9 клас
ПІБ _____________________________________________________________________________________ ______
Навчальний заклад, район______________________________________________________________________
Назва роботи____________________________________________________________________________________
контактний телефон____________Секція_________________________________________________________

1 варіант

І рівень. ( 11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь :
1. Вкажіть назву історико-географічного регіону, де в першій половині ХІХ ст., поляки складали
найбільший відсоток населення.
А) Правобережна Україна;
Б) Східна Галичина;
В) Лівобережна Україна;
Г) Слобожанщина.
2. Повстання 1830-1831 рр., під гаслом «За нашу і вашу свободу!» ставило собі за мету
А) скасування кріпацтва;
Б) відновлення польської державності;
В) ліквідацію монархії в Росії;
Г) відновлення козацького устрою.
3. Внаслідок Російсько-турецької війни 1828-29 рр. було утворено:
А) Азовське козаче військо;
Б) Чорноморське козаче військо;
В) Бузьке козаче військо;
Г) Кубанське козаче військо.
4. Яка з наведених подій відбувалась на території Західної України у 1830-их рр.
А) утворення Товариства греко-католицьких священників; Б) утворення Головної руської ради;
В) утворення гуртка «Руська трійця».;
Г) придушення повстання під проводом У. Кармелюка.
5. Найбільш інтенсивно процес урбанізації в першій половині ХІХ ст. проходив на території:
А) Поділля;
Б) Галичини;
В) Півдня України;
Г) Лівобережжя.
6. Прізвища Яхненків та Симиренків в історії України ХІХ ст. пов’язані із.
А) діяльністю Головної Руської Ради;
Б) розробками вугільних шахт Донбасу;
В) формуванням і розвитком цукрової промисловості;
Г) діяльністю таємних офіцерських організацій.
7. В якому місті було видано альманах «Русалка Дністрова».
А) Київ;
Б) Львів;
В) Будапешт;
Г) Відень.
8. На відміну від Північного товариства програма Південного товариства НЕ передбачала:
А) перетворення Росії на конституційну монархію;
Б) перетворення Росії на республіку;
В) ліквідація кріпацтва;
Г) наділення селян землею.
9. Однією із основних цілей діяльності Головної Руської Ради було:
А) утворення Королівства Галичини та Лодомерії;
Б) поділ Галичини на східну і західну;
В) скасування кріпацтва;
Г) видання Конституції в Австрійській імперії.
10. Позицію якого діяча українського національного відродження відображено у висловлюванні:
«Повинність і обов’язок вселяють всякому любов до Батьківщини. Я також син Росії і хочу воювати
проти французів і бути співучасником Полтавського козацького полку...»?
А) І. Котляревського;
Б) Г. Яхимовича;
В) П. Пестеля;
Г) Т. Шевченка
11. Вкажіть, хто із наведених осіб був одним із членів «Руської трійці», а пізніше очолив кафедру
руської словесності у Львівському університеті.
А) М. Шашкевич;
Б) І. Вагилевич;
В) Я. Головацький;
Г) Г. Яхимович.

ІІ рівень (3 завдання по 3 бали)
1. Встановіть відповідність між історичними діячами та їх характеристиками:
М. Костомаров
Г. Яхимович
В. Каразін

1.
2.
3.

А
Б
В
Г

Історик, етнограф, автор п’ятитомної «Истории Малороссии»
Очільник Головної Руської Ради.
Засновник Харківського університету
Історик, один із засновників Кирило-Мефодіївського
товариства, автор його програмних документів.

2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) видання першої української газети «Зоря Галицька»;
Б) заснування Київського університету святого Володимира;
В) арешт учасників Кирило-Мефодіївського товариства;
Г) включення Бессарабії до складу Російської імперії.
3. Вкажіть, які із наведених тверджень характеризують розвиток західноукраїнських земель у першій
половині ХІХ ст.
А) включення Галичини до складу Австрійської імперії;
Б) участь представників українського селянства у роботі австрійського рейхстагу;
В) утворення «Товариства греко-католицьких священників у Перемишлі»;
Г) утворення Головної руської ради;
Д) діяльність Кирило-Мефодіївського товариства;
Е) ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.

ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте уривок та дайте відповідь на запитання.
«На її зміст вплинули історичні та політичні концепції «Історії Русів», поезії Т. Шевченка,
ідеологія панславізму, європейські ідеї романтизму, утопічного та християнського соціалізму та
декабристський рух на Україні. Назва та стиль були запозичені з «Книг польського народу та
пілігримства А. Міцкевича».
1)
2)
3)
4)

Про яке товариство йде мова у документі та коли воно виникло?
Вкажіть основні програмні документи даного товариства?
Які ідеї виношувало дане товариство?
Як ви оціните діяльність та значення даного товариства для суспільно-політичного розвитку
Наддніпрянської України?

2. Розкрийте, яким чином реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ вплинули на становище грекокатолицької церкви та яке значення це мало для розвитку українського суспільно-політичного
руху на західноукраїнських землях.

9 клас
ПІБ
__________________________________________________________________________________ ______
Навчальний заклад, район_____________________________________________________________________
Назва роботи_________________________________________________________________________________
контактний телефон__________Секція_________________________________________________________

2 варіант
І рівень. ( 11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь:
1. В якому регіоні проживала помітна частка німецького, сербського, болгарського та грецького
населення в першій половині ХІХ ст.,
А) Поділля;
Б) Волині;
В) Півдня України;
Г) Слобожанщини.
2. На території Галичини було скасовано панщину внаслідок
А) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ;
Б) «холерних бунтів» на Закарпатті;
В) революції 1848 - 1849 рр.;
Г) повстання під проводом Л. Кобилиці.
3. Яка з наведених держав НЕ володіла українськими землями на початок ХІХ ст.
А) Російська імперія; Б) Османська імперія; В) Річ Посполита; Г) Австрійська імперія.
4. Яка з наведених подій відбувалась на території Наддніпрянської України у 1820-их рр.
А) повстання Північного товариства декабристів;
Б) утворення Кирило-Мефодіївського товариства;
В) видання «Історії Малоросії» М. Маркевича;
Г) утворення Товариства об’єднаних слов’ян.
5. Основним регіоном вирощування цукрових буряків у ХІХ ст. стає:
А) Слобожанщина; Б) Правобережжя;
В) Південь України;
Г) Східна Галичина.
6. Прізвища П. Пестеля та М. Муравйова-Апостола пов’язані із
А) діяльністю декабристів;
Б) представниками греко-католицького духовенства;
В) формування і розвиток цукрової промисловості;
Г) діячами української національної інтелігенції.
7. Членом якої із наведених організацій був І. Котляревський
А) «Любов до істини»;
Б) Кирило-Мефодіївське товариство;
В) «Руська трійця»;
Г) «Товариство об’єднаних слов’ян»
8. Яка суспільна верства у першій половині ХІХ ст. відігравала провідну роль у поширенні

української національної ідеї у Східній Галичині та на Закарпатті?
А) греко-католицьке духовенство; Б) промисловці;
В) інтелігенція;

Г) заможні селяни.

9. В якому році було засновано Київський університет святого Володимира
А) 1784 р.; Б) 1805 р.;
В) 1834 р.;
Г) 1848 р.
10. Про якого історичного діяча йде мова у описі: «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
… шляхи книжним ученим»
А) І. Котляревського;
Б) Т. Шевченка;
В) П. Куліша;
Г) Г. Квітку-Основ’яненко
11. Який діяч у 1791 р. вів переговори з прусським королем Фрідріхом-Вільгельмом ІІ про

можливість підтримки останнім збройного повстання українських автономістів проти
царського уряду?
А) В. Капніст;
Б) І. Котляревський;
В) М. Драгоманов;
Г) П. Пестель.

ІІ рівень (3 завдання по 3 бали)
1. Встановіть відповідність між історичними діячами та їхніми характеристиками:
1. П. Куліш
А Історик та філолог, працював у Харківському університеті,
академік Петербурзької академії наук, засновник та видавець
«Запорожской старины», «Украинского альманаха».
2. Д. БантишБ Автор «Руської правди», програми Південного товариства
Каменський
декабристів
3. І. Срезневський
В Член Кирило-Мефодіївського товариства, автор першого
українського історичного роману
Г Історик та археограф, автор «Истории Малой России».
2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) повстання Чернігівського полку;
Б) перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка;
В) утворення «Товариства греко-католицьких священників» в Перемишлі;
Г) повстання під проводом Л. Кобилиці.
3. Вкажіть, які із наведених тверджень характеризують розвиток українських земель у складі
підросійської України у першій половині ХІХ ст.
А) початок промислового перевороту;
Б) ліквідація кріпацтва;
В) проведення інвентарної реформи;
Г) включення Волині до складу Російської імперії;
Д) обрання М. Максимовича ректором Київського університету святого Володимира;
Е) будівництво першої залізниці.

ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте уривок та дайте відповідь на запитання.
« … представники демократичних кіл українства, зокрема світської інтелігенції та грекокатолицького духівництва на чолі з перемишльським єпископом Григорієм Яхимовичем, утворили …,
що стало першою українською політичною організацією».
1)
2)
3)
4)

Вкажіть назву організації про яку йдеться у документі? Внаслідок яких подій вона з’явилася?
Якими були її основні вимоги?
Які результати діяльності даної організації?
Яке історичне значення діяльності даної організації?

2. Розкрийте, яку роль відіграла поява університетів на території підросійської України на розвиток
українського національного руху.

10 клас
ПІБ ___________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, район_______________________________________________________________________
Назва роботи____________________________________________________________________________________
контактний телефон___________________
Секція_________________________________________________________

1 варіант
І рівень (11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь:
1. Яка із наведених політичних партій початку ХХ ст. ставила собі за мету здобуття Україною
незалежності:
А) УСДРП;
Б) УДРП;
В) УНП;
Г) УРП.
2. Вкажіть, яка із наведених подій відбулась у 1906 р.
А) утворення ТУП;
Б) «Кривава неділя» у Санкт-Петербурзі;
В) повстання на броненосці «Потьомкін»;
Г) утворення Української парламентської громади у І Державній думі.
3. Яке явище було найбільш характерне для західноукраїнських земель початку ХХ ст.
А) депортація;
Б) колонізація;
В) урбанізація;
Г) еміграція.
4. Вкажіть рік заснування молодіжної організації «Січ» на західноукраїнських землях.
А) 1900 р.;
Б) 1906 р.;
В) 1911 р.;
Г) 1914 р.
5. Яка із наведених організацій зайняла позицію, не підтримувати жодну із сторін у Першій світовій
війні.
А) Союз визволення України;
Б) Карпато-руський визвольний комітет;
В) Товариство українських поступовців;
Г) Головна українська рада.
6. Вкажіть, яка із наведених подій відбулася у 1914 р.
А) Галицька битва;
Б) «Горлицький прорив»;
В) «Брусиловський прорив»;
Г) взяття російською армією Перемишля.
7. Вкажіть, кому із політичних діячів належить дане висловлювання: «Східна Галичина і
Лемківщина – споконвічна частина великої Русі; корінне населення завжди було російським. Я буду
впроваджувати тут російську мову закон і управління».
А) В. Винниченко;
Б) Г. Бобринський;
В) С. Петлюра;
Г) М. Грушевський.
8. Вкажіть, хто став командуючим першого українізованого корпусу російської армії
А) П. Скоропадський;
Б) С. Петлюра;
В) М. Міхновський;
Г) М. Галущинський
9. Вкажіть, коли був виданий даний документ: «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно
зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення
автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…».
А) 10 червня 1917 р.;
Б) 3 липня 1917 р.; В) 9 (22) січня 1918 р.; Г) 7 (20 н. с.) листопада 1917 р.
10. Вкажіть, оприлюднення якого документу спричинило збройний виступ самостійників у Києві?
А) Другий універсал УЦР;
Б) «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»;
В) Третій універсал УЦР;
Г) Ультиматум Раднаркому до Української Центральної Ради.
11. Вкажіть, в якому місті було проголошено більшовицьку УНР 12 грудня 1917 р.
А) Харків;
Б) Москва;
В) Катеринослав;
Г) Київ.

ІІ рівень (3 питання по 3 бали)
1. Встановіть відповідність між особами та їх характеристиками

А. Шептицький
І. Боберський
М. Січинський

1.
2.
3.

А
Б
В
Г

Засновник спортивно-фізкультурної організації «Січ»
Засновник Русько-української радикальної партії (РУРП)
Митрополит Української греко-католицької церкви 1900-1944 рр.
Український студент, що здійснив замах на А. Потоцького

2. Встановіть хронологічну послідовність подій.
А) видання Миколою ІІ «Маніфесту від 17 жовтня …»;
Б) Брусиловський прорив;
В) утворення Української Центральної Ради;
Г) «Справа Бейліса».
3. Вкажіть, які із наведених позицій містилися у «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату
Тимчасового уряду на Україні»
А) управління військовими, продовольчими, судовими справами, зв'язком та шляхами сполучення
переходили до Тимчасового уряду;
Б) затвердження «Статуту Генерального секретаріату»;
В) Генеральний Секретаріат проголошувався органом місцевого самоуправління;
Г) Генеральний Секретаріат мав підготувати положення про автономний устрій українських
земель;
Д) поширення юрисдикції Генерального Секретаріату УЦР на Київську, Чернігівську, Полтавську,
Волинську та Подільську губернії;
Е) Генеральний Секретаріат мав саморозпуститися.
ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте документ та дайте відповіді на запитання: «Однині Україна стає Українською
Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки, ми твердо станемо на нашій
землі, щоб помогти, аби уся Російська Республіка стала федерацією вільних народів…».
1)
2)
3)
4)
5)

Яка назва даного документу?
Коли його було оприлюднено?
За яких обставин було проголошено даний документ?
Які ще положення містилися у даному документі?
Яке значення мало оприлюднення даного документу?

2. Розкрийте причини проведення, зміст Столипінської аграрної реформи. Дайте оцінку її
результатам.

10 клас
ПІБ _____________________________________________________________________________________ ______
Навчальний заклад, район______________________________________________________________________
Назва роботи____________________________________________________________________________________
контактний телефон____________Секція_________________________________________________________

2 варіант
І рівень (11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь:
1. Брошура «Самостійна Україна» М. Міхновського стала програмним документом
А) РУП;
Б) РУРП;
В) УСДРП;
Г) УДРП.
2. Однією із ознак розвитку сільського господарства Наддніпрянщини початку ХХ ст. було
А) селянське малоземелля;
Б) посилення кріпацтва;
В) основна маса сільськогосподарських наділів належала селянам.
Г) висока товарність сільського господарства, продукція якого становила основу російського
експорту.
3. Домінуючою галуззю промисловості на західноукраїнських землях початку ХХ ст. була
А) чорна металургія;
Б) цукроваріння;
В) машинобудування;
Г) нафтовидобувна.
4. Укажіть в якому році відбувся загальний сільськогосподарський страйк в Галичині.
А) 1900 р.;
Б) 1902 р.;
В) 1905 р.;
Г) 1911 р.
5. Вкажіть прізвище першого командира Легіону УСС.
А) Д. Донцов;
Б) М. Галущинський;
В) К. Левицький;

Г) Є. Коновалець

6. Вкажіть, яка із наведених подій відбулася у 1915 р.
А) бої за гору Маківку; Б) бої на горі Лисоня; В) оборона Ужоцького перевалу; Г) бій під Конюхами.
7. Вкажіть, кому із політичних діячів належить дане висловлювання: «Українці не піддадуться
провокаційним впливам і виконають свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час і не тільки на
полі бою».
А) В. Винниченко;
Б) Г. Бобринський;
В) С. Петлюра;
Г) М. Грушевський.
8. Для «негайної українізації армії» Першим Всеукраїнським військовим з’їздом було
створено Генеральний військовий комітет УЦР, який очолив.
А) С. Єфремов;
Б) В. Винниченко;
В) С. Петлюра;
Г) М. Грушевський.
9. Вкажіть, коли був виданий даний документ: «… Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від усієї
Росії, … хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А) 10 червня 1917 р.;
Б) 3 липня 1917 р.; В) 9 (22) січня 1918 р.; Г) 7 (20 н. с.) листопада 1917 р.
10. Вкажіть, назву уряду більшовицької УНР проголошеної у грудні 1917 р.
А) Раднарком;
Б) Центральний Виконавчий Комітет;
В) Народний Секретаріат;
Г) Генеральний Секретаріат.
11. Вкажіть, в якому місті було підписано мирну угоду між УНР та країнами Четверного блоку.
А) Київ;
Б) Брест-Литовський;
В) Харків;
Г) Кам’янець-Подільський.

ІІ рівень (3 питання по 3 бали)
Оберіть три правильні відповіді:
1. Встановіть відповідність між особами та їх характеристиками

1.
2.
3.

Є. Чикаленко
І. Шраг
М. Міхновський

А
Б
В

Голова української парламентської громади в Державній думі Росії
Український підприємець-цукрозаводчик, меценат
Організатор військового клубу імені П. Полуботка

Г

Політичний діяч, укладач україномовної газети «Рада»

2. Встановіть хронологічну послідовність.
А) номінування на посаду митрополита А. Шептицького;
Б) утворення Головної української ради;
В) утворення товариства «Пласт»;
Г) взяття російськими військами фортеці Перемишль.
3. Вкажіть, які із наведених позицій містилися у ультиматумі Раднаркому до Української
Центральної Ради оприлюдненому у грудні 1917 р.
А) Війська УНР мали припинити роззброєння збільшовизованих частин;
Б) Раднарком визнавав існування УНР;
В) Центральна Рада мала надіслати своїх представників для участі у Всеросійських установчих
зборах;
Г) Війська УНР мали бути включені до Червоної армії;
Д) Центральна Рада мала розпочати вилучення продовольства у селян та передати його більшовикам;
Е) УНР мала пропустити більшовицькі війська на Дон.
ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте документ та дайте відповіді на запитання: «Віднині Українська Народна Республіка
стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу …».
1)
2)
3)
4)
5)

Яка назва даного документу?
Коли його було оприлюднено?
За яких обставин та з якою метою було проголошено даний документ?
Які положення містилися в даному документі?
Яке значення мало оприлюднення даного документу?

2. Розкрийте зміст Маніфесту від 17 жовтня 1905 р. Миколи ІІ. Чому його іноді називають першою
російською конституцією? Як його оприлюднення вплинуло на розвиток українського суспільнополітичного руху?

11 клас
ПІБ
________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, район_____________________________________________________________________
Назва роботи_________________________________________________________________________________
контактний телефон___________________
Секція_________________________________________________________

1 варіант
І рівень (8 завдань по 1 балу)
1. Вкажіть, який із наведених термінів можуть застосовуватись для характеристики суспільного
устрою Київської Русі
А) зем’яни;
В) данники;
В) смерди;
Г) бюргери.
2. Визначте статус Києва за умовами Вічного миру
А) входив до складу Московського царства; Б) входив до складу Речі Посполитої;
В) мав залишатись у складі Росії на 2 роки, а потім повернутись до Речі Посполитої;
Г) мав стати нейтральним містом.
3. Вкажіть, в якому році з’явився даний документ: «…обидві наші старші партії – народовська і
москвофільська … не в змозі заспокоїти тих потреб, - ми русько-українські радикали, …, виступаємо
отсе як нова партія».
А) 1876 р.;
Б) 1890 р.;
В) 1899 р.;
Г) 1900 р.
4. Вкажіть, про який договір йдеться в документі «Польща та більшовицька Росія поділились
українськими землями, як колись у Андрусово у 1667 році»
А) Брест-Литовський договір;
Б) «Вічний мир»;
В) Ризький мир;
Г) Варшавський мирний договір.
5. Вкажіть рік початку форсованої індустріалізації в СРСР.
А) 1921 р.;
Б) 1925 р.;
В) 1929 р.;
Г) 1939 р.
6. Вкажіть, яка подія відбулась у рік проголошення «Акту відновлення Української Держави».
А) окупація Києва німецькими військами;
Б) звільнення УРСР від німецьких військ;
В) повна окупація території України ;
Г) створення УПА.
7. Вкажіть, в якому році розпочалася компанія, що описується у документі: «Зворотною стороною
буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та
низькопоклонством перед іноземщиною.».
А) 1937 р.;
Б) 1948 р.;
В) 1950 р.;
Г) 1953 р.
8. Вкажіть, хто із дисидентів є автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
А) Л. Лук’яненко;
Б) В. Стус;
В) В. Чорновіл;
Г) І. Дзюба.
ІІ рівень (3 завдання по 2 бали)
1. Вкажіть рік створення даного документу: «Університет може приймати в студенти учнів … із
губернських народних училищ – Харківського, Курського, Орловського, Воронезького,
Новоросійського, Полтавського та Чернігівського; таким способом він може впливати на освіту і
користь всього південного краю Росії».
2. Вкажіть, назву політики, яку характеризує наведений документ: «… Міністр внутрішніх справ Б.
Перацький наказав жорстоко покарати жителів 800 українських сіл … Під час екзекуції селян
примушували вигукувати: «Хай живе маршал Пілсудський!» або співати «Єще Польська не
згінела…».

3. Вкажіть, назву наведеного у документі явища: «На 50-ті роки завершилось створення
псевдонаукової концепції, котру … насильно впроваджував в науково-дослідницьку діяльність
замість класичної генетики та дарвінізму… «Народний академік» стверджував, що створення
зовнішніх умов для утримання худоби, не лише призводить до зростання надоїв та приросту… , а й
дає можливість розраховувати на збереженні цих ознак і у потомстві. Практичні застосування,
розроблені на підставі його теорій, результатів бажаних, звісно, не дали».

ІІІ рівень (2 питання по 3 бали)
1. Установіть відповідність між особами та їх характеристиками
1. Х. Раковський
А Очільник Генерального Секретаріату Української Центральної Ради
2. В. Винниченко
Б Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету
у 1920-1938 рр.
3. В. Чехівський
В Голова Ради Народних Комісарів УСРР 1919-1923 рр.
Г Голова Ради Міністрів УНР у грудні 1918 – лютому 1919 рр.
2. Встановіть хронологічну послідовність подій часів Німецько-радянської війни 1941-1945 рр.
А) Львівсько-Сандомирська операція;
Б) Корсунь-Шевченківська битва;
В) утворення Українського штабу партизанського руху;
Г) бої на лінії Луцьк-Рівне-Броди-Дубно.
ІV рівень (2 питання по 5 бали)
1. Прочитайте уривок із документа та дайте відповідь на запитання: «Перед нами весною 1921 року
стало ясне становище: не безпосереднє соціалістичне будівництво, а відступ в цілому ряді галузей
до державного капіталізму, не штурмова атака, а дуже важке, трудне і неприємне завдання
тривалої облоги, зв’язаної з цілим рядом відступів».
1) Назвіть назву політики, описаної у документі, яка затвердилась в історичній літературі, вкажіть її
хронологічні межі?
2) Якими були основні складові даної політики?
3) З якою метою проводилась дана політика? Якими були особливості проведення даної політики на
території України?
5) Вкажіть позитивні та негативні сторони проведення даної політики.
2. Розкрийте політику Окупаційного режиму на українських землях у роки Другої Світової війни.

11 клас
ПІБ
________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, район_____________________________________________________________________
Назва роботи_________________________________________________________________________________
контактний телефон___________________
Секція_________________________________________________________

2 варіант
І рівень (8 завдань по 1 балу)
1. Яка із наведених культурних пам’яток відноситься до періоду Київської Русі.
А) «Остромирове Євангеліє»;
Б) «Літопис Самовидця»;
В) «Синопсис»;
Г) «Пересопницьке Євангеліє».
2. Який, із наведених осіб був останнім гетьманом Лівобережної Гетьманщини.
А) П. Тетеря;
Б) К. Розумовський;
В) І. Мазепа;
Г) Д. Апостол.
3. Вкажіть, в якому році було створено даний документ: «Товариство визначає своїми покровителями
святих Кирила та Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з іменами або зображеннями
цих святих».
А) 1821 р.;
Б) 1846 р.;
В) 1861 р.;
Г) 1891 р.
4. Вкажіть, до якого історичного періоду належить дане джерело: «Село піднялося за землю проти
пана, що нею володіє, проти гетьмана як влади, що підтримує пана, проти німця як оборонця пана й
відбирача хліба».
А) Директорії УНР;
Б) період Центральної Ради з лютого по жовтень 1917 р.;
В) Російської імперії 1900-1914 рр.; Г) Українська Держава П. Скоропадського.
5. Вкажіть, в якій країні стосовно українського населення проводилась політика «пацифікації».
А) Польща;
Б) Чехо-Словаччина;
В) Румунія;
Г) СРСР.
6. Вкажіть, яка подія відбулась у рік окупації Севастополя німецькими військами.
А) окупація німецькими військами Одеси;
Б) Корсунь-Шевченківська операція.
В) початок звільнення території України від німецьких військ;
В) Карпатський рейд С. Ковпака;
7. Вкажіть, рік появи даного документа: «Виходячи із цього, собор постановляє скасувати
постанови Брестського собору 1596 р., ліквідувати унію… і повернутись до нашої батьківської
святої православної віри і Руської Православної Церкви».
А) 1939 р.;
Б) 1945 р.;
В) 1946 р.;
Г) 1950 р.
8. Вкажіть, хто із дисидентів є одним із засновників Української робітничо-селянської спілки.
А) Л. Лук’яненко;
Б) В. Стус;
В) В. Чорновіл;
Г) І. Дзюба.
ІІ рівень (3 завдання по 2 бали)
1. Вкажіть рік створення і назву даного документу: «Не допустити ввезення в межі імперії … будьяких книг і брошур, що видаються на малоросійському наріччі. Друкування і видання в імперії
оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних
документів».
2. Вкажіть, назву політики наведеної у документі: «Після встановлення радянської влади в Україні
розпочалося одержавлення фінансів, транспорту, зв’язку. Потім настала черга промисловості …
Вводилася продовольча розкладка: все зерно, окрім необхідного мінімуму, … селяни повинні були
здавати державі … Відповідні державні й господарські органи запроваджували у республіці загальну
трудову повинність».
3. Вкажіть назву заходів, описаних у документі, що відбувались у повоєнний період: «На ряді творів,
надрукованих у журналі [Вітчизна], відбилась національна обмеженість: автори зображають
український народ ізольовано, у відриві від інших радянських народів, зокрема, від великого
російського народу, радянським людям насаджують не властиві їм архаїчні риси, ідеалізуються
пережитки минулого в побуті та свідомості людей».

ІІІ рівень (2 питання по 3 бали)
1. Установіть відповідність між особами та їх характеристиками
1. Лесь Курбас
А Народний артист, ініціатор створення театру «Березіль»
2. М. Хвильовий
Б Один із організаторів Вільної академії пролетарської літератури
(«ВАПЛІТЕ»)
3. О. Довженко
В Літературознавець, критик. Звинувачений до ув’язнення «за участь»
у сфабрикованій «справі СВУ»
Г Один із засновників українського кінематографу. Автор фільмів
«Арсенал», «Земля»
2. Встановіть хронологічну послідовність подій періоду «відлиги»
А) ХХ з’їзд КПРС;
Б) постанова «Про подальше освоєння цілинних і перелогових земель для збільшення виробництва
зерна»;
В) початок створення раднаргоспів;
Г) ліквідація МТС.
ІV рівень (2 питання по 5 бали)
1. Прочитайте уривок із документу та дайте відповідь на запитання: «Віднині зливаються в одно
віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська
Україна – в одну велику Україну … Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх
власних сил, має об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної держави на
добро і щастя українського народу».
1) Вкажіть назву документу і дату його оприлюднення?
2) Які основні положення даного документу?
3) Опишіть зовнішньополітичну ситуацію, яка склалася навколо держави на момент оприлюднення
даного документу?
4) Яке значення даного документу?
2. Дайте характеристику Руху Опору на українських землях у роки Другої Світової війни.

