’ємом
40 мл з масовою часткою розчиненої речовини 32 %, густина
якого становить 1,25 г/см3. Відповідь округлити до цілих чисел.
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19. Під час нагрівання метанолу масою 2,4 г і оцтової кислоти
масою 3,6 г добули метиловий естер оцтової кислоти масою 3,7 г.

Визначте вихід естеру (у %). Відповідь округлити до цілих
чисел.

20. Обчисліть об’єм (л) повітря (н.у.) необхідного для спалю�
вання метану об’ємом 2 л (н.у.). Об’ємна частка кисню у повітрі
становить 21 %. Відповідь округлити до цілих чисел.

Правильні відповіді

1. Б. 2. Г. 3. А. 4. А. 5. Б. 6. В. 7. Г. 8. А. 9. В. 10. В. 11. В. 12. А.
13. 1–Б; 2–Д; 3–А; 4–В. 14. 1–Б; 2–Г; 3–А; 4–Д. 
15. 1–Б; 2–А; 3–Г; 4–В. 16. 1–Г; 2–Б; 3–В; 4–А. 
17. 46. 18.16. 19. 83. 20. 19.

Важлива література

1. Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підруч., 4�те вид., випр. і доп. — К.:
Ірпінь: Перун, 2003. — 160 с.

2. Буринська Н. М. Хімія, 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. шк., 3�тє
вид., перероб. та доп. — К.: Ірпінь, Перун, 2001. — 160 с.

3. Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 10 кл.: Підруч. для загально�
освіт. навч. закл., 2�е вид., перероб. та доп. — К.: Ірпінь: Перун,
2005. — 192 с: іл.

4. Буринська Н. М., Величко Л. П. Хімія, 11 кл.: Підруч. для загально�
освіт. навч. закл., 2�ге вид., перероб. та доп. — К.: Ірпінь: Перун,
2007. — 176 с: іл.

5. Базелюк І. І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. — К.: Ірпінь: Перун,
1998. — 224с.

6. Домбровський А. В., Лукашкова Н. І., Лукашов С. М. Органічна
хімія: Підруч. для 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. — К.: Освіта,
1998. — 192 с.

7. Попель П. П. Складання рівнянь хімічних реакцій: Навч. посіб�
ник. — К.: Рута, 2000. — 128 с.

8. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 10 класу загально�
освіт. навч. закл. — К.: Академія, 2003. — 200 с.
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9. Попель П. П., Савченко І. О., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. за експери�
ментальною програмою для 11 класу загальноосвіт. навч. закла�
дів.–К.: Академія, 2004. — 232 с.

10. Староста К. Є. та ін. Неорганічна хімія: Тестові завдання.
8–9 класи / К. Є. Староста, В. І. Староста, Н. В. Титаренко. — К.:
Либідь, 1996. — 144 с.

11. Староста В. І. та ін. Тестові завдання і вправи з хімії: Навч. посіб�
ник для учнів 10–11 кл. серед. загальноосвіт. шк. та вчителів. /
В. І. Староста, Н. В. Титаренко. — К.: Равлик, 1997. — 80 с.

12. Сухан В. В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів /
В. В. Сухан, Т. В. Табунська, А. П. Капустян, В. Ф. Горлач. — К.:
Либідь, 1993. — 408 с.

13. Хомченко Г. П., Хомченко І. Г. Збірник задач з хімії для вступників
до вищих навчальних закладів. — К.: А.С.К., 2004. — 320 с.

14. Чайченко Н. Н., Скляр А. М. Основи загальної хімії: Підруч. для
11 кл. спеціаліз. шк. з поглиб. вивч. хімії. — К.: Освіта, 1998. —
144 с.

15. Ярошенко О. Г., Новицька В. І. Збірник задач і вправ з хімії. — К.: Ста�
ніла, 1996. — 144 с.

16. Ярошенко О. Г., Коршак Т. Є. Перевір , як ти знаєш неорганічну хімію:
Збірник тестів та тестових завдань для 8–10 класів. — Київ, 1997. —
64 с.

17. Дистанційний курс. Хімія, 8–11 класи. www.udec.ntu–kps.kiev.ua 

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання радиL
мо також використовувати інші підручники та посібники з хімії,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
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ГЕОГРАФІЯ

Що потрібно знати про тест з географії

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Перелік тем, що виносяться на тестування

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

Географія як наука, розвиток географічних знань. Об’єкт та
предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін в
системі наук. Джерела географічних знань. Методи географіч"
них досліджень.

Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники.
Географічні дослідження світу та України в різні історичні епо"
хи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.

Земля в космічному просторі. Земля серед космічних тіл у
Всесвіті та Сонячній системі. Вплив космічних тіл на природні
процеси на Землі. Розвиток уявлень про форму та розміри Зе"
млі. Види руху Землі та їх наслідки. Тропіки, полярні кола. Міс"
цевий час, годинні пояси, київський час, літній час.

Способи зображення Землі. Зображення земної поверхні на
малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному
знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топо"
графічна карта». Картографічні проекції та спотворення. Еле"
менти градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифіка"
ція карт. Визначення напрямків, географічних координат
об’єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини мо"
рів і океанів. Вимірювання відстаней на різних за масштабом
картах. Орієнтування та зйомка місцевості. Значення карт у
житті людини. 
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ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Літосфера та рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття «лі"
тосфера», «літосферна плита». Внутрішні процеси в літосфері.
Походження материків і океанів. Геологічне літочислення, гео"
логічний вік. Типи земної кори та гірські породи і мінерали, що
її складають. Корисні копалини. Вулкани та землетруси, райони
їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню.
Форми земної поверхні: рівнини, гори і нагір’я. Особливості ре"
льєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового
океану. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії.
Значення рельєфу в господарській діяльності людини.

Атмосфера і клімат. Поняття «атмосфера». Межі та будова ат"
мосфери. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері і на земній
поверхні. Теплові пояси. Тиск атмосфери і його вимірювання. Рух
повітря. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Цикло"
ни і антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Во"
логість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розпо"
діл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси і атмосферні
фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Залеж"
ність клімату від широти місцевості, морських течій, бизькості до
морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні
коливання її метеоелементів. Спостереження за погодою та її прог"
нозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність.

Гідросфера, води Світового океану та суходолу. Поняття
«гідросфера». Світовий кругообіг води. Світовий океан та його
частини: океани, моря, затоки, протоки. Властивості води Світо"
вого океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води
в Світовому океані. Морські течії. Підземні води. Характер заля"
гання і властивості. Джерела. Річка та її частини. Річкові басей"
ни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження, властиво"
сті вод. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Штучні
водойми. Використання Світового океану та вод суходолу у гос"
подарській діяльності людини.

Біосфера та ґрунти. Поняття про біосферу, її складові та межі.
Походження та поширення життя на Землі. Ґрунти та їх особливо"
сті. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і оке"
ану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу.

Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку
як найбільший природний комплекс. Загальні закономірності
географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії,
ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні
комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господар"
ської діяльності людей.
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ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Материки. Поняття «материк» і «частина світу». Характери"
стика материків: Євразія, Північна Америка, Південна Америка,
Африка, Австралія, Антарктида (за типовим планом: фізико"
географічне положення; історія відкриття і дослідження; при"
родні умови, природні ресурси та їх використання і охорона; ве"
ликі природні регіони; населення і політична карта).

Океани. Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодо"
вий (фізико"географічне положення, дослідження, природні
умови і ресурси, їх використання та охорона).

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Загальні відомості про Україну, географічне положення.
Формування території, сучасні розміри, адміністративно"тери"
торіальний поділ. Географічне положення, кордони. Місце Укра"
їни на політичній і економічній карті світу. Господарська оцінка
економіко"географічного положення.

Природні умови і ресурси. Рельєф, тектоніка, геологічна бу"
дова, мінерально"сировинні ресурси. Основні риси рельєфу: ни"
зовини, височини, гори.

Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геоло"
гічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинни"
ки виникнення несприятливих геологічних та геоморфологічних
процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально"сировинні ресур"
си. Закономірності поширення, характеристика і господарська
оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

Кліматичні умови та ресурси. Основні кліматотвірні чинни"
ки. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл темпе"
ратури повітря і опадів на території України. Основні кліматич"
ні показники. Сезонні особливості клімату. Причини
виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ
на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Прогноз
погоди. Синоптична карта.

Внутрішні води та водні ресурси. Загальні гідрологічні осо"
бливості території України. Поверхневі води, особливості їх
формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Озе"
ра і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення.
Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Вод"
ний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального ви"
користання і охорони.

Ґрунти. Рослинність. Тваринний світ. Ґрунтовий покрив.
Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи
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ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України.
Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України.
Охорона земельних ресурсів.

Різноманітність видового складу рослинності, закономірно"
сті поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів,
луків, боліт. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Зелена
книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауні"
стичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських
Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і
відтворення. Червона книга України.

Природно=територіальні комплекси (ПТК) України і фі=
зико=географічне районування. Умови розвитку і характерні
риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонен"
тів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико"географічне
районування України, його наукове і практичне значення.
Природні комплекси рівнин — природні зони мішаних лісів,
лісостепу, степу.

Гірські природні комплекси — Українські Карпати, Кримські
гори. Природні комплекси морів — Чорне та Азовське моря. Гос"
подарська характеристика природних комплексів, проблеми ви"
користання й охорони.

Населення і трудові ресурси. Заселення території України.
Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення. Те"
риторіальні відмінності й чинники розміщення та густоти насе"
лення. Природні й економічні умови, які впливають на основні
показники розміщення населення. Природний рух населення.
Демографічна ситуація. Поняття «депопуляція». Економічна
криза і демографічна політика. Міграція населення, її види та
причини. Національний склад населення. Етнографічні групи.
Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, ре"
лігії, звичаї). Українська діаспора та причини її виникнення і
географія. Система розселення населення. Урбанізація та регіо"
нальні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції
міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територі"
альні відмінності. Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфе"
рі матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми
зайнятості і її географічні аспекти.

Господарство України. Поняття «господарство» і формуван"
ня національного господарського комплексу. Основні риси
структури господарства. Міжгалузеві комплекси. Сучасні про"
блеми розвитку та територіальної організації господарства.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщен"
ня промисловості, її структура та спеціалізація. Сучасні проблеми
і перспективи розвитку та розміщення промисловості.
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Паливна промисловість та електроенергетика. Структура,
місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисло"
вість. Райони добування і використання вугілля, торфу. Пробле"
ми і перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Ос"
новні райони нафто" і газовидобутку. Центри нафтопереробного
виробництва. Електроенергетика, її структура, розвиток і розмі"
щення основних типів електростанцій, ліній електропередач.
Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та елект"
роенергетики.

Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у гос"
подарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база.
Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні
райони розміщення металургійного виробництва. Проблеми і
перспективи розвитку металургійної промисловості.

Машинобудівна та металообробна промисловість. Значен"
ня, місце і роль у господарстві. Структура галузі і принципи роз"
міщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського,
транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організа"
ція машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сиро"
винна база. Галузева структура хімічної промисловості. Геогра"
фія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і
перспективи розвитку.

Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове госпо"
дарство (лісозаготівля). Деревообробка. Целюлозно"паперове
та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової про"
мисловості, проблеми і перспективи розвитку.

Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значен"
ня. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементного ви"
робництва.

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, прин"
ципи розміщення і географія.

Харчова промисловість. Галузева структура, особливості
спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і
перспективи розвитку.

Сільське господарство. Роль, місце і значення сільського
господарства. Структура галузі та її основні ланки. Земельний
фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування техніч"
них культур, картоплі і овочів. Садівництво, ягідництво і вино"
градарство. Тваринництво. Агропромислові зони.

Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера по"
слуг. Структура галузі. Рекреаційно"туристське господарство.
Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку
галузі.
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Транспорт і міжнародні економічні зв’язки. Роль і значення
транспорту. Основні види транспорту, їх характеристики, особли"
вості розміщення. Економічні зв’язки України з країнами світу.

Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне
районування. Донецький, Придніпровський, Північно"Східний,
Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський,
Північно"Західний, Карпатський райони (коротка економіко"
географічна характеристика).

Використання природних умов і ресурсів та їх охорона. Гео"
екологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього се"
редовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення. Кла"
сифікація природних ресурсів. Природоохоронні заходи.
Законодавчі акти про природно"заповідний фонд. Категорії
природно"заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. На"
ціональна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього сере"
довища.

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політич"
ної карти світу. Типологія країн. Показники, які визначають рі"
вень економічного розвитку країн. Форми правління і адміні"
стративно"територіальний устрій країн. Політична карта
Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії і Океанії. Міжнарод"
ні організації.

Географія світових природних ресурсів. Географічне середо"
вище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природні ресур"
си світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, Світо"
вого океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження.

Географія населення світу. Кількість населення світу і його
динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демо"
графічна політика. Статевий і віковий склад населення. Етніч"
ний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і
мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення
населення на Землі. Процеси урбанізації. Міське і сільське насе"
лення світу. Агломерації, мегалополіси. Міграційні процеси.
Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах госпо"
дарства країн та регіонів світу.

Світове господарство. Поняття «міжнародний географічний
поділ праці», «світове господарство». Спеціалізація і кооперу"
вання, інтеграція країн світу.

Світове господарство в період науково"технічної революції
(НТР), основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та
розміщення господарства.
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Географія промисловості. Структура промисловості. Світо"
ва паливно"енергетична система. Географія вугільної, нафтової і
газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольо"
рова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих га"
лузей. Машинобудування, його структура і географія основних
галузей. Хімічна промисловість, лісова і деревообробна, легка,
харчова промисловість.

Географія сільського господарства. Галузева структура.
Особливості розміщення галузей рослинництва і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце в світовому госпо"
дарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транс"
порту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.

Міжнародні економічні зв’язки. Суть та основні форми еконо"
мічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.

Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних
проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демогра"
фічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і
миру, освоєння ресурсів, Світового океану та шляхи їх
розв’язання. Прояв глобальних проблем в Україні.

Регіони та країни світу.
Економіко" і соціально"географічна характеристика регіонів

та окремих держав (за типовим планом: економіко"географічне
положення та його господарська оцінка; природні умови і ресур"
си; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіо"
нальної структури господарства; промисловість та її структура;
характеристика основних галузей сільського господарства;
транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні
зв’язки, регіональні відмінності).

Загальна характеристика країн Європи.
Країни Західної Європи. Німеччина. Великобританія. Фран"

ція. Італія.
Країни Центральної та Східної Європи. Польща, Білорусь,

Росія.
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Індія. Китай.

Туреччина.
Країни Америки. США, Канада.
Загальна характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика країн Австралії та Океанії.
Австралійський Союз.
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Як побудовано тест

Кількість завдань у тесті з географії — 60.
Розподіл завдань за розділами наведено у таблиці.

Які бувають завдання і як їх виконувати

I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів від"
повідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За вико"
нання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважа"
тиметься виконаним правильно, якщо Ви позначили у бланку
правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правиль"
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У тако"
му випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. Визначте країну із найхолоднішою зимою в її столиці:

А Ісландія;
Б Росія;
В Монголія;
Г Канада.

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:

№ Назва розділів Орієнтовний 
розподіл завдань, %

1 Загальна географія 13–16

2 Географія материків і океанів 13–16

3 Географія України 39–42

4 Економічна і соціальна географія 21–24
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2. Укажіть, яка риса не властива господарству України.

А серед провідних галузей спеціалізації промисловості —
металургійна;

Б рекреаційне господарство належить до сфери послуг;
В в електроенергетиці частка виробництва гідроенергії

більша, ніж теплової;
Г провідне місце у пасажирообігу належить залізничному

транспорту.

3. Укажіть, яке з понять не означає компонент природи.

А вода;
Б вітер;
В повітря;
Г ґрунт.

4. Визначте, який із зазначених географічних об’єктів на кар"
ті масштабу 1: 50 000 000 має площу 1,7 см2.

А Азовське море;
Б озеро Світязьке;
В озеро Синевир;
Г Чорне море.

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: В

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право"
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід"
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити
логічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповід"
них колонок і рядків. За кожну правильно позначену логічну па"
ру Ви отримаєте 1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви мо"
жете одержати, правильно виконавши завдання, — 4 бали. Якщо
Ви не позначили жодної правильної логічної пари, виконання
завдання вважатиметься помилковим. У такому випадку Ви
отримаєте 0 балів.

Наприклад.

5. Установіть відповідність між природними зонами світу та
назвами рослин, які для них характерні.

1 тайга; А ковила;
2 вічнозелені твердолисті ліси Б рафлезія Арнольді;

і чагарники; В кедр;
3 савани і рідколісся; Г зонтична акація;
4 вологі екваторіальні ліси. Д кипарис.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

Завдання складається з інструкції та певних географічних ха"
рактеристик, позначених буквами. При виконанні завдання
необхідно розташувати їх у вказаній послідовності. Поставте
позначки у бланку на перетині відповідних колонок і рядків.
Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша характеристика,
цифрі 2 — друга і т.д. За виконання завдання Ви можете отрима"
ти 0, 1 або 2 бали.

Правильна відповідь: 1–В, 2–Д, 3–Г, 4–Б.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

235



Наприклад.

6. Розташуйте в хронологічній послідовності геологічні події
(починаючи від найдавнішої), що відбувалися в межах України.

А дніпровське зледеніння;
Б утворення Донецької складчастої області;
В формування Карпатської складчастої області;
Г формування Причорноморської западини.

7. Розташуйте у послідовності зі сходу на захід гирла перелі"
чених нижче річок уздовж Азово"Чорноморського узбережжя
(див. мал.).

А Дон;
Б Дністер;
В Дунай;
Г Дніпро.

Правильна відповідь: 1–Б, 2–Г, 3–В, 4–А.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Як працювати над тестом

Тест з географії містить завдання, що відображають зміст
курсів, які Ви вивчали: «Загальна географія», «Географія мате"
риків та океанів», «Географія України» та «Економічна і соціаль"
на географія світу».

Тестові завдання з географії вимагають не тільки знання та
вміння аналізувати, зіставляти, а й також уміння користуватися
різноманітними джерелами: картографічними, табличними, гра"
фічними, космічними знімками. Враховуйте це, плануючи час
на виконання роботи. Візьміть до уваги, що завдання на встано"
влення відповідності потребують більше часу, ніж завдання з ви"
бором однієї правильної відповіді. Виконання завдань на вста"
новлення правильної послідовності розташування географічних
об’єктів потребує застосування Вашої просторової уяви. У при"
годі Вам стануть фрагменти контурних карт у тестовому зошиті.
Деякі завдання містять інформацію, яка подана на карті, і, тіль"
ки уважно розглянувши зображення, Ви зможете зробити вис"
новки. Це буде шлях до правильної відповіді.

У тесті представлені також завдання, в яких для знаходжен"
ня правильної відповіді треба виконати ще й певні математичні
розрахунки. Для цього згадайте математичні прийоми і, викори"
ставши вільне місце у тестовому зошиті як чернетку, виконайте
обчислення. Проаналізуйте результат, зробіть відповідний вис"
новок і виберіть правильну відповідь. Іноді корисним може бу"
ти зіставлення одержаного результату із параметрами інших ві"
домих об’єктів.

Обдумуйте кожну відповідь, перш ніж записати її до бланка
відповідей. Будьте уважні, це запорука успіху!

Готуючись до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні,
старанно повторюйте навчальний матеріал з географії за підруч"
никами та посібниками, рекомендованими Міністерством осві"
ти і науки України, статистичними, довідковими, картографіч"
ними (навчальними атласами для всіх курсів географії) та
іншими джерелами.

Правильна відповідь: 1–А, 2–Г, 3–Б, 4–В.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання 1–20 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Укажіть, як називається прилад для визначення сторін
горизонту.

А нівелір;
Б курвіметр;
В компас;
Г барометр.

2. Укажіть, що не є природним процесом.

А дозрівання плодів;
Б ґрунтоутворення;
В річковий пісок;
Г вивітрювання.

3. Укажіть, яку довготу та ши"
роту має антарктична станція, що
зазначена на карті (див. мал.).

А 65° 15 пн. ш, 64° 16 зх. д.;
Б 65° 15 пд. ш, 64° 16 сх. д.;
В 65° 15 пн. ш, 64° 16 сх. д.;
Г 65° 15 пд. ш, 64° 16 зх. д.

4. Укажіть гірську систему, що знаходиться в Євразії.

А Анди;
Б Аппалачі;
В Атлас;
Г Альпи.
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5. У переліку річок позначте ту, що відноситься до басейну
внутрішнього стоку.

А Конго;
Б Волга;
В Міссісіпі;
Г Мюррей.

6. Визначте, яким буде місцевий час у Києві 20 червня у мо"
мент, коли у Лондоні полудень, а всесвітній час на Гринвіцькому
меридіані у цей же момент — 11"а година.

А 14 год.;
Б 14 год. 02 хв.;
В 13 год.;
Г 13 год. 02хв.

7. Укажіть, яка корисна копалина в Україні  становить най"
більший відсоток від світових запасів.

А каолін;
Б графіт;
В марганець;
Г нафта.

8. Укажіть притоку Дніпра першого порядку.

А Інгул;
Б Інгулець;
В Уж;
Г Хорол.

9. Укажіть типові ґрунти зони степу.

А сіроземи;
Б чорноземи;
В дерново"підзолисті;
Г коричневі.
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10. Укажіть, яка група сільськогосподарських культур визна"
чає рослинницьку спеціалізацію у зоні мішаних лісів України.

А виноград, ефіроолійні, персики;
Б льон"довгунець, картопля, жито;
В цукрові буряки, озима пшениця, кукурудза;
Г льон"кудряш, баштанні, соняшник.

11. Укажіть провідні чинники розміщення виробництва сір"
чаної кислоти в Україні.

А наявність транспортних вузлів;
Б наукові центри;
В водні об’єкти, гідроелектростанції та трудові ресурси;
Г центри виробництва фосфатних добрив та чорних ме"

талів.

12. Укажіть, із якого порту функціонує поромна переправа
до Варни.

А Іллічівськ;
Б Миколаїв;
В Херсон;
Г Керч.

13. Визначте, в якому економічному районі функціонують
такі підприємства: Новомосковський трубний завод, Криворізь"
кий завод залізобетонних виробів, ЗАТ «Олейна», Бердянський
порт.

А Причорноморський;
Б Північно"Східний;
В Донецький;
Г Придніпровський.

14. Укажіть країни, які не входять до НАТО.

А Норвегія, Греція, Іспанія;
Б Бельгія, Люксембург, Нідерланди;
В Швейцарія, Білорусь, Ватикан;
Г Канада, США, Італія.
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19. Укажіть курорти Європи.

А Дубаї, Анталія, Мальдівські острови;
Б Баден"Баден, Ніцца, Балеарські острови;
В Хургада, Шарм"ель"Шейх, Сейшельські острови;
Г Маямі, Лас"Вегас, Багамські острови.

УВАГА. Для виконання завдання 20 використайте план міс�
цевості (див. мал.). Інструментальні засоби вимірювання не
передбачені.

20. Визначте за планом місцевості (див. мал.), скільки часу
потрібно, щоб подолати відстань стежкою від північно"західної
околиці села до річки, що протікає попід лісом, якщо швидкість
руху подорожуючого становить 4,5 км/год.

А 3 хв;
Б 5 хв;
В 8 хв;
Г 17 хв.
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях 21–26 до кожного з чотирьох варіантів, позначе�
них ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку,
варіант, позначений БУКВОЮ.

21. Установіть відповідність між іменами мандрівників та
географічними подіями, що пов’язані з ними.

1 Джеймс Кук; А назвав частину світу Новим
2 Америго Веспучі; Світом;
3 Христофор Колумб; Б завершив навколосвітню
4 Марко Поло. експедицію на кораблі

«Нева» у 1806 р.;
В першим із європейців досяг

східного берега Австралії;
Г висадився на островах 

Центральної Америки
12 жовтня 1492 р.;

Д першим із європейців дістався
Східної Азії.

22. Установіть відповідність між гірськими породами та їх
походженням.

1 граніт; А осадове органічне;
2 пісок; Б метаморфічне;
3 мармур; В магматичне;
4 крейда. Г осадове уламкове;

Д антропогенне.

23. Установіть відповідність між назвами материків та їхніми
природними особливостями.

1 Африка; А у видовому складі тварин
2 Австралія; значний відсоток — підклас
3 Євразія; сумчастих ссавців;
4 Антарктида. Б розміщений найбільший 

у світі басейн внутрішнього
стоку;

В природні зони розташовані 
симетрично відносно екватора;

Г переважає впродовж року
антициклональна погода;

Д розміщений найбільший 
у світі річковий каньйон.
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24. Установіть відповідність між напрямками та країнами,
з якими межує Україна.

1 схід; А Туреччина;
2 північ; Б Польща;
3 північний захід; В Молдова;
4 південний захід. Г Росія;

Д Білорусь.

25. Установіть відповідність між регіонами України та пере"
важаючими у них ландшафтами.

1 Житомирська А північностепові височинні,
область; середньостепові рівнинні та

2 АР Крим; лучностепові низинні,
3 Закарпатська cухостепові приморські;

область; Б сухостепові сопкові,
4 Запорізька область. сухостепові рівнинно"

височинні, лісостепові
(дубово"грабові шиблякові
передгірні), лучні остепнені 
(яйлинські), субсередземно"
морські прибережно"схилові;

В лучнолісові середньогірні,
субальпійські (полонинські),
широколистолісові
(в минулому), низинно"
міжгірні;

Г поліські алювіально"
зандрові та долинні,
недреновані перезволожені
та заболочені, лучностепові
височинні розчленовані та
терасні;

Д лісостепові височинні
розчленовані, лучно"степові
височинні розчленовані 
та терасні.
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26. Установіть відповідність між поняттями та їхнім змістом.

1 сонячна радіація; А здатність поверхні відбивати
2 альбедо; радіацію;
3 поглинута радіація; Б частина сумарної радіації,
4 відбита радіація. що втрачається поверхнею

внаслідок відбиття;
В випромінювання Сонцем

тепла і світла;
Г частина радіації,

що розсіюється атмосферою;
Д частина сумарної радіації,

що вбирається земною
поверхнею.

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

У завданнях 27–30 розташуйте географічні характеристики
у правильній послідовності. Цифрі 1 має відповідати обрана
Вами перша характеристика, цифрі 2 — друга і т.д.

27. Установіть послідовність змін кліматичних поясів від
умовної лінії, що розділяє Землю на дві півкулі до Північного
полюса.

А тропічний;
Б арктичний;
В екваторіальний;
Г помірний.

28. Розташуйте в послідовності висотні пояси в Українських
Карпатах, починаючи від підніжжя.

А мішані ліси;
Б субальпійські луки;
В широколисті ліси;
Г хвойні ліси.
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29. Розташуйте вказані області України за кількістю населен"
ня у порядку її зменшення.

А Донецька;
Б Чернігівська;
В Дніпропетровська;
Г Львівська.

30. Розташуйте заповідники України у послідовності з пів"
нічного заходу на південний схід.

А Казантипський;
Б Єланецький степ;
В Розточчя;
Г Медобори.

Правильні відповіді

1. В. 2. В. 3. Г 4. Г. 5. Б. 6. Г. 7. А. 8. Б. 9. Б. 10. Б. 11. Г.
12. А. 13. Г. 14. В. 15. А. 16. А. 17. Г. 18. В. 19. Б. 20. В.
21. 1–В, 2–А, 3–Г, 4–Д. 22. 1–В, 2–Г, 3–Б, 4–А.
23. 1–В, 2–А, 3–Б, 4–Г. 24. 1–Г, 2–Д, 3–Б, 4–В.
25. 1–Г, 2–Б, 3–В, 4–А. 26. 1–В, 2–А, 3–Д, 4–Б. 
27. 1–В, 2–А, 3–Г, 4–Б. 28. 1–В, 2–А, 3–Г, 4–Б.
29. 1–А, 2–В, 3–Г, 4–Б. 30. 1–В, 2–Г, 3–Б, 4–А.

Важлива література

1. Скуратович О. Я., Круглик Л. І., Коваленко Р. Р. Загальна географія:
Підруч. для 6 кл. — К.: Зодіак"ЕКО, 2005. — 319 с.

2. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і
океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. — К.: Абрис, 2003. — 376 с.

3. Кобернік С. Г., Скуратович О. Я. Географія материків і океанів:
Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Навчальна
книга, 2005. — 319 с.

4. Корнєєв В. П., Герасимчук В. М., Пічугін Б. В. Географія материків і
океанів: Підруч. для 7 кл. — К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. —
256 с.

5. Заставний Ф. Д. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. —
К.: Форум, 2003. — 240 с.
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6. Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України: Підруч. для
8–9 кл. серед. шк. — К.: Зодіак"ЕКО, 2004. — 432 с.

7. Чернов Б. О. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл, — К.:
Освіта, 2002. — 254 с.

8. Гілецький Й. Р. Географія України (Фізична географія з основами
загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. — Львів: ВНТЛ"
Класика, 2003. — 150 с.

9. Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д. В. Географія України: Навч.
посібник. — Тернопіль: Навчальна книга"Богдан, 2006. — 168 с.

10. Шищенко П. Г., Муніч Н. В. Фізична геогафія України: Підруч. для
8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Зодіак"ЕКО, 2005. — 256 с.

11. Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч.
для 9 кл. — К.: Форум, 2003. — 239 с.

12. Масляк П. О. Економічна і соціальна географія України: Підруч.
для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Педагогічна преса, 2005. —
288 с.

13. Сиротенко А. Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч.
для 9 кл. загальноосв. навч. закл. — К.: Освіта, 2001. — 222 с.

14. Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн:
Підруч. для 10 кл. — К.: Форум, 2004. — 351 с.

15. Топузов О. М., Тименко Л. В. Економічна і соціальна географія сві"
ту: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Зодіак"
ЕКО, 2005. — 208 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради;
мо використовувати також і інші підручники та посібники з гео;
графії, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
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ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Що потрібно знати про тест з основ економіки

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 120 хвилин. 

Перелік тем, що виносяться на тестування

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ

Предмет та методи економічної науки. Економіка як сфера
людської життєдіяльності. Предмет економічної науки та еволю�
ція його визначення. Значення економічних знань для суспільства
та окремої людини. Позитивна та нормативна економіка. Методи
економічного дослідження. Зв’язок економіки з іншими науками.

Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Сутність та
основні види потреб. Чинники й тенденції розвитку потреб.
Блага та їх види. Сутність, класифікація та взаємодія економіч�
них інтересів. Виробничі ресурси: природні, трудові, капітальні,
підприємницькі здібності. Обмеженість ресурсів.

Проблема вибору та альтернативна вартість. Проблема
вибору. Поняття альтернативної вартості. Крива виробничих
можливостей та її властивості. Економічний зміст та чинники
зміщення кривої виробничих можливостей. Закон зростання
альтернативної вартості.

Виробництво та його ефективність. Сутність і структура ви�
робництва. Фактори виробництва: земля, праця, капітал, здат�
ність до підприємницької діяльності. Технологічні способи ви�
робництва. Натуральне господарство та товарне виробництво.
Розподіл праці. Спеціалізація. Ефективність виробництва. Про�
дуктивність праці.

Економічні системи. Кругообіг економічної діяльності. Ос�
новні питання економіки: що виробляти? як виробляти? для ко�
го виробляти? Економічний зміст відносин власності. Суб’єкти
та об’єкти власності. Форми власності. Реформування відносин
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власності в Україні. Обмін. Бартер. Природа та властивості гро�
шей. Економічна система: сутність, характерні ознаки. Типи еко�
номічних систем: традиційна, адміністративно�командна, рин�
кова, змішана. Перехідна економіка. Економічна система
сучасної України. Зміст та моделі економічного кругообігу (кру�
гообігу економічної діяльності).

ЕКОНОМІКА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА ПІДПРИЄМСТВА

Економічна поведінка споживача. Корисність товарів та
послуг. Загальна та гранична корисність. Закон спадної гранич�
ної корисності. Криві байдужості та бюджетна лінія. Правило
максимізації загальної корисності споживача.

Попит. Попит. Величина (обсяг) попиту. Функція попиту та
її графік. Закон попиту. Нецінові чинники попиту. Цінова ела�
стичність попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту. Чин�
ники цінової еластичності попиту. Залежність між ціновою ела�
стичністю попиту та виручкою від реалізації.

Витрати виробництва та прибуток. Сутність та види витрат
виробництва. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні ви�
трати. Явні (зовнішні) та неявні (внутрішні) витрати виробниц�
тва. Загальний дохід. Граничний дохід. Прибуток. Бухгалтерсь�
кий (розрахунковий) та економічний прибуток. Нормальний
прибуток. Балансовий та чистий прибуток. Норма прибутку
(рентабельності). Закон спадної продуктивності факторів ви�
робництва. Оптимальний обсяг виробництва фірми.

Пропозиція. Пропозиція. Величина (обсяг) пропозиції.
Функція пропозиції та її графік. Закон пропозиції. Нецінові
чинники пропозиції. Цінова еластичність пропозиції. Чинники
цінової еластичності пропозиції.

Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова ціна. Механізм
ринкового ціноутворення. Графічне зображення ринкової рівно�
ваги та відхилень від неї. Вплив змін у попиті та пропозиції на
рівноважну ціну. Причини виникнення дефіциту та надлишку
товару (послуги). Взаємопов’язаність ринків і цін.

Підприємництво та підприємство. Зміст підприємницької
діяльності. Основні види підприємницької діяльності. Підпри�
ємництво в Україні. Сутність та функції підприємства. Види
підприємств. Організаційно�правові форми підприємств: одно�
осібне володіння, товариство (партнерство), корпорація (акціо�
нерне товариство), їхні переваги та обмеження.

Конкуренція. Типи ринкової структури. Ринкова конкурен�
ція. Методи конкурентної боротьби. Типи ринкової структури:
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досконала конкуренція, недосконала конкуренція (чиста моно�
полія, олігополія, монополістична конкуренція). Захист конку�
ренції. Розвиток конкурентних відносин в Україні.

Види ринків. Доходи та їх розподіл. Види ринків: товарів та
послуг, природних ресурсів (землі), праці, капітальних ресурсів,
грошей, цінних паперів, інформації. Особливості взаємодії по�
питу, пропозиції та формування цін на різних ринках. Сутність
та види доходів у ринковій економіці. Рента, її види та механізм
формування. Заробітна платня та чинники її диференціації. По�
зичковий процент. Ставка позичкового процента. Доходи на
цінні папери. Курс акції та чинники, що його визначають. Номі�
нальні та реальні доходи. Заощадження та інвестиції. Структура
та динаміка доходів населення України.

Ринкова інфраструктура. Сутність та призначення ринкової
інфраструктури. Елементи ринкової інфраструктури. Основні
функції та механізм діяльності товарних та фондових бірж, бан�
ків, страхових компаній, довірчих товариств, інвестиційних
фондів, служб зайнятості, інформаційно�консультативних фірм,
аудиторських організацій. Ринкова інфраструктура в Україні

Гроші та банки. Функції та види грошей (готівкові, безготів�
кові, засоби, що замінюють гроші, міжнародні гроші). Грошова
маса. Вплив рівня цін на купівельну спроможність грошей. Рів�
няння Фішера. Вимірювання кількості грошей в обігу. Грошові
агрегати. Структура банківської системи та основні операції ко�
мерційних банків. Депозити. Види депозитів. Простий та склад�
ний відсоток за депозитами. Роль банків у створенні грошей.
Сутність, джерела, форми та значення кредиту. Структура та
особливості банківської системи України.

Роль держави в ринковій економіці. Держава в ринковій
економіці. Позитивні та негативні зовнішні ефекти (витрати та
вигоди третьої сторони). Суспільні (громадські) блага. Еконо�
мічні функції держави: формування правових засад функціону�
вання економіки, захист конкуренції, перерозподіл ресурсів і до�
ходів, стабілізація економіки.

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Результати національного виробництва. Сутність та призна�
чення основних макроекономічних показників. Валовий вну�
трішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП).
Методика розрахунку ВВП та ВНП. Номінальний та реальний
ВВП. Дефлятор ВВП. Потенційний та фактичний ВВП. Інші
макроекономічні показники (чистий національний продукт
(ЧНП), національний дохід (НД), сукупний особистий дохід) та
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методика їх розрахунку. Нерівномірність розподілу доходів.
Крива Лоренца. Використання макроекономічних показників у
міжнародних зіставленнях. Динаміка ВВП України.

Сукупний попит і сукупна пропозиція. Макроекономічна
рівновага. Сукупний попит. Складові сукупного попиту. Сукуп�
на пропозиція. Чинники сукупного попиту та сукупної пропози�
ції. Зміст макроекономічної рівноваги. Причини та наслідки по�
рушення макроекономічної рівноваги. Механізм забезпечення
макроекономічної рівноваги.

Економічне зростання і циклічність економічного розвитку.
Економічне зростання. Чинники та типи економічного зростан�
ня. Взаємозв’язок економічного зростання, добробуту та якості
життя населення. Економічний розвиток. Циклічність еконо�
мічного розвитку. Економічний цикл. Види циклів. Фази еконо�
мічного циклу. Антициклічні заходи держави.

Зайнятість і безробіття. Зайнятість і безробіття у ринковій
економіці.  Працездатні, зайняті, безробітні. Робоча сила (еконо�
мічно активне населення). Види безробіття: фрикційне, струк�
турне, циклічне. Фактичне та природне безробіття. Приховане
безробіття. Рівень безробіття. Соціально�економічні наслідки
безробіття. Закон Оукена. Зайнятість та безробіття в Україні.
Напрямки державної політики зайнятості. Соціальні гарантії та
соціальний захист населення.

Інфляція. Сутність інфляції. Рівень інфляції. Темп інфляції.
Види інфляції: повзуча (помірна), галопуюча, гіперінфляція. Ін�
фляція попиту та інфляція витрат (пропозиції). Соціальні та еко�
номічні наслідки інфляції. Вплив інфляції на рівень реальних до�
ходів. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Антиінфляційна
політика держави. Інфляція та антиінфляційна політика в Україні.

Грошово=кредитна політика. Зміст та мета грошово�кредит�
ної політики. Центральний банк країни та його функції. Інстру�
менти грошово�кредитної політики. Види грошово�кредитної
політики. Грошово�кредитна політика в Україні.

Податково=бюджетна політика. Мета, зміст та основні ін�
струменти податково�бюджетної політики. Сутність та види по�
датків. Принципи оподаткування. Податкова ставка. Пропор�
ційне, прогресивне, регресивне оподаткування. Державний
бюджет. Основні статті доходів та видатків державного бюдже�
ту. Вплив ставки оподаткування на суму надходжень до держав�
ного бюджету. Крива Лаффера. Дефіцит та профіцит державно�
го бюджету. Способи фінансування дефіциту державного
бюджету. Сутність та причини виникнення державного боргу.
Особливості податково�бюджетної політики в Україні.
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СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Світове господарство та міжнародна торгівля. Сутність та
структура світового господарства. Міжнародний поділ праці як
чинник розвитку світового господарства. Міжнародна торгівля.
Принципи абсолютної та порівняльної (відносної) переваг у між�
народній торгівлі. Сучасні тенденції розвитку міжнародної тор�
гівлі. Сутність та структура торговельного балансу. Сальдо торго�
вельного балансу. Причини виникнення та шляхи подолання
дефіциту торговельного балансу. Методи регулювання міжнарод�
ної торгівлі. Зміст політики протекціонізму та лібералізму.

Міжнародна валютна система. Зміст міжнародних валютних
відносин. Валюта. Валютний ринок. Чинники пропозиції та попи�
ту на валюту. Валютний курс. Вигоди та втрати від зміни валютних
курсів. Платіжний баланс та його структура. Сутність, структура
та еволюція міжнародної валютної системи. Європейська валютна
система. Міжнародні валютно�фінансові організації. Співпраця
України з міжнародними валютно�фінансовими організаціями.

Глобалізація економіки. Сутність глобалізації. Форми про�
яву глобалізації. Суперечливі наслідки процесу глобалізації сві�
тогосподарського розвитку. Основні види глобальних проблем
та шляхи їхнього розв’язання. Інтеграція України в глобальну
економіку.

Як побудовано тест

Кількість завдань у тесті — 50. Розподіл завдань за розділами
наведено у таблиці.

№ Назва розділу Орієнтовний 
розподіл завдань, %

1 Фундаментальні поняття економіки 20

2 Економіка домашнього господарства 
та підприємства 40

3 Національна економіка 30

4 Світова економіка 10

Усього 100
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Які бувають завдання і як їх виконувати

Тест з основ економіки містить завдання таких форм: зав�
дання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на вста�
новлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою
відповіддю.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів від�
повіді, серед яких потрібно вибрати один правильний. За вико�
нання завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважа�
тиметься виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили у
бланку правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У тако�
му випадку Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

1. Укажіть, який із податків належить до прямих:

А податок на майно;
Б імпортне мито;
В акцизний збір;
Г податок на додану вартість.

2. Укажіть, об’єктом якої форми власності є автомобіль
Петра, якщо він часто підвозить на ньому друзів:

А колективної;
Б приватної;
В суспільної;
Г змішаної.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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ІІ. Завдання на встановлення відповідності. 

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити ло�
гічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповідних
колонок і рядків. За кожну правильно позначену логічну пару
Ви отримаєте 1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви може�
те одержати, правильно виконавши завдання, — 4 бали. 

Якщо Ви не позначили жодної правильної логічної пари, ви�
конання завдання вважається помилковим. У такому випадку
Ви отримаєте 0 балів.

Наприклад.

3. Установіть відповідність між ресурсами та доходами їхніх
власників у ринковій економіці.

Правильна відповідь: 1–Б; 2–А; 3–Г; 4–Д

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 праця;
2 грошовий капітал;
3 підприємницькі здіб�

ності;
4 земля.

А процент;
Б заробітна платня;
В дивіденди;
Г прибуток;
Д рента.
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4. Установіть відповідність між графіками та їхніми назвами.

Правильна відповідь: 1–Д; 2–Г; 3–В; 4–Б

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 графік кривої попиту;
2 графік кривої виробни�

чих можливостей;
3 графік кривої 

пропозиції;
4 графік бюджетної лінії.

А

Б

В

Г

Д
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ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. 

Результатом виконання кожного з цих завдань є число, яке
необхідно вписати у бланк А відповідно до вимог заповнення
бланка відповідей. Розв’язання завдань у чернетці не перевіря�
ються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується
лише числова відповідь у тих одиницях величини, які вказані в
умові завдання. 

За виконання кожного такого завдання можна отримати 0
або 2 бали. 

Наприклад:

5. Обчисліть у відсотках зміну продуктивності праці на швей�
ному підприємстві, яке збільшило випуск жіночих костюмів
з 300 до 450 одиниць та скоротило кількість робітників у два рази. 

Розв’язання.

ПП0 = Q0 / L0; ПП1 = Q1 / L1;

ПП1 / ПП0 = (Q1 / L1) : (Q0 / L0) = (Q1 / Q0) × (L0 / L1 ) = 1,5 × 2 = 3.

Таким чином, продуктивність праці зросла в три рази, або 
на 200 %.

6. Обчисліть у грошових одиницях економічний прибуток
фірми, господарська діяльність якої характеризується такими по�
казниками: постійні витрати становлять 3000 грошових одиниць;
середні змінні витрати — 5 грошових одиниць; обсяг реалізованої
продукції — 2000 штук; ціна за одиницю продукції — 10 грошових
одиниць; нормальний прибуток — 4500 грошових одиниць.

Правильна відповідь: 200

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Розв’язання.
Економічний прибуток фірми = Загальний дохід – Економічні

витрати = 2000 × 10 – (3000 + 5 × 2000 + 4500) = 20 000 – 17 500 =
2500 грошових одиниць.

Як працювати над тестом

Насамперед Вам необхідно уважно переглянути перелік тем,
які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання з основ еконо�
міки. Якщо Ви помітили прогалини у знаннях, важливо серйозно
опрацювати відповідні теми, зосередивши особливу увагу на
розумінні сутності основних економічних законів та понять.

Навіть якщо Ви впевнені у правильності вибраного варіанту
відповіді, ще раз уважно прочитайте інші запропоновані варіан�
ти, оскільки правильна, на перший погляд, відповідь при більш
уважному розгляді може виявитися помилковою.

Щоб правильно виконати завдання на встановлення відпо�
відності, уважно прочитайте інструкцію. Пам’ятайте, що одній
цифрі відповідає одна літера, яку можна поставити у відповід�
ність лише один раз. Будьте особливо уважні при перенесенні
логічних пар до бланка відповідей.

Зверніть увагу на вміння отримувати необхідну інформацію,
представлену в різних формах (графічній, табличній, текстовій),
та застосовувати її при аналізі економічних явищ і процесів. 

Виконання завдань тесту потребує навичок здійснення еко�
номічних розрахунків з використанням математичного апарату
(уміння розв’язувати задачі з відсотками, розраховувати індек�
си, розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, виконувати
перетворення виразів, будувати та аналізувати графіки функ�
ціональних залежностей). Врахуйте, що обчислення Ви будете
виконувати без калькулятора. Інколи виявити помилку, допу�
щену через неуважність, допомагає економічна інтерпретація
отриманого результату.

Зверніть увагу на те, що однією з вимог зовнішнього неза�
лежного оцінювання з основ економіки є вміння аналізувати
сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні.

З метою економії часу доцільно пропускати завдання, які не
вдається розв’язати одразу. До пропущених завдань можна буде по�
вернутися, якщо у Вас залишиться час, відведений на тестування.

Правильна відповідь: 2500

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть, що не відноситься до альтернативних витрат
здобуття вищої освіти.

А плата за навчання;
Б вартість підручників;
В вартість продуктів харчування;
Г втрачена заробітна платня.

2. Укажіть, як вираховують зовнішньоторговельний оборот.

А віднімаючи від ВВП обсяг експорту;
Б додаючи до ВВП обсяг експорту;
В додаючи обсяги експорту та імпорту;
Г віднімаючи від обсягу експорту обсяг імпорту

3. Укажіть, яке безробіття існує за умов повної зайнятості
ресурсів.

А структурне та фрикційне;
Б фрикційне та циклічне;
В циклічне та структурне;
Г жодного.

4. Укажіть, як називається крива фактичного розподілу доходів
у суспільстві.

А крива Лаффера;
Б бюджетна лінія;
В крива Лоренца;
Г крива Філліпса.

5. Укажіть, за яких умов існує макроекономічна рівновага.

А відсутності циклічного безробіття;
Б рівності обсягів сукупного попиту та сукупної 

пропозиції;
В низького рівня інфляції в економіці;
Г невтручання держави в економіку.
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6. Укажіть, складовою якого економічного показника є нор�
мальний прибуток.

А економічного прибутку;
Б внутрішніх витрат;
В зовнішніх витрат;
Г рентних платежів.

7. Визначте, яке задоволення отримає раціональний спожи�
вач від десерту, ціна якого становить 5 грн, якщо відомо, що
споживання шоколадки, яка коштує 2 грн, приносить йому
задоволення 10 балів.

А 10 балів;
Б 20 балів;
В 25 балів;
Г 50 балів.

8. Визначте, які дії Центрального банку призведуть до збіль�
шення грошової пропозиції.

А підвищення норми обов’язкового резервування;
Б продаж на відкритому ринку державних цінних паперів;
В підвищення облікової ставки;
Г зниження резервних вимог та облікової ставки.

9. Укажіть прізвище вченого, який вважав новаторство най�
характернішою рисою підприємця.

А Маркс К.;
Б Сміт А.;
В Кейнс Дж. М.;
Г Шумпетер Й.

10. Укажіть, яку із статей доходів або видатків не буде вклю�
чено до ВВП:

А комісійні брокера від продажу акцій «Криворіжсталі»;
Б зростання запасу товару на складах Херсонської

текстильної фабрики;
В заробітну платню вчителя приватного ліцею «Гранд»;
Г купівлю старовинної ікони пенсіонером Івановим.
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11. Укажіть, який із перерахованих активів має найбільшу
ліквідність в Україні.

А золоті ювілейні монети «10 років незалежності України»;
Б готівкові долари США;
В готівкові банкноти Національного банку України;
Г депозитний рахунок у «Приватбанку».

12. Укажіть, що означає поняття «реальний ВВП».

А вартість ВВП у поточних цінах;
Б вартість ВВП у цінах базового року;
В ВВП з урахуванням тіньового сектора економіки;
Г фізичний обсяг ВВП.

13. Визначте, у якому випадку цінова еластичність попиту на
певний товар буде високою.

А коли цей товар є товаром першої необхідності;
Б коли споживач використовує цей товар із найбільшою

користю для себе;
В за умови, що на ринку немає замінників цього товару;
Г коли цей товар менш необхідний споживачеві.

14. Укажіть, який продукт виробляє підприємство за умов
монополістичної конкуренції.

А унікальний;
Б диференційований;
В стандартизований;
Г уніфікований.

15. Укажіть, до яких наслідків обов’язково призведе одночасне
зниження попиту і зростання пропозиції товару.

А зменшення обсягу продажу товару;
Б зростання обсягу продажу товару;
В зниження рівноважної ціни;
Г підвищення рівноважної ціни.
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16. Визначте місце Франції в міжнародній торгівлі, вико�
ристовуючи наведені в таблиці дані щодо урожайності ячменю
і пшениці у Франції та Румунії.

А Франція буде експортувати ячмінь та імпортувати пше�
ницю;

Б Франція буде імпортувати ячмінь та експортувати пше�
ницю;

В Франція буде експортувати і ячмінь, і пшеницю;
Г Франція буде імпортувати і ячмінь, і пшеницю.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

17. Установіть відповідність між конкретними подіями та не�
ціновими чинниками попиту на телятину.

1 підвищились ціни
на свинину;

2 у країні триває 
демографічна криза;

3 лікарі рекомендують
вживати телятину;

4 зросли обсяги 
державних трансфертів 

А зміна кількості спожи�
вачів;

Б зміна доходів спожи�
вачів;

В зміна цін товарів�
замінників;

Г зміна цін товарів�
доповнювачів;

Д зміна смаків спожи�
вачів.

Назва країни
Урожайність, ц з 1 га

ячменю пшениці

Франція 40 50

Румунія 30 20
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18. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями.

19. Установіть відповідність між заходами уряду з урегулю�
вання економічних процесів та видами економічної політики.

20. Установіть відповідність між типовими економічними яви�
щами та фазами середнього циклу.

1 в економіці повна зайня�
тість, виробництво працює
на повну потужність;

2 виробництво і зайнятість
скорочуються;

3 виробництво і зайнятість
досягають найнижчого рівня;

4 виробництво і зайнятість
зростають до межі, з якої
розпочався спад.

А піднесення;
Б пік;
В пожвавлення;
Г депресія;
Д спад.

1 збільшення видатків
з державного бюджету
на 0,4 млрд грн;

2 підвищення рівня мінімаль�
ної заробітної платні до
450 грн;

3 продаж облігацій внутріш�
ньої державної позики
на суму 100 млн грн;

4 скасування мита
на фасований чай.

А грошово�кредитна
політика;

Б зовнішньоеконо�
мічна політика;

В податково�бюджетна
політика;

Г соціальна політика;
Д антимонопольна

політика.

1 цінний папір, що дає право
на отримання дивіденду;

2 цінний папір, що приносить
його власнику наперед вста�
новлений відсоток;

3 грошова допомога;
4 дохід власника землі.

А облігація;
Б проста акція;
В рента;
Г прибуток;
Д субсидія.
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21. Установіть відповідність між економічними явищами та
функціями грошей.

22. Установіть відповідність між конкретними прикладами
та складовими розрахунку ВВП України за видатками.

ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

23. Обчисліть у гривнях, на якому рівні було зафіксовано ціну,
якщо попит на товар задано функцією Q d = 200 – 2P, а пропози�
цію товару — функцією Q s = –100 + 4P. Після уведення фіксова�
ної ціни на цей товар його перевиробництво склало 120 штук.

24. Обчисліть у гривнях величину дивіденду, якщо ставка
банківського відсотка в поточному році становила 5 %, ринкова
ціна акції — 2000 грн, а її номінальна ціна — 500 грн.

1 сім’я Іваненків придбала
новий телевізор;

2 завод «Оболонь» закупив
нову автоматизовану
лінію вітчизняного вироб�
ництва для розливу газо�
ваних напоїв;

3 фабрика «Киянка» при�
дбала швейні машинки
японського виробництва;

4 працівникам митниці
виплатили зарплатню

А інвестиції;
Б державні видатки;
В споживчі видатки;
Г експорт;
Д імпорт.

1 ціна підручника — 22 грн;
2 на депозитному рахунку —

5000 грн;
3 отримано зарплатню —

805 грн;
4 куплено тістечко за 2 грн.

А засіб обігу;
Б засіб платежу;
В засіб нагромадження;
Г масштаб цін;
Д міра вартості.
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25. Обчисліть реальну ставку позичкового процента, якщо річ�
ний рівень інфляції становив 12 % і в рахунок погашення боргу
в 1000 грн рівно через рік було повернуто 1176 грн.

26. Обчисліть з точністю до сотих коефіцієнт цінової еластич�
ності попиту, якщо відомо, що фірма продала 100 столів для
комп’ютерів за ціною 300 грн, а коли ціну знизили до 250 грн,
виручка фірми зросла на 50 %.

27. Обчисліть, скільки гривень має заробляти менеджер за
один робочий день, щоб для нього політ літаком і подорож поїз�
дом у робочі дні були рівнозначними, якщо відомо, що на пере�
літ з Києва в Астану (через Москву) необхідно 24 години, а на
подорож у поїзді — 3 доби. Авіаквиток коштує 1500 грн, а заліз�
ничний квиток — 400 грн.

28. Обчисліть у євро, на скільки зменшиться прибуток експор�
терів за умов зміни валютного курсу з 1 євро за 1 долар США
до 0,8 євро за 1 долар США, якщо відомо, що фінська компанія по�
стачає в США рентгенівське обладнання за ціною 10 000 доларів
за один комплект. Витрати виробництва на один комплект облад�
нання становлять 7500 євро.

Правильні відповіді

1. В. 2. В. 3. А. 4. В. 5. Б. 6. Б. 7. В. 8. Г. 9. Г. 10. Г. 11. В. 12. Б. 
13. Г. 14. Б. 15. В. 16. Б. 17. 1–В; 2–А; 3–Д; 4–Б. 
18. 1–Б; 2–А; 3–Д; 4–В. 19. 1–В; 2–Г; 3–А; 4–Б. 
20. 1–Б; 2–Д; 3–Г; 4–В. 21. 1–Д; 2–В; 3–Б; 4–А. 
22. 1–В; 2–А; 3–Д; 4–Б. 23. 70. 24. 100. 
25. 5,6. 26. 3,14. 27. 550. 28. 2000. 

Важлива література

1. Економіка: Підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Мель�
ничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев’юк. — К.: Навчальна книга, 2005. —
351 с.

2. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. к.е.н.,
доц. С. В. Степаненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 306 с.
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3. Моя економіка. Підруч. для учнів 8�9, 10 класів / Л. М. Кирилен�
ко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. — К.: А.П.Н.,
2004. — 320 с.

4. Загальна економіка: Підруч. для 10�11 класів середніх загально�
освіт. закладів / За ред. І. Ф. Радіонової — Кам’янець�Подільсь�
кий: Абетка�НОВА, 2007. — 368 с.

5. Економіка: Навч. посіб. для 10–11 класів / За ред. З. Г. Ватаманю�
ка, З. М. Панчишина. — К.: Либідь, 1999. — 384 с.

6. Основи економічних знань: Посіб. для учнів 10–11 класів / А. С. Галь�
чинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Пахомов. — К.: Вища школа, 2002. —
340 с.

7. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атеста�
ції з економіки / За ред. Тимченко І. Є. — Кам’янець�Подільський:
Абетка�НОВА, 2006. — 136 с.

8. Збірник задач з економіки: Навч. посіб. для учнів 10–11 класів
суспільно�гуманітарного профілю / Упорядник Горленко Г. О. —
К.: Кам’янець�Подільський: Абетка�НОВА, 2007. — 168 с. 

9. Панчишин С. Економіка. 10–11 клас: Тестові завдання. — К.: Ли�
бідь, 2003. — 184 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання ради�
мо використовувати також інші чинні підручники та посібники
з основ економіки, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України.
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ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Що потрібно знати про тест з основ правознавства 

Як довго триває тест

На виконання тесту відведено 90 хвилин. 

Перелік тем, що виносяться на тестування

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Держава. Поняття і види влади. Особливості державної вла�
ди. Поняття й ознаки держави. Основні теорії походження дер�
жави. Поняття функції держави та їх класифікація. Поняття
форми держави. Класифікація держав за їх формою. Основні
форми правління. Поняття, ознаки та види монархій та респу�
блік. Форми державного устрою. Поняття та ознаки унітарної
держави, федерації, конфедерації та імперії. Державно�політичні
режими. Ознаки демократії. Поняття і ознаки правової держави. 

Право та законодавство. Поняття та види соціальних норм.
Співвідношення та взаємовплив права і моралі. Поняття та оз�
наки права. Право як суспільне явище (об’єктивне право) і як
конкретне повноваження особи (суб’єктивне право). Функції
права. Джерела (форми) права. Поняття системи права. Галузі,
інститути та норми права. Види норм права. Поняття та види
нормативно�правових актів. Співвідношення права та закону.
Поняття та види систематизації нормативно�правових актів.

Правовідносини та правопорушення. Поняття правовідносин.
Структурні елементи правовідносин. Юридичні факти як підстава
виникнення, припинення та зміни правовідносин. Правомірна
і неправомірна поведінка. Поняття, причини і види правопору�
шень. Поняття, цілі, види і підстави юридичної відповідальності.
Обставини, що виключають юридичну відповідальність. 

Основи історії держави і права України. Держави, що існували
на території сучасної України. Правові пам’ятки історії України.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

Основи конституційного права України. Україна — суверенна
і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Деклара�
ція про державний суверенітет України. Акт проголошення незал�
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ежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Правонаступ�
ництво України. Основні етапи конституційного процесу в Укра�
їні 1991–1996 рр. Конституція України — Основний закон держа�
ви. Порядок внесення змін до Конституції України. Зміни до
Конституції України від 08. 12. 2004 р. 

Конституційна форма правління, державного устрою і полі�
тичного режиму України. Державні символи України. Адміні�
стративно�територіальний устрій України. Статус Автономної
Республіки Крим. Правовий статус національних меншин в Ук�
раїні. Законодавство про мови в Україні. 

Громадянство. Поняття громадянства та підданства. Біпа�
триди та апатриди. Порядок та підстави набуття громадянства
України. Порядок та підстави припинення громадянства Укра�
їни. Порядок вирішення питань, які стосуються громадянства
України. Правовий статус іноземця й особи без громадянства в
Україні. 

Права, свободи і обов’язки людини і громадянина. Система
конституційних прав людини в Україні. Поняття невід’ємних
прав людини. Сучасні міжнародно�правові стандарти в галузі
прав людини. Загальна Декларація прав людини. Єдність прав і
обов’язків, неприпустимість зловживання правами і свободами,
гарантованість прав і свобод, взаємна відповідальність держави
і громадянина. 

Громадянські (особисті) права людини і громадянина. Право
людини на життя, повагу до її гідності, свободу та особисту
недоторканність. Принцип презумпції невинуватості і право на
судовий захист. Недоторканність житла. Таємниця листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Сво�
бода пересування та вільний вибір місця проживання. Поняття
свободи світогляду і віросповідання. Зміст принципу відокре�
млення церкви від держави та школи від церкви. Поняття свобо�
ди думки і слова. Право на інформацію. Захист державної й
комерційної таємниці. 

Політичні права людини і громадянина. Право на свободу
об’єднання в політичні партії та громадські організації. Види
об’єднань громадян в Україні. Особливості правового статусу
молодіжних та дитячих громадських організацій. Право грома�
дян на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій та
його юридичні гарантії. Право на звернення до органів держав�
ної влади та органів місцевого самоврядування. 

Конституційні соціальні, економічні та культурні права лю�
дини і громадянина. Конституційне закріплення права на освіту.
Обов’язковість отримання повної загальної середньої освіти.
Права та обов’язки учнів. Конституційне закріплення права на

267



достатній життєвий рівень. Юридичні гарантії конституційного
права на охорону здоров’я. Конституційне закріплення права на
житло. Конституційний захист сім’ї, материнства та дитинства.
Конвенція про права дитини.

Конституційні обов’язки громадян України. Порядок призо�
ву на військову службу та її проходження. Відстрочки від призо�
ву. Альтернативна служба. 

Вибори і референдуми. Безпосередня й представницька де�
мократія та їх основні форми. Поняття референдуму. Предмет,
порядок призначення та проведення Всеукраїнського та місце�
вих референдумів. Види виборчих систем. Принципи виборчого
права. Порядок підготовки та проведення виборів.

Система органів державної влади в Україні. Принцип поді�
лу державної влади в Україні. Склад, правовий статус і повнова�
ження Верховної Ради України. Правовий статус народного де�
путата. Підстави і порядок дострокового припинення
повноважень Верховної Ради України і народного депутата Ук�
раїни. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Рахункова палата. Порядок роботи Верховної Ради України. За�
конодавчий і бюджетний процес в Україні. 

Правовий статус Президента України та його повноваження.
Порядок обрання, підстави та порядок дострокового припинен�
ня повноважень Президента України. Рада національної безпе�
ки і оборони України. 

Правовий статус і повноваження Кабінету Міністрів Украї�
ни. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України.
Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої
влади. Повноваження та порядок формування місцевих держав�
них адміністрацій. Система та повноваження місцевих органів
державної виконавчої влади. 

Поняття про місцеве самоврядування. Територіальні грома�
ди. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.
Міський, селищний, сільський голова. 

Судова влада в Україні. Конституційний суд України —
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Система
та повноваження судів загальної юрисдикції в Україні. Основ�
ні принципи судочинства в Україні. Порядок розгляду справ
у судах. 

Система правоохоронних органів в Україні, їх основні зав�
дання. Правовий статус та функції прокуратури України. Пра�
вовий статус міліції, Служби безпеки України. Права та обов’яз�
ки співробітників міліції та інших правоохоронних органів.
Поняття оперативно�розшукової діяльності. Правовий статус та
завдання адвокатури.

268



НАЙВАЖЛИВІШІ ПОЛОЖЕННЯ 
ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Цивільне законодавство. Цивільно�правові відносини. Ци�
вільний кодекс України. Поняття фізичних та юридичних осіб.
Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг дієздат�
ності малолітньої та неповнолітньої особи. Визнання особи не�
дієздатною, обмежено дієздатною. 

Поняття особистих немайнових прав та їх захист. 
Поняття права власності. Форми власності в Україні. Інте�

лектуальна власність та авторське право.
Поняття та ознаки правочину. Умови дійсності правочину. 
Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст дого�

вору купівлі�продажу. Захист прав споживачів. Договір майно�
вого найму (оренди). Договір позики. Договір дарування. 

Поняття, ознаки і особливості цивільно�правової відпові�
дальності. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність.
Договірна і позадоговірна відповідальність. Особливості цивіль�
но�правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб.
Поняття делікту. Відповідальність без вини. Поняття джерела
підвищеної небезпеки та особливості відповідальності власника
джерела підвищеної небезпеки. Підстави звільнення особи від
цивільно�правової відповідальності. 

Поняття спадкування та спадщини. Спадкування за законом
і за заповітом. Черги спадкоємців за законом. Право на обов’яз�
кову долю спадщини. Порядок оформлення заповіту. 

Житлове законодавство. Основні принципи забезпечення
громадян України житлом. Договір найму жилого приміщення.
Права і обов’язки власників та наймачів жилого приміщення.
Приватизація державного житлового фонду. 

Сімейне законодавство. Поняття шлюбу та сім’ї. Умови і по�
рядок укладання шлюбу. Підстави та порядок припинення шлю�
бу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті та майнові права
і обов’язки подружжя. 

Особисті та майнові права і обов’язки батьків та дітей. Усино�
влення (удочеріння). Порядок та підстави позбавлення батьків�
ських прав. Опіка і піклування.

Трудове законодавство. Кодекс законів про працю. Понят�
тя, сторони та зміст трудового договору. Колективний договір.
Умови і порядок прийняття на роботу. Підстави і порядок при�
пинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку.
Скорочений та неповний робочий час. Види відпусток та поря�
док їх надання. Системи оплати праці. Поняття трудової дис�
ципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Осо�
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бливості праці неповнолітніх. Порядок розв’язання індивіду�
альних трудових спорів. Колективні трудові спори та порядок
їх розв’язання.

Поняття матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Ви�
ди дисциплінарних стягнень. Порядок накладання та зняття
дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність праців�
ників за шкоду, заподіяну підприємству, установі або організації.
Обмежена і повна матеріальна відповідальність. 

Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття
підприємницької діяльності. Основні організаційно�правові
форми суб’єктів підприємницької діяльності. Державна реєстра�
ція суб’єктів підприємницької діяльності. 

Законодавство про соціальний захист. Поняття соціального
страхування та соціального забезпечення. Право громадян на
соціальний захист. Види пенсій в Україні. Умови призначення
пенсій.

Фінансове право. Поняття бюджету. Поняття податку. Види
податків. 

Земельне та екологічне законодавство. Земельний кодекс
України. Право власності на землю. Поняття та порядок прива�
тизації землі. Правове регулювання землекористування. Оренда
землі. 

Екологічні права та обов’язки громадян. Права і обов’язки
природокористувачів. Загальне та спеціальне природокористу�
вання. Право громадян на отримання повної та достовірної ін�
формації про стан навколишнього природного середовища. 

Адміністративне законодавство. Правове регулювання дер�
жавного управління в Україні. Адміністративний примус та
переконання. 

Поняття адміністративного проступку. Види адміністратив�
них стягнень. Органи, що розглядають справи про адміністра�
тивні правопорушення. Особливості адміністративної відпові�
дальності неповнолітніх.

Кримінальне законодавство. Дія кримінального кодексу в
часі та просторі. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину.
Поняття вини та її види. Стадії вчинення злочину. Добровільна
відмова від доведення злочину до кінця. Співучасть у вчиненні
злочину. Поняття повторності, рецидиву та сукупності злочинів.
Обставини, які виключають кримінальну відповідальність. По�
няття неосудності та обмеженої осудності. Обставини, які
пом’якшують та обтяжують відповідальнісь.

Поняття та мета кримінального покарання. Види покарань.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. При�
мусові заходи виховного характеру. Амністія і помилування. 
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Види злочинів. Злочини проти життя, здоров’я, честі і гідно�
сті особи. Злочини проти власності. Хуліганство.

Кримінально?процесуальне законодавство. Завдання та ста�
дії кримінального процесу. Права та обов’язки підозрюваного (об�
винуваченого, підсудного), потерпілого, свідка в кримінальному
процесі. Порядок розгляду справ у суді. Апеляція та касація. 

Як побудовано тест

Зовнішнє незалежне оцінювання з основ правознавства мі�
стить 45 завдань різних форм. 

За розділами програми завдання розподілено таким чином:

Які бувають завдання і як їх виконувати

До тесту включено завдання трьох форм. 

I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відпо�
відей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконан�
ня завдання Ви можете отримати 0 або 1 бал. Завдання вважати�
меться виконаним правильно, якщо Ви обрали та позначили у
бланку правильний варіант відповіді. За це Ви отримаєте 1 бал.

Завдання вважатиметься виконаним помилково, якщо Ви:
а) позначили неправильний варіант відповіді; б) позначили два
або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правиль�
ний; в) не позначили жодного варіанта відповіді взагалі. У такому
випадку Ви отримаєте 0 балів.

№ Розділ програми Орієнтовний 
розподіл завдань, %

1 Основи теорії держави і права 20–30

2 Основні засади конституційного ладу України 30–40

3 Найважливіші положення окремих галузей зако�
нодавства України 40–45
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Наприклад. 

1. Яка із зазначених ознак є притаманною як для норм права,
так і для норм моралі? 

А Прийняття компетентним державним органом у встано�
вленому порядку; 

Б визнання більшістю населення;
В формальна визначеність;
Г регулювання даними нормами певних соціальних відно�

син.

Пропоноване завдання перевіряє знання юридичних понять,
термінів, їхніх ознак. Аналогічні завдання перевірятимуть знання
учасниками основних положень нормативних актів України. Роз�
в’язуючи це завдання, учасник повинен пригадати ознаки кожно�
го з двох названих понять — моралі та права. При цьому учень по�
бачить, що правові норми мають бути прийнятими компетентним
державним органом, для них притаманна формальна визначе�
ність (для норм моралі ці ознаки не характерні). Водночас під�
тримка з боку більшості населення не є обов’язковою ознакою
правових норм (на відміну від моральних). Отже, і норми права,
і моральні норми є видами соціальних норм, регулюють певні
соціальні відносини. Таким чином, правильна відповідь — Г.

2. Громадянин Р. (15 років) через вікно проник до квартири,
мешканців якої не було вдома, та заволодів їхніми цінними реча�
ми — грошима і портативним комп’ютером. Дайте кваліфікацію
дій громадянина Р.

А скоєно грабіж, Р. буде притягнуто до кримінальної від�
повідальності; 

Б скоєно крадіжку, Р. буде притягнуто до кримінальної
відповідальності; 

В скоєно крадіжку, але Р. не буде притягнуто до кримі�
нальної відповідальності у зв’язку з недосягненням від�
повідного віку;

Г скоєно дрібну крадіжку, Р. буде притягнуто до адміні�
стративної відповідальності.

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку:
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При виконанні подібних завдань перевіряється вміння учнів
застосовувати юридичні знання для прийняття рішень у конкрет�
них життєвих ситуаціях, визначати правомірний шлях розв’язан�
ня проблемних ситуацій. 

Для розв’язання пропонованого завдання перш за все необхід�
но встановити обставини, які мають юридичне значення. У дано�
му випадку такими обставинами є вік громадянина Р. — 15 років,
вартість украденого (цінність портативного комп’ютера явно пе�
ребільшує розмір шкоди, при якій можлива кваліфікація дій як
дрібної крадіжки) та спосіб скоєння правопорушення (правопо�
рушник вважав, що його ніхто не бачить, що його дії є непомітни�
ми для оточуючих). В описаному випадку правопорушник здій�
снив таємне заволодіння чужим майном, тому його дії необхідно
кваліфікувати як крадіжку. 

Таким чином, відповідь А, де дії Р. кваліфікують як грабіж, є
неправильною. 

Враховуючи цінність украденого, подію можна кваліфікува�
ти саме як злочин, а не як адміністративне правопорушення, то�
му відповідь Г є неправильною. 

Кримінальним кодексом України передбачено відповідаль�
ність неповнолітніх з 14 років за ряд злочинів, серед яких — кра�
діжка, тому відповідь В є неправильною. 

Отже, Р. може бути притягнутий до кримінальної відпові�
дальності. Тому правильна відповідь — Б. 

3. Главою держави є королева, її влада є спадковою. Вона са�
мостійно видає закони, призначає всіх членів уряду, який є до�
радчим органом при королеві. Визначте форму правління цієї
держави.

А абсолютна монархія;
Б президентська республіка;
В унітарна держава;
Г обмежена монархія.

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді в бланку:
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У цьому прикладі учаснику тестування необхідно співвідне�
сти відомі йому ознаки різних форм правління з наведеним опи�
сом конкретної держави. 

Враховуючи, що завданням є визначення форми правління,
одразу можна виключити відповідь В, адже поняття «унітарна
держава» є характеристикою форми державного устрою. 

Виходячи із спадкового характеру влади, можна зробити вис�
новок про монархічну форму правління, отже, відповідь Б не
може бути правильною. 

З двох відповідей, що залишилися, правильною буде відпо�
відь А, тому що влада королеви нічим не обмежена, вона само�
стійно видає закони, формує уряд, який є лише дорадчим орга�
ном, також опис держави не містить жодної інформації про
наявність парламенту. Таким чином визначаємо, що описана
держава є абсолютною монархією. 

II. Завдання на встановлення відповідності 
(логічні пари). 

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках
інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (право�
руч). При виконанні завдання необхідно встановити відповід�
ність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити ло�
гічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині відповідних
колонок і рядків.

За кожну правильно позначену логічну пару Ви отримаєте
1 бал. Максимальна кількість балів, яку Ви можете одержати,
правильно виконавши завдання, — 4 бали. Якщо Ви не позна�
чили жодної правильної логічної пари, виконання завдання
вважатиметься помилковим. У такому випадку Ви отримаєте
0 балів.

Правильна відповідь: А

Зразок позначення відповіді в бланку:
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Наприклад. 

4. Визначте, до компетенції якого з названих органів державної
влади належать названі питання:

Для відповіді на це запитання учень повинен пригадати пов�
новаження кожного з названих органів державної влади. При
цьому слід особливу увагу звернути на повноваження, які певні
органи здійснюють спільно шляхом взаємного погодження, на�
дання згоди, внесення пропозицій і таке інше. У даному випад�
ку учень повинен пригадати, що державний бюджет України
розробляється Кабінетом Міністрів України, який не пізніше 15
вересня року, що передує бюджетному, зобов’язаний внести про�
ект бюджету на розгляд Верховної Ради України (до компетен�
ції парламенту відноситься затвердження бюджету). Призна�
чення Генерального Прокурора України здійснює Президент
України за згодою Верховної Ради, призначення Міністра Обо�
рони України віднесено до повноважень Верховної Ради, воно
здійснюється за пропозицією Президента України. Офіційне ж
тлумачення Конституції та законів України є одним із повнова�
жень Конституційного Суду України. Встановлення результатів
виборів Президента України віднесено до компетенції Цен�
тральної виборчої комісії України. Таким чином, правильною
відповіддю будуть такі пари: 1—Г, 2—А, 3—Б, 4—В.

Зразок позначення 
відповіді в бланку:

1 Кабінет Міністрів
України;

2 Верховна Рада Ук�
раїни;

3 Президент 
України;

4 Конституційний
Суд України.

А Призначення Міністра оборони
України; 

Б Призначення Генерального Про�
курора України;

В Офіційне тлумачення Конститу�
ції та законів України;

Г Розробка державного бюджету
України;

Д Встановлення результатів вибо�
рів Президента України.
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III. Завдання на встановлення правильної послідовності. 

Завдання складається з інструкції та назв подій, явищ, право�
вих актів, позначених буквами. При виконанні завдання
необхідно розташувати явища, події, правові акти у правильній
послідовності та поставити позначки у бланку на перетині коло�
нок і рядків. Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія,
цифрі 2 — друга подія, явище, правовий акт і так далі. За вико�
нання завдання Ви можете отримати 0, 1 або 2 бали.

Наприклад. 

5. Пропоновані правові акти розташуйте за ступенем їхньої
юридичної сили (від найбільшої до найменшої).

А Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо
підвищення боєздатності Збройних Сил України»;

Б Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення
регіональних центрів оцінювання якості освіти»;

В Закон України «Про освіту»;
Г Конституція України.

При розв’язуванні цього завдання учасник повинен прига�
дати класифікацію нормативно�правових актів. Він має згада�
ти, що Конституція України та Закон України є видами зако�
нів, Указ Президента України, постанова Кабінету Міністрів
України є підзаконними правовими актами. Найвищу юридич�
ну силу має Конституція України, вона має бути названа пер�
шою. Другу позицію займає Закон України. Третю та четвер�
ту — підзаконні правові акти. При цьому Указ Президента
України має більш високу юридичну силу, ніж Постанова Кабі�
нету Міністрів України. Отже, правильна послідовність буде
виглядати таким чином: 1–Г; 2–В; 3–А; 4–Б. 

Зразок позначення 
відповіді в бланку:
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Як працювати над тестом

Тест з основ правознавства вимагає від учасника тестування
досконалого володіння матеріалом програми, знання Конститу�
ції України, основних нормативних актів нашої держави. При
підготовці до зовнішнього незалежного тестування з основ пра�
вознавства необхідно звернути увагу на зміни, що відбуваються
в законодавстві України — завдання спиратимуться на законо�
давство станом на 31. 12. 2007 р. 

Зверніть увагу на те, що більшість підручників, якими Ви ко?
ристувалися в школі, видано до внесення змін у Конституцію
України відповідно до Закону України від 08. 12. 2004 р., і то?
му вони не враховують змін, які відбулися в конституційному
законодавстві. Так само підручники з об’єктивних причин не
враховують зміни, що відбулися в інших галузях законодав?
ства протягом останніх років (після видання підручника).
Важливо звернути увагу, що в разі протиріччя між підручником
та діючими нормативними актами правильною вважатиметься
відповідь, яка базуватиметься на сучасному діючому законодав�
стві України. 

При розв’язанні юридичних задач важливо дотримуватися
певного алгоритму.

Перш за все, необхідно виділити в тексті завдання факти, об�
ставини, які мають суттєве значення для розв’язання задачі (вік
учасників правовідносин, рівень їхньої дієздатності, їхня роль в
описаних подіях, обставини, за яких відбуваються події тощо). 

По�друге, необхідно визначитися, нормами яких правових
актів регулюються описані відносини, та згадати ці норми. 

Після цього можна безпосередньо приймати рішення та вка�
зувати правильну, на вашу думку, відповідь. 

Уважно стежте за часом. На розв’язання найпростіших зав�
дань першої форми (завдання з вибором однієї правильної від�
повіді), які перевіряють знання юридичних понять, термінів,
окремих положень нормативних актів, маєте витрачати не біль�
ше, ніж одну хвилину, для розв’язання юридичних задач — дві —
чотири хвилини. Завдання другої та третьої форми також потре�
бують від двох до чотирьох хвилин на розв’язання. 

277



Перевірте свою готовність до тестування

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Визначте, який із зазначених видів відповідальності не від�
носиться до видів юридичної відповідальності:

А дисциплінарна відповідальність;
Б моральна відповідальність;
В кримінальна відповідальність;
Г адміністративна відповідальність.

2. Визначте, яка із зазначених ознак характерна для унітар�
ної держави:

А наявність громадянства окремих частин держави;
Б наявність конституцій окремих адміністративно�тери�

торіальних одиниць, які входять до складу держави;
В наявність ознак суверенітету в окремих частин держави;
Г наявність єдиної податкової системи.

3. Визначте, в якому із зазначених випадків має місце прояв
державної влади:

А директор магазину прийняв рішення про звільнення
з роботи товарознавця; 

Б мати заборонила синові дивитися телевізор пізно
ввечері;

В чоловік�підприємець доручив своїй дружині�бухгал�
теру сплатити зарплату працівникам фірми;

Г суд визнав громадянина П. винним у злочині та засу�
див його до шести років позбавлення волі.

4. В країні Х�ландії президент обирається загальнонародним
голосуванням строком на сім років. Він має право розпустити
парламент, самостійно призначає та може звільнити з посади
прем’єр�міністра і всіх членів уряду. Визначте форму правління,
яка існує в цій державі:

А абсолютна монархія;
Б обмежена монархія;
В парламентська республіка;
Г президентська республіка.
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5. Визначте, в якому віці в Україні можливий призов чолові�
ків на строкову військову службу: 

А з 17 до 23 років; 
Б з 18 до 25 років; 
В з 19 до 24 років; 
Г з 18 до 27 років.

6. Визначте, який строк повноважень народних депутатів
України встановлений Конституцією України:

А 2 роки;
Б 3 роки;
В 4 роки;
Г 5 років.

7. Конституція України гарантує кожному, хто працює, право
на страйк. Визначте, з якою метою може бути використано це
право:

А для захисту економічних та політичних прав;
Б для захисту соціальних та економічних прав;
В для захисту соціальних та політичних прав;
Г для захисту соціальних, економічних та політичних прав.

8. Визначте, хто з зазначених осіб не має права на отримання
українського громадянства:

А дівчинка, батьками якої є громадяни України та яка на�
родилася на території Грузії;

Б жінка, 28 років, народилася в м. Одесі, згодом жила в Ризі,
потім переїхала в Україну, де живе та працює нині, вивчи�
ла українську мову, історію та Конституцію України;

В хлопчик, народився в м. Ужгороді, його батько — грома�
дянин Угорщини, мати — громадянка Румунії;

Г хлопчик, мати якого — особа без громадянства, постійно
проживає в м. Полтаві, де народився хлопчик, батько —
невідомий.
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9. Визначте, яке із зазначених тверджень не відповідає Кон�
ституції України: 

А кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушуються права
й свободи інших людей;

Б базова загальна середня освіта є обов’язковою; 
В кожному гарантується право знати свої права та

обов’язки;
Г діти рівні у своїх правах незалежно від походження,

а також від того народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

10. Визначте, у якому із зазначених випадків згідно з Консти�
туцією України повноваження Президента України можуть бути
достроково припинені:

А висловлення недовіри Президентові України на Всеук�
раїнському референдумі;

Б висловлення недовіри Президентові України двома тре�
тинами обласних рад України;

В здійснення процедури імпічменту;
Г прийняття рішення про усунення Президента з його по�

сади більшістю в дві третини конституційного складу
Верховної Ради України.

11. Визначте, яку з наведених справ має розглядати Консти�
туційний Суд України:

А справу про відповідність рішення Київської міськради
про обмеження проведення демонстрацій в центрі сто�
лиці Конституції України за поданням 52�х народних
депутатів України;

Б справу про додержання конституційної процедури роз�
слідування і розгляду справи про усунення Президента
України з поста в порядку імпічменту;

В справу про відповідність чинного договору з іноземною
державою Конституції України за поданням Ради міні�
стрів Автономної Республіки Крим;

Г справу про відповідність постанови Кабінету Міністрів
України Указу Президента України за поданням Прези�
дента України.
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12. Визначте, хто із зазначених осіб має право на трудову
пенсію за віком:

А чоловік�монтажник, 58 років, має 38 років трудового
стажу;

Б жінка�бухгалтер, 57 років, 27 років трудового стажу;
В хлопчик 11 років, у якого при виконанні трудових обо�

в’язків загинув батько;
Г чоловік�матрос, 26 років, 3 місяці трудового стажу, внас�

лідок отриманих під час роботи травм втратив праце�
здатність та став інвалідом.

13. Визначте, що із зазначеного нижче належить до спільної
власності подружжя та підлягає поділу в разі розлучення:

А стоматологічне крісло, придбане під час перебування в
шлюбі для роботи чоловіка�стоматолога; 

Б автомобіль, подарований жінці батьками під час перебу�
вання в шлюбі;

В будинок, отриманий у спадщину чоловіком під час пере�
бування в шлюбі;

Г коштовна обручка, яка належала жінці до вступу у
шлюб.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

14. Визначте, яка дата відповідає кожній із зазначених
пам’яток правової культури України:

1 Конституція Пилипа Орлика; А 1996 р.;
2 Конституція України; Б 1654 р.;
3 Четвертий Універсал В 1588 р.;

Центральної Ради; Г 1918 р.;
4 Березневі статті. Д 1710 р.
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ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.

15. Розташуйте пропоновані стадії судового процесу у кримі�
нальній справі у правильній послідовності:

А оголошення вироку;
Б судові дебати та останнє слово підсудного;
В судове слідство;
Г підготовча частина судового засідання.

Правильні відповіді

1. Б; 2. Г; 3. Г; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. Б; 
12. Б; 13. А; 14. 1–Д, 2–А, 3–Г ,4–Б; 15. 1–Г, 2–В, 3–Б, 4–А.

Важлива література

1. Конституція України.
2. Котюк І. І. Основи правознавства: Підруч. для 9 класу загально�

освіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2002. — 320 с.
3. Наровлянський О. Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 класу за�

гальноосвіт. навч. закл. — К.: Парламентське видавництво, 2006. —
384 с.

4. Основи правознавства: Підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч.
закл./Під заг. редакцією Журавського В. С. — К.: Юридична дум�
ка, 2005. — 424 с.

5. Основи правознавства: Підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч.
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7. Хрестоматія з правознавства. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 736 с.

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання радимо
використовувати також і інші підручники та посібники з основ
правознавства, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України.
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