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. Вкажіть назву першої української політичної партії, що виникає на території Наддніпрянської
України:
А) РУП;
Б) РУРП;
В) УСДРП;
Г) РСДРП.
2. Вкажіть назву провідної галуззі промисловості на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.
А) нафтовидобувна;
Б) металургія;
В) кам’яновугільна;
Г) цукроваріння.
3. Яка із наведених подій відбувалась на території України під час російської революції 1905-1907 рр.
А) «кривава неділя»;
Б) справа Бейліса;
В) утворення ТУП;
Г) видання газети «Хлібороб» у Лубнах.
4. Вкажіть, хто із наведених осіб, вніс значну роль у розбудову спортивно-фізкультурного товариства
«Сокіл».
А) А. Шептицький;
Б) І. Франко;
В) І. Боберський;
Г) К. Трильовський
5. Вкажіть рік взяття Львова російськими військами під час Першої світової війни.
А) 1914 р.;
Б) 1915 р.;
В) 1916 р.;
Г) 1917 р.
6. Яка українська організація під час Першої світової війни ставила собі за завдання створення
самостійної української держави.
А) Карпато-руський визвольний комітет;
Б) Головна Українська Рада;
В) Товариство українських поступовців;
Г) Союз визволення України.
7. Вкажіть ім’я особи, якої стосується наведена характеристика: публіцист, літератор, військовий
діяч, один із засновників УСДРП, вирізнявся проросійською позицією на початку Першої світової
війни, яка була викладена у статті «Війна і українці».
А) В. Винниченко;
Б) Д. Донцов;
В) К. Левицький;
Г) С. Петлюра.
8. Вкажіть, яка подія спричинила збройний виступ «самостійників» в Києві
А) невдалий наступ російської армії в Галичині;
Б) початок роботи Другого військового з’їзду;
В) оприлюднення Другого Універсалу УЦР;
Г) Лютнева революція в Росії.
9. Вкажіть, коли був виданий даний документ: «…Українська Центральна Рада має підготувати
Україну до остаточного здійснення автономного ладу … утворює Генеральний Секретаріат, який є
найвищим органом управи на Україні».
А) 4 березня 1917 р.;
Б) 10 червня 1917 р.;
В) 15 червня 1917 р.; Г) 4 серпня 1917 р.
10. Вкажіть, назву цитованого документу «Віднині Україна стає Українською Народною
Республікою. Не одділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність ми твердо станемо на
нашій землі»?
А) Перший Універсал УНР;
Б) Другий Універсал УНР;
В) «Тимчасову інструкцію Генеральному Секретаріату Тимчасового уряду на Україні»;
В) Третій Універсал УНР.
11. Вкажіть, яка із подій відбувалася в тому ж місяці що й гетьманський переворот
П. Скоропадського.
А) Проголошення Конституції УНР;
Б) вступ німецьких військ до Києва;
В) підписання Брест-Литовського миру;
Г) проголошення Четвертого Універсалу УЦР.

ІІ рівень (3 питання по 3 бали)
1. Встановіть відповідність між країнами та їх претензіями на Українські землі під час Першої світової війни

1.
2.
3.

Німеччина
Російська імперія
Австро-Угорщина

А
Б
В
Г

Крим та Бессарабія
Галичина, Буковина та Закарпаття
Подніпров’я Донбас
Волинь та Поділля

2. Встановіть хронологічну послідовність подій.
А) бій під Крутами;
Б) укладання Брест-Литовського миру між УНР та країнами Четверного блоку;
В) проголошення Четвертого Універсалу УНР;
Г) проголошення більшовицької УНР у Харкові.
3. Назвіть твердження, що характеризують внутрішню і зовнішню політику П. Скоропадського
А) проведення українізації освіти;
Б) орієнтація у зовнішній політиці на країни Антанти;
В) повернення землі колишнім землевласникам;
Г) скасування поміщицького землеволодіння та передача землі селянам за викуп;
Д) створення Всеукраїнської академії наук (ВУАН);
Е) формальне збереження урядових інституцій створених за УНР.
ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте уривок із документу, автором якого являється В. Винниченко та дайте відповіді на
запитання: «Ця інструкція є ні чим іншим, як цинічним і провокаційним порушенням угоди 3 (16)
липня й відвертим бажанням видерти з рук українства всі його революційні здобутки...»?
1)
2)
3)
4)
5)

Яку інструкцію мав на увазі автор документу? Коли документ було оприлюднено?
Які положення містилися в даній інструкції?
Яку угоду, як вважає автор документу, було порушено? Чому?
Якою була реакція лідерів УЦР на дану інструкцію?
Якими були наслідки оприлюднення даного документу?

2. Дайте характеристику проведенню Столипінської реформи на українських землях. При цьому
вкажіть причини проведення, цілі, основні складові реформи та її наслідки.

