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

2 варіант
І рівень (8 завдань по 1 балу)
1. Вкажіть рік у якій відбувались події, що згадуються у документі «Водою і духом хрестили
Володимира в церкві Святого Василя. А стоїть та церква у Корсуні, посеред міста».
А) 957 р.;
Б) 980 р.;
В) 988 р.;
Г) 996 р.
2. Вкажіть ім’я гетьмана, який підписував Гадяцький мирний договір із Річчю Посполитою
А) Б. Хмельницький; Б) І. Виговський;
В) Ю. Хмельницький;
Г) П. Дорошенко.
3. Вкажіть, яке визначення відповідає назві представників української інтелігенції, що діяли у
1850-60-их рр., що виступали за зближення із селянством через вивчення його культури, побуту та
звичаїв.
А) народовці;
Б) слов’янофіли;
В) радикали;
Г) хлопомани.
4. Вкажіть місто в якому було оприлюднено даний документ: «Віднині зливаються в одно віками
віддалені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська
України – в одну Велику Україну»
А) Київ;
Б) Харків;
В) Львів;
Г) Москва .
5. Вкажіть дату проголошення «Акту відновлення української держави».
А) 28 вересня 1939 р.; Б) 30 червня 1941 р.; В) 15 жовтня 1941 р.; Г) 28 жовтня 1944 р.
6. Вкажіть, назву битви після якої розпочалось широкомасштабне звільнення території
Лівобережної України від нацистської влади.
А) Курська битва;
Б) Сталінградська битва;
В) Карпато-Ужгородська битва;
Г) Корсунь-Шевченківська операція.
7. Вкажіть, яким терміном характеризують події часів «відбудови» про які йде мова у документі:
«Редакція «Вітчизни» не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем
сучасності і насамперед – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної
боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки».
А) «лисенківщина»;
Б) «боротьба з безрідним космополітизмом»;
В) «Холодна війна»;
Г) «ждановщина».
8. Вкажіть рік, коли було створено даний документ: « Затвердити … передачу Кримської області
зі складу Російської СФСР до складу Української РСР».
А) 1947 р.;
Б) 1954 р.;
В) 1957 р.;
Г) 1961 р.
ІІ рівень (3 завдання по 2 бали)
1. Вкажіть назву політичної партії програму якої подано у документі: «Зваживши, що теперішні
економічні, політичні та культурні потреби нашого простого люду й інтелігенції такі, що обидві
наші партії – народовська й москвофільська … не в змозі заспокоїти тих потреб, - ми, руськоукраїнські радикали, порозумівшися .., виступаємо оце як нова парті під назвою ___________»
2. Вкажіть назву політики, про реалізацію якої, йдеться у документі: «Ми маємо ряд
індустріальних велетнів, що їх побудовано … і першим найліпшим є Дніпрельстан … У нас пущено
за ці роки 12 доменних печей … Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками
… Ми збудували Краматорський машинобудівний завод …».

3. Вкажіть, події якого року, згадуються у документі і вкажіть назву регіону, що був створений
окупаційною владою на згадуваних у документі землях: «Після того як [німецько-румунські
загарбники] встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка … від Дністра до
Бугу».
ІІІ рівень (2 питання по 3 бали)
1. Установіть відповідність між особами та їх характеристиками
1. С. Ковпак
А Організатор та керівник «Поліської Січі»
2. Я. Стецько
Б Один із очільників ОУН(б), що проголосив у Львові Акт
відновлення Української держави
3. Р. Шухевич
В Активний член ОУН(б), головнокомандувач УПА
1943-1953 рр.
Г Командувач одного з найвідоміших партизанських з’єднань
на території України. Відомий своїм Карпатським рейдом
2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) проведення польською владою політики «пацифікації»;
Б) операція «Вісла»;
В) вступ УРСР до складу ООН;
Г) битва за Дніпро.
ІV рівень (2 питання по 5 бали)
1. Прочитайте уривок із документу та дайте відповідь на запитання: «На місцях директиви центру
вирішили нахрапом – під гаслом «Дамо Батьківщині по 50 центнерів чудесниці з гектара!»
Кукурудзу садили скрізь, не звертаючи уваги ні на клімат, ні на наявність або відсутність
сільськогосподарської інфраструктури».
1) Вкажіть, про яку політику радянського керівництва йде мова у документі? В який історичний
період її впроваджували?
2) Якими були наслідки проведення даної політики?
3) Які ще заходи здійснювало радянське керівництво в даний період?
4) Назвіть, ще чотири 4-5 явищ в історії України, характерні для даного історичного періоду.
2. Розкрийте причини та наслідки проведення політики колективізації на Україні.
.

