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ПЕРЕДМОВА

Успішне складання зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є 
однією із умов вступу до вищого навчального закладу. Складність підготовки зу-
мовлена такими обставинами: 

• великим обсягом фактологічного матеріалу, дат, понять, імен історичних 
постатей;

• знання з історії України передбачають також розуміння історичного проце-
су, осягнення причин та наслідків і значення тих чи інших подій та явищ.

Посібник «Історія України. Питальник для підготовки до ЗНО» призначений 
для учнів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які на належному 
рівні засвоїли програмовий матеріал з історії України, зрозуміли особливості пере-
бігу історичних процесів та явищ, осмислили причинно-наслідкові зв’язки подій. 
Матеріали посібника скомпоновано за тематично-хронологічним принципом по 
розділах, що відповідають певним періодам історії. Запитання відкритої форми 
та відповіді на них, дають змогу в «гарячий час» підготовки до зовнішнього неза-
лежного оцінювання закріпити, узагальнити та систематизувати набуті знання й 
звести їх до цілісної системи. Основний змістовий матеріал укладений за чинними 
шкільними підручниками з історії України. 

Структура посібника включає такі рубрики: Робота з матеріалами підручника 
(включає репродуктивний, конструктивний, творчий рівень); Робота з історични-
ми документами та інформаційним ресурсом; Робота з візуальними джерелами; 
Робота з історичною хронологією; Робота з картографічними джерелами. Задля 
само- і взаємоконтролю уведено рубрику «Перевір себе». Охоплення у даному 
посібнику програмового матеріалу з шкільного курсу історії України дає змогу 
продуктивно використовувати його матеріали під час підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання, виявити недоліки та прогалини у своїх знаннях та знай-
ти шляхи їх усунення.

У чому особливість посібника? По-перше, він не є джерелом основної інфор-
мації з предмета, а виконує функцію наставника у самостійній роботі з історич-
ним матеріалом. По-друге, посібник містить вправи із відповідями до них, що 
змушує здобувачів обміркувати вивчене, дає їм можливість здійснювати самоо-
цінку та самоконтроль засвоєння навчального матеріалу. По-третє, до кожного 
розділу посібника підібрано документи, візуальні джерела, карти, які сприяють 
поглибленню і закріпленню знань, виробленню умінь самостійно здобувати мате-
ріал та аналізувати складні історичні явища та події.

Матеріали посібника можуть використовуватися на уроках історії під час акту-
алізації набутих знань чи під час підсумкового контролю.
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ТЕМА 1. ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

І. Робота з текстом підручника

Репродуктивний рівень

1. Скільки років тому на території українських земель з’явилися перші люди? 
(близько 1 млн років)

2. Рубило та загострена палиця — це знаряддя праці якої доби? (палеоліту)
3. Які види людей називали вмілими людьми? (пітекантроп, архантроп, не-

андерталець)
4. Яку назву отримала «людина розумна»? (кроманьйонець)
5. У який період виникла родова община? (мезоліт)
6. Що таке мікроліти? (маленькі знаряддя праці, як-то: наконечники до стріл, 

голки, дрібні вставки для серпів, ножів, гарпунів)
7. Які форми релігійних вірувань уважають первісними? (тотемізм, анімізм, 

магія, фетишизм)
8. У який період виникло ремесло? Які ремесла набули розвитку? (неоліт; 

ткацтво, гончарство)
9. Що таке релігія? (це віра людей у надприродні сили та поклоніння їм)
10. На якій стоянці було вперше знайдено ударні музичні інструменти? (Мізин)
11. Що таке неолітична революція? (це перехід від привласнювальних форм го-

сподарювання до відтворюючих)
12. Назвіть форми відтворювального господарства. (землеробство, скотарство)
13. У який період виготовляли знаряддя із застосуванням свердління та шлі-

фування? (неоліт)
14. Що таке протоміста? (попередники міст у трипільців)
15. Хто, коли і де відкрив трипільську культуру? (В. Хвойка, 1893 р., с. Трипілля, 

Київської області)
16. Хто вперше познайомив українські землі з залізом? (кіммерійці)
17. У якій частині України проживали трипільські племена? (Правобережжя)
18. Який народ отримав прізвисько «доярі кобил»? (кіммерійці)
19. Якими заняттями займалися кіммерійці? (скотарство, військова справа, ре-

месло)
20. Якого царя вдалося перемогти скіфам? (перського царя Дарія І)
21. У якому скіфському кургані знайшли золотий скіфський гребінь? (Солоха)
22. У якому скіфському кургані знайшли скіфську золоту пектораль? (Товста 

Могила)
23. У яких століттях скіфи мешкали на українських землях? (VII–III ст. 

до н. е.)
24. Яким був стиль мистецтва та ремесла у скіфів? (звіриний)
25. Хто детально описав життя та побут скіфів? (Геродот)
26. На які групи поділялося скіфське суспільство? (царські скіфи, кочовики, 

орачі, землероби)
27. Назва якого народу перекладається — «ті, що оперезані мечем»? (сармати)
28. Хто такі амазонки? (жінки-воїни у сарматських племенах)
29. Де і коли на українських землях виникло перше поселення греків?  

(VII ст. до н. е. на острові Березань біля Очакова)



5Давня історія України

30. Яке грецьке поселення виникло першим на українських землях?  
(Борисфеніда)

31. Де і коли виникло перше повстання рабів під проводом Савмака?  
(107 р. до н. е., Боспорське царство)

32. Назва якої колонії з грецької перекладається «щаслива»? (Ольвія)
33. Які ви знаєте грецькі міста-колонії? (Борисфеніда, Тіра, Пантикапей, Хер-

сонес, Фанагорія тощо)
34. Які товари ввозили до Греції, а які завозили з Греції до колоній? (з Греції 

до колоній вивозили ювелірні вироби, оливкову олію, вино, вироби ремесла; з ко-
лоній до Греції везли рабів, хліб, сіль, рибу, шкіри тощо)

35. Чому загинули грецькі міста-колонії? (криза рабовласницького ладу, наше-
стя готів та гунів)

36. Які з грецьких колоній продовжували існували у складі Візантії? (Херсонес, 
Пантікапей)

Конструктивний та творчий рівень

1. Чи можна вважати трипільське суспільство на території України протоци-
вілізацією? Обґрунтуйте свою думку.

2. Охарактеризуйте спосіб життя іраномовних племен скотарів Північного 
Причорномор’я та Приазов’я. Які чинники зумовили войовничість кочо-
виків причорноморських степів?

3. Визначте спільне та відмінне у суспільному устрої греків та кочовиків Пів-
нічного Причорномор’я.

Заповніть таблицю «Історичні терміни та поняття»

Назва терміну, поняття Характеристика

Стадо
Первісний людський колектив, об’єднаний на основі 
спільного полювання та збиральництва

Родова община
Група кровних родичів, яка вела колективне господарство, 
мала спільну власність на знаряддя та результати праці

Сусідська община

Первісний колектив, що складався з окремих сімей, не 
пов’язаних між собою родинними зв’язками. Для такої 
громади, як правило, характерне поєднання приватної 
власності на деякі засоби виробництва з колективною 
власністю на землю.

Плем’я
Сукупність певної кількості родів, пов’язаних між собою 
спільним походженням та віруваннями, однаковими зви-
чаями та обрядами

Археологічна культура
Комплекс подібних між собою археологічних пам’яток, що 
належать до одного часу й поширені в певній місцевості

Матріархат
Ранній період, який характеризувався провідним станови-
щем жінки у суспільстві.
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Тотемізм
Поклоніння тотему (тварині, рослині) — родоначальнику 
і заступнику певного племені

Мікроліти
дрібні кам’яні знаряддя розміром у декілька сантиметрів, 
Використовувалися як наконечники стріл, вкладиші-різці 
в кістяних держаках.

Анімізм Віра в існування душі й духів

Магія
Обряди, пов’язані з чаклунством, віщуванням, вірою 
в уміння людей викликати надприродні явища

Неолітична революція
Перехід від привласнювальних до відтворювальних форм 
господарювання.

Міф
Форма колективної свідомості, у вигляді переказу, оповіді, 
у якій відображено осягнення навколишнього світу люди-
ною

Патріархат
Батьківський рід, батько на чолі роду, доба, що характе-
ризується панівним становищем чоловіків у сім’ї, госпо-
дарстві.

Продуктивність праці Кількість продукції виробленої за одиницю часу.

ІІ. Робота з історичними джерелами та інформаційним ресурсом

№ 1
Трипільська культура — одна із найперших землеробських культур Європи. На надзви-
чайно високому рівні розвитку перебувало гончарство. Трипільці виробляли глиняний 
посуд білого, чорного, червоного й жовтого кольорів, з орнаментом і пласким дном. 
Орнамент глиняних виробів містить багату інформацію про духовний світ трипільців.

Запитання: 
1. Пригадайте, коли та у якій частині України існувала трипільська культура?
2. Поміркуйте, чи можна вважати трипільців давньою цивілізацію.

№ 2
Головні причини заснування греками колоній — дефіцит землі і хліба, перенасе-
леність грецьких міст, військово-політичні конфлікти. Лідерство у заснуванні ко-
лоній належало малоазійському місту Мілету, «родоначальнику» понад 90 міст 
у басейні Чорного моря. Саме з малоазійських грецьких міст, які потерпали від 
постійних нападів персів і лідійців, рухався основний потік грецьких колоністів.

Запитання: 
1. Укажіть, які інші, окрім зазначених вище, причини Великої грецької колонізації.

2. З’ясуйте, чому Мілет був «родоначальником» більшості колоній Причорномор’я.
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ІІІ. Робота з візуальними джерелами
№ 1

Запитання: 
1. Якому народу належали ці матеріаль-

ні пам’ятки?
2. Пригадайте, де їх знайшли?
3. Визначте, як називався стиль мис-

тецтва та ремесла у цього народу.

№ 2
Запитання: 

1. Що зображено на малюнку?
2. Пригадайте, у якому скіфському кур-

гані знайшли ці предмети? Про що це 
свідчить?

IV. Хронологічний практикум
1. Коли на території України з’явилися перші люди? (1 млн років тому)
2. Укажіть хронологічні рамки мезоліту (ІХ–VІ тис. до н.е.)
3. Укажіть хронологічні рамки енеоліту (IV–ІІІ тис. до н.е.)
4. Коли з’явився кроманьйонець? (35 тис. років тому)
5. Укажіть хронологічні рамки існування пітекантропа (1 млн р. — 150 тис. р. 

тому)
6. Коли була відкрита трипільська культура? (1893 р.)
7. У який період існувала трипільська культура? (IV–III тис. до н. е.)
8. Коли на території України жили сармати? (ІІІ ст. до н. е. — III ст. н. е.)
9. Коли на території України жили кіммерійці? (ІХ–VII ст. до н. е)
10. Коли на території України з’явилося перше поселення грецьких пересе-

ленців? (VII ст. до н. е.)
11. У яких століттях були зруйновані грецькі міста-поліси? (III–IV ст. н. е.)

V. Картографічний практикум

№ 1

Завдання:
1. Укажіть цифру, якою позначено на 

карті найдавнішу стоянку кам’яного 
віку на території України.
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№ 2
Завдання:

1. Укажіть археологічну культуру, те-
риторію поширення якої заштрихо-
вано на карті.

№ 3

Завдання:
1. Укажіть цифру, якою позначено на карті місце розташування античного мі-

ста-колонії Ольвії, що виникло у Північному Причорномор’ї наприкінці VІ ст. 
до н. е.

2. Підпишіть найбільші грецькі міста-колонії у Північному Причорномор’ї та наз-
ву державу, території, якої заштриховані.

3. Укажіть назви, які греки дали Чорному морю, річкам Дніпро, Дністер, Півден-
ний Буг.

Дніпро

Дністер

С
ерет

Чорне 
море

4

3

2

1

Півд. Буг
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VI. Узагальнення. Перевір себе

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Хто відкрив Трипільську культуру?

� А Б. Мозолевський  � Б В. Хвойка
� В П. Тронько   � Г Ф. Вовк

2. Найдавніша стоянка первісних людей на території України: 

� А Королеве   � Б Киїк-Коба
� В Кирилівська   � Г Мізин

3. До якої епохи хронологічно належить трипільська культура?

� А неоліт   � Б енеоліт
� В бронзова епоха  � Г ранній залізний вік

4. За даними давньогрецького історика Геродот панівне становище серед скіфів 
займали

� А царські скіфи   � Б скіфи-скотарі
� В скіфи-землероби  � Г скіфи-орачі

5. За яких обставин зникли античні міста-держави?

� А нападу скіфів, а потім сарматів
� Б нападу сарматів, а потім готів
� В нападу готів, а потім гунів
� Г нападу скіфів, а потім гунів

6. Комплекс подібних між собою археологічних пам’яток, що належать до одного 
часу й поширені в одній місцевості.

� А археологічна стоянка � Б культурний шар
� В археологічна культура � Г культурний період

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність:

1 родова община
2 сусідська община
3 людське стадо
4 плем’я

А палеоліт
Б мезоліт
В бронзовий вік
Г ранній залізний вік
Д енеоліт

А Б В Г Д
1
2
3
4
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ІІІ. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

8. Установіть хронологічну послідовність людських винаходів:

А винайдення колеса
Б виготовлення залізних знарядь праці
В виготовлення лука й стріл
Г виготовлення глиняного посуду

9. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А виникнення сусідської общини
Б виникнення релігії
В неолітична революція
Г створення родової общини

IV. Завдання множинного вибору

10. Визначте античні міста, що входили до Боспорського царства:

 1 Тіра  4 Пантікапей
 2 Ольвія  5 Херсонес
 3 Феодосія  6 Фанагорія

ВІДПОВІДІ

1–б; 2–а; 3–б; 4–а; 5–в; 6–в; 7–2а,1в,3б,4г; 8–в,г,а,б; 9–б,г,а,в;10–3,4,6.

А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4
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ТЕМА 2. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ. ВИНИКНЕННЯ  
ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

І. Робота з текстом підручника

Репродуктивний рівень

1. У творах яких античних авторів містяться перші згадки про слов’ян? (Та-
цит, Прокопій Кесарійський, Птолемей та інші)

2. Яка відома праслов’янська культура виникла на основі зарубинецької? 
(черняхівська)

3. Венеди через навалу гунів поділилися на (склавинів та антів)
4. Про кого йдеться: «… на голову вони одягають криві шапки, на свої вкриті 

волоссям ноги — козячі шкури; взуття вони не носять, бо це утруднює їх 
крок…»? (гуни)

5. Укажіть заняття стародавніх слов’ян? (землеробство, скотарство, ремесла, 
бортництво, торгівля)

6. Про кого йдеться: «… вони живуть вільно і не дають нікому поневолити 
себе або підкорити. Їх дуже багато в країні, і вони дуже витривалі. Пе-
реносять легко і спеку, і холод, і дощ, і неприкритість тіла, і убозтво…»? 
(слов’яни)

7. Назвіть слов’янських богів (Перун — бог грому й блискавки; Стрибог — бог 
вітру; Дажбог — бог сонця; Велес — бог худоби; Симаргл — бог рослинності 
та інші)

8. Перелічіть, які слов’янські племінні союзи були на теренах України? 
(поляни (середнє Подніпров’я); деревляни (на землях між річками Случчю 
і Дніпром, Прип’яттю і Тетеревом); дуліби, бужани, волиняни (на захід від 
древлян, аж до Західного Бугу і Горині); сіверяни (на лівих притоках Дніпра); 
уличі і тиверці (південна межа східнослов’янських земель уздовж Дністра); 
хорвати (Прикарпаття)

9. У якому столітті було засновано Київ? (475 р. (V ст.)
10. Хто такі варяги? (так на Русі називали представників північних народів, 

у Західній Європі щодо них уживаною була назва — нормани)
11. У якому році Аскольд прийняв християнство? (860 р.)
12. Коли і ким була утворена Київська держава? (882 р.; князь Олег)
13. Проти кого і коли був використаний «грецький вогонь»? (проти князя Іго-

ря; під час походу на Візантію у 941 р.)
14. Кому належать слова: «Якщо вовк занадиться до кошари, то він виносить 

усіх овець…»? (древлянському князеві Малу)
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15. У яких роках Ігор здійснив походи проти Візантії? (941 р.; 944 р.)
16. Кого М. Грушевський називав «запорожцем чи лицарем на престолі»? 

(Святослава Завойовника)
17. Де, коли і в результаті яких подій загинув Святослав? (Навесні 972 р., по-

вертаючись до Києва. Дружина Святослава потрапила в засідку, організова-
ну біля Дніпрових порогів печенігами, яких підмовили візантійці)

18. Що таке полюддя? (збір данини)
19. У якому році Ольга прийняла хрещення? (957 р.)
20. Що таке погости? (адміністративно-господарські осередки, де представники 

князівської влади регулярно збирали встановлену данину)
21. Кому належать слова: «Хочу жити в Переяславці на Дунаї, бо то середина 

землі моєї. Адже там усі добра сходяться…»? (Святослав Завойовник)
22. Укажіть хронологічні межі правління Володимира Великого? (980–1015 рр.)
23. Що таке «змієві вали»? (система оборони від нападів кочовиків. За задумом 

Володимира, ця система мала складатися з потужних дерев’яно-земляних 
укріплень і низки фортець на південно-східному кордоні Київської держави)

24. Які реформи провів Володимир Великий? (оборонна, військова, адміністра-
тивна, судова, релігійна, градобудівництва)

25. Кому належать слова: «Іду на Ви»? (князь Святослав Завойовник)
26. Кому належать слова: «Нехай Київ стане матір’ю всіх городів руських»? 

(князь Олег Віщий)
27. Які території приєднав до Русі Святослав Завойовник? (землі в’ятичів, Хо-

зарський каганат, Волзька Булгарія та інші)
28. Назвіть синів Святослава Завойовника (Ярополк, Олег, Володимир Великий)
29. Хто з руських князів у боротьбі з поляками приєднав червенські міста 

(Червенська Русь)? (князь Володимир Великий)
30. Кого з руських князів називали «тестем Європи»? (князь Ярослав Мудрий)
31. Про яку подію йдеться: «Ось я взяв ваше славне місто. Чув я, що маєте 

сестру на віданні. Якщо не віддасте за мене заміж, то зроблю вашій столи-
ці те ж саме, що і цьому місту зробив». Імператор відповідав: «Не личить 
християнок віддавати за язичників. Якщо охрестишся, то і сестру нашу 
візьмеш… Коли ж не хочеш цього зробити, то не зможемо віддати її за 
тебе»? Де вона відбулася? (хрещення князя Володимира Великого у Корсуні 
(Херсонесі), захоплення Корсуня (Херсонеса) військами Володимира Великого).

32. У якому році Ярослав Мудрий остаточно розгромив печенігів? (1036 р.)
33. Хто з руських князів видав писаний звід законів «Руська Правда»? (князь 

Ярослав Мудрий)
34. Хто такі закупи? (люди, які через різні причини втратили власне господар-

ство й змушені були йти в кабалу до феодала «за купу» (грошову позику)
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35. Хто такі рядовичі? (селяни, що уклали з феодалом ряд (договір), яким визна-
вали свою залежність від нього й змушені були працювати за частку виро-
бленої продукції)

36. Кого на Русі називали холопами? (осіб, які втратили своє господарство й 
працювали на феодала. Їх продавали, дарували, передавали у спадщину. Пе-
ребували у становищі рабів. Холопство не було довічним. За гарну службу 
холопа могли відпустити на волю)

37. Хто такі ізгої? (особи, які втратили зв’язок з общиною або своєю верствою 
населення. Ними могли стати вільні селяни, купці, діти священиків і навіть 
князів. Ізгоями називали також князів, які не мали землі й столів. Закон охо-
роняв їхнє життя високими штрафами, оскільки вони залишалися особисто 
вільними)

38. Які монети стали карбуватися за Володимира Великого? (златники та 
срібники)

39. Яку назву мав водний торговельний шлях по Дніпру? («Із варяг у греки»)
40. Хто і коли завершив будівництво Софійського собору? (князь Ярослав Му-

дрий; 1037 р.)
41. Які сухопутні торговельні шляхи проходили через Київську державу? (За-

лозний — на Схід (Донщину); Грецький — до Візантії; Соляний — до солоних 
озер в Криму)

42. Що таке натуральне господарство? (це господарство, у якому все виро-
бляється для власних потреб, не купується і не продається)

43. Яку подію історики називають «революцією у виробництві заліза»? (винай-
дення малої плавильної печі — домниці)

44. Що таке бортництво? (збирання меду диких бджіл)
45. Які нові міста заснував Володимир Великий? (Володимир на Волині, Василів 

на Київщині)
46. За що син Володимира — Святополк був прозваний Окаянним? (за вбив-

ство своїх братів, маючи намір утримати владу на київському престолі)
47. Про кого йдеться: «Під час чергового нападу печенігів на Русь, Володимир 

в 993 році зустрів кочовиків на річці Трубіж. Оскільки сторони не нава-
жувалися перейти річку, тому вирішили провести поєдинок найсильніших 
мужів. Русичі виставили невисокого на зріст, але кремезного і сильного 
чоловіка. Він переміг супротивника»? (Кирило Кожум’яка)

48. У яких роках і коли побудували Десятинну церкву? (князь Володимир Ве-
ликий; 989–996 рр.)

49. Кому належать слова: «Сідай у своєму Києві: ти старший брат, а мені хай 
буде ця сторона Дніпра»? (князю Ярославу Мудрому)
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50. Про кого йдеться: «До книжок виявляв завзяття, часто читаючи їх і вночі, 
і вдень… засіваючи книжними словами серця віруючих людей»? (князь 
Ярослав Мудрий)

51. Яку грошову монету карбував Володимир Мономах? (гривню)
52. Хто був першим руським митрополитом? (митрополит Іларіон)
53. Яку назву отримали доповнення і зміни до законів «Руська Правда»? 

(«Правда Ярославовичів», «Статут Володимира Мономаха»)
54. Назвіть синів Ярослава Мудрого (Ізяслав, Святослав, Всеволод)
55. Який князь став організатором та активним учасником боротьби з полов-

цями? (князь Володимир Мономах)
56. У якому році відбувся Любецький з’їзд, які рішення були прийнятті на 

ньому? (1097 р.; 1) об’єднання зусиль у боротьбі з кочовиками; 2) заборона 
приватних союзів з кочовиками; 3) «нехай кожен володіє вотчиною своєю»)

57. У яких землях Київської держави були встановлені боярські республіки? 
(Новгородська, Псковська)

58. Де і за яких обставин вперше згадується назва «Україна», якої землі вона 
стосувалася? (у Київському літописі згадувалася назва Переяславської землі. 
Зокрема, зазначалося, що у 1187 році помер князь Переяславського князівства 
Володимир Глібович, і за ним тужила вся «Україна», тобто окраїнна земля)

59. Кому належать слова: «Усього ж паче — убогих не забувайте, але наскільки 
є змога, по силі годуйте і подавайте сироті. І за вдовицю вступайтесь самі, 
а не давайте сильним погубити людину…»? (князю Володимиру Мономаху. 
Ці думки він висловив у праці «Повчання дітям»)

60. Хто є автором літопису «Повість минулих літ…»? (Нестор Літописець)
61. Назвіть найбільші міста Київської Русі (Київ, Новгород, Чернігів, Переяслав, 

Полоцьк, Суздаль, Володимир та інші)
62. У якій частині Києва селилися заможні верстви населення? (у центральній 

частині, яка отримала назву дитинець)
63. Де зберігалася бібліотека Ярослава Мудрого? (у соборі Святої Софії)
64. Назвіть найулюбленіших героїв пісень-билин (Ілля Муромець, Добриня Ни-

китич, Альоша Попович)
65. Назвіть музичні інструменти часів Київської Русі (гуслі, дудки, бубни тощо)
66. Назвіть професійного виконавця, співця билин у Київській Русі (співець Боян)
67. Кого у Київській державі називали скоморохами? (мандрівні музиканти та 

театрали)
68. Хто є автором твору «Слово про закон і благодать»? (митрополит Іларіон)
69. Кого вважають великим іконописцем Київської Русі? (монаха Києво-Пе-

черської лаври Алімпія)
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70. Про кого йдеться: «Срібнолюбивий і скупий князь провадив політику по-
силення визисків з народу, заохочення лихварства… цим викликав сильне 
невдоволення народу. Проти нього назріло повстання. Але він помер»? 
(київський князь Святополк)

71. Про яку подію йдеться: «І послали кияни знову послів до Володимира. 
Говорячи: «Піди, княже, до Києва. Бо якщо ти не підеш, то знай, що 
багато зла підніметься… І будеш ти одвіт мати. Княже, якщо ото мона-
стирі розграбують… І почувши, Володимир пішов у Київ…»? (запрошення 
киянами на київський престол переяславського князя Володимира Мономаха в 
результаті повстання 1113 року)

Конструктивний та творчий рівень.

1. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних слов’ян?
2. Які зміни в господарському житті східних слов’ян зумовили утвердження 

майнової та соціальної нерівності в суспільстві?
3. Поміркуйте, чи можна стверджувати, що Русь, прийнявши в Х ст. хри-

стиянство, увійшла в лоно європейської цивілізації, стала «своєю» серед 
європейських держав?

4. М. Грушевський вважав, що «часи Володимира були кульмінаційною точ-
кою процесу будови, завершення, так би мовити, механічної еволюції тво-
рення давньої Руської Київської держави». Чи погоджуєтеся ви з його 
думкою? Обґрунтуйте власну точку зору.

5. «Правління Ярослава значною мірою було продовженням Володимирово-
го: і у зовнішній, і у внутрішній політиці він поглиблював те, що зробив 
Володимир», – зазначала Н. Полонська-Василенко. А як ви вважаєте? Ар-
гументуйте свою позицію.

6. Деякі історики підкреслюють торговельну спрямованість економіки 
Київської держави, інші доводять, що її основу становило землеробство. 
Яку з цих позицій ви поділяєте? Аргументуйте свою точку зору.

7. Яка роль літописів у руському суспільстві? Чому у їхньому створенні були 
зацікавлені передусім князі та їхнє найближче оточення?

Заповніть таблицю «Історичні терміни та поняття»

Назва терміну, 
поняття Характеристика

Язичництво Прадавня політеїстична релігія східних слов’ян

Урок
Фіксований розмір данини в Київській Русі, вперше запро-
ваджений княгинею Ольгою

Князь Племінний вождь, у Київській Русі – глава держави.
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Назва терміну, 
поняття Характеристика

Погост
Адміністративно-господарський осередок, де княжі люди ви-
конували князівські розпорядження, чинили суд, збирали да-
нину і податки.

Десятина
Податок, що стягувався у вигляді десятої частини із земель-
них угідь або 1/10 від інших доходів на користь церкви

Династія Ряд монархів того самого роду, які заступають один одного на 
троні за правом успадкування

Воєвода
Воєначальник, голова військового загону, правитель воєвод-
ства — міста на Русі з Х ст.; командир княжої дружини або 
керівник народного ополчення

Дружина Назва соратників князя, а також війська у Київській Русі.

Городище Стародавнє укріплене поселення

Мозаїка
Зображення, викладене на стінах з різнобарвних шматочків 
смальти — сплаву свинцю та скла

Фреска Настінний живопис на мокрому тиньку з піску і вапна.

Графіті
Написи та малюнки, видряпані на стінах та архітектурних де-
талях давніх будівель, посудинах та інших предметах

Скрипторій Майстерня з переписування книг.

Мініатюри Ілюстрації, якими оздоблювали рукописні книги

Гривна
Злиток срібла усталеної форми та маси. Здебільшого були 
двох видів — київські шестикутні та чернігівські плескаті

Ікона Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, 
Богородиці, святих і подій Святого Письма.

Літопис
Твір, у якому найголовніші події записували в хронологічній 
послідовності за роками

Про кого йдеться:
1. «І повелів воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли 

настав попутний вітер, напнули вони вітрила, рушили з поля, і пішов до 
города. І зажадав, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів… і повісив 
щита свого на Золотих воротах, знаменуючи перемогу, і пішов од Цесаро-
града…» (князь Олег Віщий)

2. Найзатятішими в боротьбі проти влади Рюриковичів виявилися древляни. 
Сутичкою з ними він розпочав своє князювання, у протистоянні з ними 
він знайшов смерть (князь Ігор)
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3. «Молилась вона за сина і за людей, у всі дні і ночі… була передвісни-
цею християнській землі, як вранішня зоря перед сонцем і зірниця перед 
світом…» (княгиня Ольга)

4. «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив…» (князь 
Святослав Завойовник)

5. Князь охрестився й одружився із візантійською принцесою. До Києва він 
повертався фактично родичем, навіть рівнею, візантійським імператорам. 
(князь Володимир Великий)

6. «І став він городи зводити по Десні, і по Остру, і по Трубежу, і по Сулі, і 
по Стугні…» (князь Володимир Великий)

7. Він зазнав осуду за братовбивство як старозавітний Каїн у результаті між-
князівських усобиць… (князь Святополк Окаянний)

8. Докладав багато зусиль для збереження територіальної цілісності та єд-
ності Київської держави. Повернув під свою владу червенські міста, ходив 
на узбережжя Балтійського моря, де в Чудській землі заклав м. Юр’їв, 
остаточно здолав печенігів (князь Ярослав Мудрий)

9. У зовнішній політиці використовував усі можливості дипломатії, серед 
яких чільне місце належало міждинастичним шлюбам. Породичавшись 
із найшляхетнішими європейськими родинами, князь пов’язав Київську 
Русь з Європою кровними узами, міцніші за які годі було й шукати. (князь 
Ярослав Мудрий)

10. «І прийшов він на пагорб, де ото Іларіон викопав був печеру, і воззлюбив 
місце се, і вселився в неї, і став молитися Богові… І став він жити тут…» 
(Антоній Печерський)

ІІ. Робота з історичними джерелами та інформаційним ресурсом

№1
«…Коли поляни жили осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати: 
одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їхня — Либідь. І 
сів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекави-
цею, Хорив — на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони 
городок і на честь брата їхнього найстаршого назвали його Києвом… Од них ото 
є поляни в Києві й до сьогодні… А по сих братах почав рід їхній держави княжіння 
в полян».

Запитання:

1. Які події описано в уривку документа?
2. Пригадайте дату заснування Києва? Які історичні місцевості міста, за свід-

ченням літопису, можна вважати найдавнішим містом?
3. Поміркуйте, що у розповіді автора є цілком вірогідним?
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№2
«І рушив Святослав на греків, і вийшли вони супротив Русі. І коли побачили це 
руси, то убоялися вельми множества воїв. І мовив Святослав: «Уже нам нікуди 
дітись, а волею і неволею доведеться стати насупроти. Тож не посоромимо землі 
Руської, ляжемо тут кістьми, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо 
ми, — то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, і я перед вами піду. Якщо 
моя голова ляже, — тоді самі подумайте про себе». І сказали вої: «Де голова твоя 
ляже, там і наші голови ми зложимо».

Запитання:

1. Який похід князя Святослава Завойовника описано в уривку? Пригадайте, 
коли він відбувся?

2. Які подробиці походу князя довідуємося з літописного джерела? Визначте, як 
автор ставиться до Святослава.

№3
«Заложив Ярослав город — великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. 
Заложив він також церкву Святої Софії, премудрості Божої, митрополію, а потім 
церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення святої Богородиці… І інші 
церкви ставив він по городах і по містах, настановляючи священиків, і даючи їм 
частку майна свого, і велячи їх повчати людей і приходити часто до церков».

Запитання:

1. Про що йдеться в уривку джерела? У яких наведених фактах йдеться про 
наслідки запровадження християнства як державної релігії?

2. Пригадайте, у яких роках відбувалися зазначені в уривку події?

ІІІ. Робота з візуальними джерелами

№1

Завдання:
1. Роздивіться ілюстрацію і пригадай-

те де, коли, за яких обставин побуду-
вали цей архітектурний витвір.

2. Опишіть цю архітектурну споруду. 
Зробіть висновок про рівень розвит-
ку культури Київської держави.

3. Поміркуйте, чому цей собор істори-
ки називають перлиною руської архі-
тектури.
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№2

Завдання:
1. Опишіть архітектурну споруду.
2. Пригадайте, коли і за чиєю ініціати-

вою спорудили цей храм?
3. З’ясуйте, чи правильним є тверджен-

ня, що це єдина мурована пам’ятка 
Лівобережної України часів Київської 
держави, що збереглися до наших 
днів у майже первісному вигляді.

№ 3

Завдання:
1. Опишіть пам’ятку культури. Прига-

дайте, коли її було створено.
2. З’ясуйте, що таке мініатюра.
3. Пригадайте, що вам відомо про най-

давніші книги, збережені до сьогодні?
4. Поміркуйте, чому давні книги є 

безцінними пам’ятками.

№ 4

Завдання:
1. Визначте пам’ятку архітектури.
2. З’ясуйте, коли і з ініціативи якого 

князя вона була споруджена.
3. Поміркуйте, яке функціональне при-

значення виконувала ця архітектур-
на споруда у тогочасному Києві.

IV. Хронологічний практикум
1. У якому столітті виникли 14 племінних союзів слов’ян? (VII ст.)
2. У якому році утворилася Київська держава? (882 р.)
3. У якому році Аскольд прийняв християнство? (860 р.)
4. Укажіть хронологічні межі правління Олега Віщого (882–912 рр.)
5. Укажіть хронологічні межі князювання Володимира Мономаха (1113–

1125 рр.)
6. Укажіть хронологічні межі князювання Святослава Завойовника (964–

972 рр.)
7. Укажіть хронологічні межі правління Ольги (945–964 рр.)
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8. У якому році відбулося повстання древлян? (945 р.)
9. Укажіть хронологічні межі тріумвірату Ярославовичів (1054–1093 рр.)
10. У якому році кияни підняли повстання проти Святополка? (1113 р.)
11. Коли Андрій Боголюбський здійснив похід на Київ? (1169 р.)
12. Укажіть хронологічні межі князювання Володимира Великого (980–

1015 рр.)
13. У якому році Володимир Великий прийняв християнство? (988 р.)
14. У яких роках Олег Віщий здійснив походи проти Візантії? (907 р.; 911 р.)
15. У яких роках Ігор здійснив походи проти Візантії? (941 р.; 944 р.)
16. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів? (1097 р.)
17. У якому році відбулася битва на річці Альта? (1068 р.)
18. Коли київським митрополитом обрали Іларіона? (1051 р.)
19. До якого року Ярослав Мудрий князював спільно з Мстиславом? (1036 р.)
20. Укажіть хронологічні межі князювання Ярослава Мудрого (1019–1054 рр.)
21. У якому році Ярослав Мудрий завершив будівництво Софійського собо-

ру?(1037 р.)
22. У якому столітті видано збірку законів «Руська правда»? (ХІ ст.)
23. У якому році Ярослав Мудрий остаточно розгромив печенігів? (1036 р.)
24. У якому році Нестор Літописець уклав першу редакцію «Повісті минулих 

літ» (1113 р.)
25. У якому році було написано «Ізборник Святослава» (1073 р.)
26. Назвіть офіційну дата заснування Києва (475 р.)
27. Укажіть хронологічні межі князювання Ігоря (912–945 рр.)
28. У якому році княгиня Ольга прийняла християнство? (957 р.)
29. У якому році заснували Києво-Печерський монастир? (1051 р.)
30. Укажіть хронологічні межі князювання Мстислава Великого (1125–

1132 рр.)

V. Картографічний практикум

№ 1

Завдання:
1. Укажіть назви племен, територія 

розселення яких під час Великого пе-
реселення народів.

2. Укажіть територію розселення схід-
них, західних, південних слов’ян.
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№ 2

Завдання:

1. Укажіть цифру, якою на карті по-
значено територію розселення схід-
нослов’янських племінних союзів.

2. Підпишіть назви східнослов’янських 
союзів племен — предків українців, 
території розселення яких позначено 
на карті.

№ 3

Завдання:
1. Укажіть ім’я князя, за правління якого 

Київська держава мала позначені на 
карті кордони.

2. Позначте стрілками напрями вій-
ськових походів Святослава, місце й 
дати найважливіших битв.

3. Заштрихуйте землі, приєднані до 
Київської держави за князювання Свя-
тослава.

№ 4

Завдання:

1. Заштрихуйте території, приєднані 
до Київської держави князями Володи-
миром Великим і Ярославом Мудрим. 
Підпишіть назви територій.

Новгород

1

2 3

4

Чернігів

Переяслав

Володимир

Галич

Київ
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VI. Узагальнення. Перевір себе

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Збирання данини з підлеглого населення в Київській Русі, що його проводив 
кожної осені чи зими великий київський князь чи його намісник

� А погост � Б полюддя � В данина  � Г урок

2. Володимир Великий прийняв християнство у   

� А 980 р. � Б 986 р. � В 988 р.  � Г 998 р. 

3. Перші карбовані руські монети — «златники» з’явилися   

� А наприкінці Х ст. � Б наприкінці ХІ ст.
� В на початку ХІІ ст. � Г на початку ХІІІ ст.

4.  Про яку подію йдеться: «Ось князя руського… ми вбили. Візьмемо жону його за 
князя свого Мала»?

� А вбивство древлянами князя Ігоря
� Б вбивство норманами князя Аскольда
� В вбивство печенігами князя Святослава
� Г міжусобна боротьба між Ярославом і Святополком

5. Князь, якого називали «тестем Європи»

� А Ярослав Мудрий  � В Олег Віщий
� Б Володимир Великий � Г Володимир Мономах

6. Основна ідея створеної Ярославом Мудрим «Руської Правди»:

� А обмеження влади князя
� Б утвердження принципу «око за око — зуб за зуб»
� В заміна натурального податку грошовим
� Г заміна кровної помсти грошовими штрафами

ІІ. Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність між іменем князя та його політикою:

А побудова системи укріплень на півдні 
Б невдала спроба хрещення населення 
В спроба перенести столицю Русі до м. 

Переяславець на Дунаї
Г спроба взяти подвійну данину з древ-

лян
Д впорядкування збору данини

1 Аскольд
2 Ольга
3 Святослав
4 Володимир

А Б В Г Д
1
2
3
4
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III. Завдання на встановлення хронологічної послідовності

8. Установіть хронологічну послідовність подій:

А обрання митрополитом русича Іларіона;
Б розгром Хозарського каганату;
В хрещення Русі;
Г заміна племінної організації війська на феодальну.

9. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А створення Київської Русі;
Б карбування златників та срібників;
В встановлення розміру уроків;
Г закладення собору Святої Софії.

IV. Завдання множинного вибору

10. Визначте східнослов’янські племена, які згідно з «Повісті минулих літ», прожи-
вали на території сучасної України:

1 поляни; 4 сіверяни;
2 радимичі; 5 кривичі;
3 древляни; 6 дреговичі.

ВІДПОВІДІ

1–б; 2–в; 3–а; 4–а; 5–а; 6–г; 7–2а,5б,3в,4г; 8–б,г,в,а; 9–а,в,б,г; 10–1,3,4.

А Б В Г
1
2
3
4

А Б В Г
1
2
3
4


