
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Відповіді до завдань для  
державної підсумкової атестації

9 клас
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Варіант 1

 Завдання 1–7.
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а  
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Завдання 8.
Іван Сірко

Завдання 9.

1. московська окупація;
2. обмеження автономії Гетьманщини.

Завдання 10.
Документ є уривком звіту В. Левицького — українського гре-

ко-католицького діяча, богослова і цензора щодо діяльності «Руської 
трійці» (М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький). Він датується 
1837 роком після того, як в Буді була видана «Русалка Дністрова». 
Левицький рекомендує заборонити збірку. Він вважає її проявом «ек-
зальтованої юнацької фантазії». Автор дуже негативно ставиться до 
учасників «Руської трійці», вважаючи їх недосвідченими і такими, що 
прагнуть слави. Левицький був представником консервативного гре-
ко-католицького духовенства, лояльного до австрійської влади. Воно 
боялося новацій, експериментів на літературній ниві, молодіжних бун-
тарських проявів, які могли посіяти в суспільстві збурення, а отже, 
похитнути існуючий лад і панівне становище церкви в галицькому су-
спільстві. Аби цього не сталося, церковна цензура заборонила «Русал-
ку Дністрову», щоб задушити культурні і суспільні зміни. Але заборона 
цензури не зупинила поступу. Публікація «Русалки Дністрової» стала 
явищем революційним на західноукраїнських землях.
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Варіант 2

Завдання 1–7.

1 2 3 4 5 6 7
а  
Б 
В  
Г  

Завдання 8.
Василь Симиренко

Завдання 9.

1. прагнення української і литовської еліти отримати привілеї, 
якими користувалася польська шляхта;

2. московська загроза (Лівонська війна).

Завдання 10.
У документі йдеться про заснування Русько-української ради-

кальної партії (РУРП) у 1890 р. і її програму. Це була перша політична 
партія на західноукраїнських землях та й загалом в Україні. В проце-
сі написання політичної програми точилися дискусії з приводу того, 
якою має бути ідеологія партії. У другій половині і наприкінці ХІХ ст. 
людними були соціалістичні ідеї, базовані на класовій боротьбі і со-
ціальному визволенні робітничого класу. Проте, як зазначає автор, в 
Західній Україні не було соціальної бази партії з такою ідеологією. Не 
існувало міцного класу пролетаріату. Були лише безземельні і малозе-
мельні селяни. Тому була прийнята компромісна програма. З одного 
боку затверджувалося рішення йти до соціалізму, а з іншого перемага-
ло національне спрямування партії. Програму підтримали І. Франко і 
М. Павлик. Поява партії, яка поставила за мету відстоювати інтереси 
дрібних землеробів, викликала суспільний резонанс і захоплення в Га-
личині. Але насправді соціалістичні ідеї не отримали поширення на 
західноукраїнських землях.
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Варіант 7

Завдання 1–7.

1 2 3 4 5 6 7
а
Б  
В    
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Завдання 8.
Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького 

(Конституція Пилипа Орлика)

Завдання 9.

1. Московська держава розглядалася хорошим союзником, 
оскільки це православна країна;

2. Ненадійність Кримського ханства як союзника проти Речі По-
сполитої.

Завдання 10.
Поданий документ є уривком з «Повісті минулих літ». Нестор 

прагнув в літописі увіковічнити і прославити династію Рюриковичів і 
Ярослава Мудрого. З цих рядків ми розуміємо, що період правління 
великого князя був епохою найбільшого розквіту Київської держави. 
Саме тоді Київ зазнає великої розбудови: постають церкви, Софій-
ський собор, монастирі, Золоті ворота. За нього християнство пере-
можно поширюється по державі, а разом з ним процвітають освіта, 
іконопис, переписування книг при монастирях. Автор підкреслює, що 
фундамент розквіту Київської Русі заклав Володимир Великий, а про-
довжив його починання син Ярослав. І це дійсно так. Саме прийняття 
християнства дало поштовх розвитку архітектури, іконопису, освіти, 
книговидання.
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Варіант 8

Завдання 1–7.

1 2 3 4 5 6 7
а 
Б   
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Завдання 8.
Лук’яна Кобилицю

Завдання 9.

1. скасування кріпацтва;
2. великий потік селян в міста, де вони стали новою робочою 

силою.

Завдання 10.
Літопис Руський розповідає про поїздку галицько-волинського 

князя Данила Романовича до ханської ставки — Сараю у 1245 році. 
Так Данило Галицький визнав свою васальську залежність від Золотої 
Орди.

Автор наводить діалог Данила і Батия. З нього видно, що князь 
в приниженому статусі, у становищі підданого. Літописець з гірко-
тою сприймає цей факт. Йому важко змиритися з тим, що могутній 
правитель, володар великої кількості земель тепер «сидить на колінах 
і холопом себе називає». Примітно, що літописець не намагається ви-
правдати князя і засуджує його за таке самоприниження.

Визнання Данилом Галицьким васальної залежності від Золотої 
Орди стало вимушеним кроком. Перебуваючи в Києві, він міг бачити 
наслідки монгольського нашестя. І князь розумів, що така доля може 
спіткати і його землі. Він усвідомлював, що боротися з такою могут-
ньою силою самостійно він не має ні можливостей, ні ресурсів. Тому 
Данило зробив тимчасовий тактичний крок, щоб зібрати сили. Відомо, 
що пізніше він заручився підтримкою папи римського для боротьби 
проти монголів.
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Варіант 14

Завдання 1–7.

1 2 3 4 5 6 7
а  
Б 
В  
Г  

Завдання 8.
Кревська унія 1385 р., скріплена шлюбом литовського князя 

Ягайла і польської королівни Ядвіги

Завдання 9.

1. Утворення Речі Посполитої;
2. Об’єднання більшості українських земель в одній державі.

Завдання 10.
У поданому документі йдеться про Кирило-Мефодіївське брат-

ство, яке було засновано наприкінці 1845 – на початку 1846 року. 
Учасниками Товариства були В. Білозерський, М. Гулак, М. Костома-
ров, П. Куліш, Т. Шевченко. Автора непокоїть ідея федерації слов’ян-
ських народів, пропагована організацією. Це могло похитнути позиції 
царизму. Сама ідеологія кирило-мефодіївців носила антимонархічний, 
антицаристський характер. Друге, що непокоїло Орлова, — це украї-
ноцентричність членів організації. Він називає братчиків не інакше, як 
українофілами. Йому не подобається, як кирило-мефодіївці подають 
минуле і теперішнє України, ідеалізують її історію, героїзують гайда-
маків, козаків. Очевидно, автор вбачає в цьому загрозу українського 
сепаратизму. Особливу увагу Орлов приділяє Тарасу Шевченку та його 
віршам «підбурливого змісту». Саме останній отримав найсуворіше 
покарання. Після цього листа перша українська політична організація 
була розгромлена.
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Варіант 15

Завдання 1–7.

1 2 3 4 5 6 7
а  
Б 
В   
Г 

Завдання 8.
Розпорядження Олександра І про створення українського козаць-

кого війська (червень 1812 р.)

Завдання 9.

1. входження Київської Русі в коло цивілізованих країн Європи;
2. розвиток архітектури, іконопису, книговидавання.

Завдання 10.
Львівський літопис розповідає про початок Національно-визволь-

ної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького 
(1648–1654 рр.) і перші її успіхи (битва під Жовтими Водами, битва під 
Пилявцями). Літописець не приховує свого захоплення від козацьких 
перемог і сили Богдана Хмельницького. Пізніше військо повстанців 
взяло в облогу Львів і Замостя, а опісля отримало викуп від мешканців 
тих міст. Проте далі на захід, на польські землі Богдан Хмельницький 
не пішов. Причину цього пояснює літописець, нібито новообраний 
король пообіцяв пробачити Богдану Хмельницькому повстання проти 
Речі Посполитої. Гетьман зробив велику помилку, не довівши війни 
до кінця. Вже у 1649 р. польський король зібрав свіжі сили і рушив до 
України. Чому Хмельницький послухався польського короля, невідо-
мо. Можливо, бракувало військових сил, можливо, наступ зупинили 
люті морози…

Формат 60×84/16.  
Папір офсетний. Гарнітура Times. Умовн. друк. арк. 0,93.  

Умовн. фарбо-відб. 0,93.

Історія України


