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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з історії України для вступних іспитів включає зміст учбового матеріалу 

за 5-9 клас загальноосвітніх навчальних закладів (11 -річна школа). Програма складена 
виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії України в школі, закладених в 
Державному стандарті освіти. Представлений програмний матеріал охоплює курс історії 
України з прадавніх часів до поч. XX ст., яке складає хронологічно послідовну лінійну 
систему шкільної історичної освіти.

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де 
вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник 9-го класу, 
наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні випробування. Цей перелік 
дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на 
які питання потрібно звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з історії 
України.

Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання засвоєних 
абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок:
• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і 
процесів;
• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій;
• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;
• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;
• знання історичних понять термінів, їх визначень;
• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
З дисципліни «Історія України» абітурієнт повинен 
знати :

• сутність основних проблем історії народу України;
• основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших часів до

початку XX ст;
• витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
• суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку 

українського народу:
• історичні події;
• зародження та розвиток української державності;
• процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
• діяльність історичних осіб, 

вміти:
• порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та 

діяльність осіб;
• оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з

позиціїзагальнолюдських цінностей;
• співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
• розрізняти тенденційно подану інформацію;
• орієнтуватись у науковій періодизації історії У країни;
• вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з 

першоджерелами, літературою;
• аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи 

іншу проблему



3. РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 
 ВИПРОБУВАННЯ





4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

1 Охарактеризувати першопочатки людського життя на території сучасної 
України. Кам’яний вік (палеоліт, мезоліт, неоліт). Мідний вік та епоха бронзи.

2. Перші державні утворення на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати
3. Грецькі колонії у Північному Причорномор’ї. Боспорське царство.
4. Утворення та особливості розвитку Трипільської культури. Релігійні уявлення та 

мистецькі вподобання трипільців.
5. Зародження державності східних слов'ян: походження, розселення, суспільний 

устрій. Анти, їхня держава.
6. Виникнення і становлення Київської Русі ( кінець IX -  кінець X століття). 

Внутрішня та зовнішня політики Київської держави.
7. Передумови та причини прийняття християнства Київською держава. Історичне 

значення запровадження християнства.
8. Причини розпаду Русі. Позитивні та негативні наслідки розпаду Київської Русі.
9. Боротьба південно-західних руських князівств проти монгольської навали. 
Ю.Галицько-Волинська держава: соціально-політичний, економічний розвиток,

внутрішня і зовнішня політика. Данило Гапицький.
11. Культура Київської Русі: архітектура, живопис, літописання, література, освіта.
12. Українські землі у складі Великого князівства Литовського Адміністративно -  

територіальний устрій, соціальне становище українського народу.
13. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV -  XV ст.. Україна під 

владою Речі Посполитої. Люблінська унія. Берестецька унія.
14. Козацтво України: виникнення, заняття, воєнне мистецтво, козацька символіка. 

Реєстрове козацтво.
15. Культурні процеси в Україні кінця XIV -  першої половини XVII ст.. Розвиток 

української мови. Усна народна творчість. Освіта. Літописання. Література. Архітектура. 
Живопис

16 Зростання феодально -  кріпосницького та національно -  релігійного гніту в 
Україні в другій половині XVI -  першій половині XVII ст.. Визвольний рух в Україні у 
XVI -  першій половині XVII ст..

17. Охарактеризувати причини, характер, хід та наслідки визвольної війни 
українського народу середини XVII ст.. Воєнно -  політичні події 1648 -  1653 рр.

18. Формування української національної держави в середині XVII ст.: територія та 
кордони, державна символіка, створення української армії. Зовнішня політика держави 
Богдана Хмельницького. Переяславська рада

19.Охарактеризувати розвиток української православної церкви. Петро Могила. 
Роль українських братств у відродженні національної культури.

20 Соціально -  економічний розвиток, політичне становище України в другій 
половині XVII ст. Переяславська угода 1659 року.

21 Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Андрусівський мир 1667 року.
22. Епоха «Великої Руїни» на Правобережжі. Гетьман П. Дорошенко. «Вічний мир» 

і остаточне закріплення поділу України.
23. Боротьба проти турецько -  татарської навали в 70-х -  на початку 80-х років

XVII ст. Іван Сірко.
24. Адміністративно-територіальний устрій, господарства, традиції Запорозької 

Січі у другій половині XVII ст.
25. Розвиток культури України другої половини XVIII ст.
26. Гетьман Іван Мазепа та його політика. Полтавська битва та її наслідки.
27. Адміністративно -  територіальний устрій, економічний розвиток Лівобережжя 
у XVIII ст.
28. Ліквідація царизмом незалежності України (XVIII ст.)
29. Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 року -  видатна пам'ятка суспільно -  

політичної думки України XVIII ст..
30. Охарактеризувати гайдамацький та опришківський рух першої половини XVIII 

ст. Олекса Довбуш. Правобережні і Західноукраїнські землі наприкінці XVII -  у XVIII ст. 
Коліївщина

31. Заселення і освоєння Північного Причорномор’я, Криму, Південної України у 
другій половині XVIII ст. Входження правобережної України до Росії.

32. Духовне життя та культура України в ХУІІІ ст. Києво -  Могилянська академія.
33. Охарактеризувати адміністративно -  територіальний устрій та соціально- 

економічний розвиток західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії ( кінець
XVIII -  початок XIX ст..

34. Початок відродження національної свідомості українського народу. 
Малоросійське товариство. Кирило -  Мефодіївське братство як перша українська 
політична організація.

35. Охарактеризувати реформи 60-х -  70-х років XIX ст. їх особливості й соціально 
-  економічні наслідки.

36. Охарактеризувати український культурно -  національний рух. Українофіли. 
Діяльність громад Виникнення українських політичних партій. Народництво.

37. Охарактеризувати економічний розвиток України в другій половині XIX ст.
38 Охарактеризувати національне відродження в Галичині. «Руська трійця» і її 

діяльність.
39. Охарактеризувати осередки суспільно -  політичного руху в Україні першої 

половини XIX ст. Розвиток української греко -  католицької церкви. Декабристський рух в 
Україні. Піднесення антикріпосницької боротьби.

40. Охарактеризувати розвиток культури України в XIX ст.

5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ЗРАЗОК

Хмельницький кооперативний коледж 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Варіант №
1. У яку історико-археологічну добу людиною вперше винайдено знаряддя праці, що

A. палеоліт 
Б. мезоліт
B. неоліт 
Г. бронзовий вік

зображені на малюнку?



2.Яку із зображених на фото монет викарбувано на честь скіфського царя?

Ш ш Ш г

A.
Б.
B .

Г.
3. Для племен Трипільської культури було характерним:
A. використання залізних знарядь праці
Б. упровадження трипільної системи землеробства
B. виготовлення орнаментованого керамічного посуду 
Г. катакомбне поховання представників племінної знаті
4. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з 
історичних джерел?
«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона... погости і оброки. І ловища її є по всій 
землі, і знаки (її), .. і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...»
«.. І пішла Ольга по деревлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави 
й уроки; й існують становища її й ловища...»
А поширити християнську віру серед язичників 
Б. окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав 
В. помститися повсталим проти неї племенам 
Г. упорядкувати систему управління державою і збору данини
5. Яку мету переслідував великий князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:
“Осе я одходжу зі світу сього А ви майте межи собою любов, бо ви є брати... Тепер же 
поручаю я, - замість себе, - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, 
як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а 
Всеволоду -  Переяславль, а Ігорю -  Володимир, а В'ячеславу -  Смоленськ...”?
А запровадити станово-представницьку монархію 
Б. убезпечити державу від князівських міжусобиць 
В. упорядкувати систему збирання данини 
Г. ліквідувати удільні князівства

A. запровадження християнства як державної релігії Київської Русі 
Б. створення «Руської правди» — першої писаної збірки законів
B. призначення главою церкви митрополита-русича Іларіона 
Г. утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів
7. Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: 
«Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж,

брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а 
невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?
A. розселення племінних союзів східних слов'ян 
Б. утворення Київської Русі
B. доби політичної роздорбленості Русі
Г. золотоординського панування на південно-західних землях Русі
8. Яка подія пов'язана із зображеним на ілюстрації діячем?

А. здобуття запорозькими козаками турецької 
фортеці Кафи
Б. зведення на о. Мала Хортиця першої відомої Січі- 
фортеці
В керівництво українськими козаками під час 
Хотинської війни
Г зруйнування запорозькими козаками польської 
фортеці Кодак

9. Братства в історії України -  це
A. корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що 
користувалися магдебурзьким правом у XV -  XVI ст.
Б. доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних 
храмів власним коштом у XVI ст.
B. релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських 
землях наприкінці XVI -  XVII ст.
Г об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю 
вищих православних церковних ієрархів у XV -  XVI ст.
10. Прочитайте уривок з історичного джерела щодо Національно-визвольної війни 
українського народу середини XVII ст. і виконайте завдання.
‘‘...у католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] 
зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. 
Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів
A. причину війни 
Б. наслідок війни
B. значення війни 
Г. привід до війни
11. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. 
Орлика
A. уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана 
Б. найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині
B. скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради 
Г. упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади
12. "Літопис Самовидця" Романа Ракушки-Романовського, "Літопис" Григорія 
Грабянки, "Літопис" Самійла Величка — це
A. впорядкування житій святих козацької доби.
Б. твори про козацьку добу в українській історії.
B. публіцистичні твори на захист православ’я.
Г. церковні морально-повчальні твори.
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13. Який храм, із зображених на фото, використовувався в XVII ст. як 
фортифікаційна споруда?

14. Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій 
половині XVIII ст.?
A. поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну
Б. переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії
B. остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі 
Г утворення Першої Малоросійської колегії
15. Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у 
виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії -  це ознаки
А. технічної реконструкції 
Б промислового перевороту 
В форсованої індустріалізації 
Г. буржуазної революції

16. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть 
межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату — 
це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного 
відродження -  невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства
рахуємо...»
A. «Сад божественних пісень» Г. Сковороди 
Б. «Енеїда» І. Котляревського
B. «Кобзар» Т Шевченка
Г. «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
17. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
“... політичне об'єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні 
прагнути... при об'єднанні кожне слов'янське плем'я (українці, росіяни, білоруси) повинно 
мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і 
дотримуватися повної рівності співгромадян. .. Має існувати спільний Слов'янський собор 
з представників всіх племен. ... правило “Мета виправдовує засоби” визнається 
безбожним”?
A. Кирило-Мефодіївське братство 
Б. Південне товариство декабристів
B. Братство тарасівців 
Г. Руська трійця
18. У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській 
культурі зображеного діяча?

A. «Він став самобутнім виявом імпресіонізму в українській літературі, вдаючись 
до аналізу психологічного стану своїх героїв Його творчість остаточно розвіяла сумніви, 
чи зможе українська література стати великою літературою...»

Б. «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного 
розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури, доповнює слава «батька» 
українського театру...»

B. «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа Він був кріпаком і став 
велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі і вільні 
шляхи професорам і книжним ученим . »

Г. «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею 
нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва . »
19.Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, 
переведення їх у стан тимчасовозобов'язаних -  це основні положення
A. селянської реформи Йосифа II 1780 р.
Б. аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.
B. селянської реформи Олександра II 1861 р 
Г. земельної реформи П. Столипіна 1906 р



20. Про кого I. Франко сказав: «...Він був одним із батьків новочасного українського 
театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має 
наша література...»?
A. I. Карпенка-Карого 
Б. I. Нечуя-Левицького
B. Г Квітку-Основ’яненка 
Г. С. Гулака-Артемовського
21. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли
вони відбулися_______________________________________________________ _________

22. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

23. Установіть послідовність перебування при владі гетьманів.
А Іван Скоропадський 
Б Іван Брюховецький 
В Іван Мазепа 
Г Іван Виговський
24. У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого князя київського 
Святослава Ігоревича?

1. «на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] 
повинні віддати [візантійцям] Доростол, [візантійці] повинні дозволити привозити до себе 
хліб...»

2. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, - 
а голова його була срібна а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога і Стрибога, і Сімаргла...»

3. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська 
битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар, і город їхній столицю Ітіль, і город 
Білу Вежу взяв...»

4. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом 
І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав - ту...»

5. «...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю 
церкві сій, святій Богородиці, од маєтностей своїх десяту частину. Якщо се одмінить хто, - 
хай буде проклят»...»

6. «Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу 
йти на вас»... І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину. . І повернувся він 
у Переяславець...»

7. «Тепер же поручаю я, - замість себе - стіл свій, Київ, найстаршому синові 
Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду - Переяслав, а Ігорю - Володимир, а 
В’ячеславу - Смоленськ . »
25.Укажіть риси, характерні для економічного розвитку Наддніпрянської України в 
другій половині XIX ст.

1. Витіснення іноземного капіталу з провідних галузей промисловості
2. Домінування селянського господарства в товарному виробництві хліба
3. Завершення промислового перевороту, початок монополізації
4. Дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві
5. Бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей
будівництво розгалуженої системи залізниць
7. Розквіт чумацького промислу

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ



Нормативи оцінювання
Кожен з варіантів містить по 25 тестових завдань з історії таких форм:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи 

та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається 
виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей.

Тест містить 20 завдань цієї форми (№ 1-20), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, 
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 
вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Завдання складається 
з двох стовпчиків інформації, позначених цифрами і буквами. Виконання завдання 
передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, 
позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт 
встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і 
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

Тест містить 2 завдання цієї форми (№ 21-22), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 
бали: 1 бал -  за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за

будь - яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за 
завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або 
відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з 
основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно 
розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга -  
цифрі 2, третя -  цифрі 3, четверта -  цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо 
абітурієнт зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А 
до Г) У таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 1 завдання такої форми (№23), яке оцінюється в 0, 1,2 або 3 бали: З 
бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу й 
останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів за будь - яку 
правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за 
завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не 
надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 
варіантів відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, 
позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, 
якщо абітурієнт вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей.

Тест містить 2 завдання цієї форми (№ 24-25). Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 
або 3 бали: І бал -  за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох 
можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або 
один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. 
Порядок написання цифр значення не має.

На підставі кількості тестових балів, яку набрав абітурієнт за виконання завдань, 
буде визначена його оцінка за 12-бальною шкалою.

Таблиця переведення тестових балів в шкалу 1-12 балів.



штамп
ГПБ абітурієнта 

Спеціальність_ 

Варіант______

У завданнях 1-20 відповідь позначайте тільки так 1 х

Неправильно позначену відповідь можна виправити, замалювавши попередню позначку та 
поставивши нову, як показано на зразку:

У завданнях 24 і 25 відповідь записуйте цифрами, як показано на зразку:

1 1 1 2 1 3 | 4 | 5 1 6 | 7 |
Відповідь записуйте по одній цифрі в кожній клітинці !
Для виправлення помилкової відповіді використовуйте спеціально відведене місце в кінці 
бланку.

21 ______________22

23

24 25

Місце для виправлення помилкової відповіді до завдань 24, 25
Запишіть новий варіант відповіді (усі три цифри) праворуч відповідного номера завдання

Т П  І [ І І 25 1 | | ~ |

7. Список навчальної літератури 
для підготовки до вступного випробування 

з історії України для абітурієнтів
1. Історія України (підручник), Смагін, 01. Пометун. -  К. : Видавничий дім «Освіта» 
2015. -216с.
2. Історія України: підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем. -  
Тернопіль: Навчальна книга -  Богдан, 2015,-272 с. : іл.
3. Історія України: підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем, 
О О Мартинюк. -X .: Вид-во «Ранок», 2015. -240 с.:іл.
4. Історія України: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ В.С. Власов. -  Київ: 
Генеза, 2016. -  256 с.:іл..
5. Історія України: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ Г.К. Швидько, П О. 
Чорнобай. - Київ: Генеза, 2016. -  352 с.:іл..
6. Історія України: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О.О. Гісем. -  Тернопіль: 
Навчальна книга -  Богдан, 2016. -305 с.:іл.
7. Історія України: підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О.Реєнт, О.Малій. -К .: 
Генеза, 2017. -272с.:іл., карти
8. Історія України: підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів/Н.М.Сорочинська, 
О.О.Гісем -  Тернопіль: Навчальна книга -  Богдан, 2017. -  272 с.:іл
9. Історія України: підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ О К.Стуркевич. -  К.: 
Грамота.2017. -  288 с.:іл.


