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

1 варіант
І рівень (8 завдань по 1 балу)
1. Вкажіть рік у якій відбувались події, що згадуються у документі : «І зчепились на тій горі, де
зараз стоїть собор Святої Софії …, і почалася жорстока битва, ледве до вечора здолав якось
ворогів Ярослав. І кинулись печеніги у всі боки».
А) 972 р.;
Б) 1019 р.;
В) 1036 р.;
Г) 1051 р..
2. Вкажіть ім’я гетьмана, що уславився під час Хотинської битви 1621 р.
А) Д. Вишневецький;
Б) П. Сагайдачний;
В) Б. Хмельницький;
Г) І. Мазепа.
3. Вкажіть, яке визначення відповідає представникам української інтелігенції, у Західній Україні,
які діяли впродовж другої половини ХІХ ст. і виступали за єдність усіх українських земель та
згуртування української національної інтелігенції
А) москвофіли;
Б) народовці;
В) народники;
Г) радикали.
4. Вкажіть місто, в якому було підписано договір, про який сучасники сказали: «Польща та
більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусово у 1667 році»
А) Рига;
Б) Брест-Литовський;
В) Варшава;
Г) Москва.
5. Вкажіть дату повного звільнення території України з-під влади нацистів
А) 6 листопада 1943 р.; Б) 14 жовтня 1944 р.; В) 28 жовтня 1944 р.; Г) 9 травня 1945 р.
6. Вкажіть назву програми, за якою нацистська Німеччина планувала закріпити своє панування у
Східній Європі.
А) план Розенберга;
Б) план «Барбаросса»;
В) «Новий порядок»;
Г) план «Ост».
7. Вкажіть, про яке явище йдеться у документі: «В Україні переслідувань зазнали академік АН
УРСР М. Гришко, завкафедри дарвінізму С. Гершензон … Найвищій критиці був підданий
підручник для ВУЗів «Курс генетики» М. Гришко та Л. Делоне».
А) «ждановщина»; Б) «радянізація»; В) «лисенківщина»; Г) боротьба з «безрідним
космополітизмом».
8. Вкажіть рік, коли з’явився даний документ: «Культ особистості набув таких жахливих
масштабів головним чином, тому що Сталін всіляко заохочував та підтримував звеличування
його особи».
А) 1953 р.;
Б) 1956 р.;
В) 1961 р.;
Г) 1964 р.
ІІ рівень (3 завдання по 2 бали)
1. Вкажіть назву назву товариства, про яке йдеться у документі: «Нещодавно виявлено, що молоді
вчені люди в Києві, …, утворили ___________. Засновниками цього товариства були: колезький
секретар Гулак, ад’юнкт Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближалася й інша
молодь, яка здебільшого вчилася в університеті св. Володимира».
2. Вкажіть, назву політики, про результати проведення якої, звітується у документі: «В
державному апараті процес діловодства, що провадиться українською мовою, доходить до 65,
тоді як на початку року він становив 20%. Держапарат у районах та округах працює вже
переважно українською мовою».

3. Вкажіть назву та рік проведення акції, що згадується у документі: «Переселення є наслідком дій
УПА. Це важке, але необхідна рішення, яке забезпечить населенню спокійне життяу нових
умовах, які приготовлені владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться
наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, будуть вважатися
бандитами».
ІІІ рівень (2 питання по 3 бали)
1. Установіть відповідність між особами та їх характеристиками
1. Й. Сліпий
А Митрополит УГКЦ з 1944 р., після відмови від
«саморозпуску» УГКЦ був засуджений, з 1963 р. проживав в
еміграції
2. Д. Мануїльський
Б Керівник Українського штабу партизанського руху з 1942 р.
3. Т. Строкач
В З 1944 народний комісар закордонних справ УРСР, очолював
делегацію від УРСР на установчій конференції ООН у СанФранциско
Г Перший секретар ЦК КПУ 1953-1957 рр. Перший українець,
що займав дану посаду.
2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) запровадження Нової економічної політики (НЕПу) в УСРР;
Б) перенесення столиці УСРР із Харкова до Києва;
В) початок «Форсованої індустріалізації»;
Г) проголошення Карпатської України.
ІV рівень (2 питання по 5 бали)
1. Прочитайте уривок із документу та дайте відповіді на запитання: «Із продуктів нічого не
отримую, становище жахливе, а вдіяти нічого не можна. З такою великою сім’єю їхати без
грошей нікуди. Воював чотири роки, нагороджений орденами і медалями, а ось після війни нікому
не потрібен»
1) Вкажіть, які події описуються у документі, коли вони відбувалися?
2) Що стало причиною нестачі продовольства? Якими стали наслідки даних подій?
3) Якою була реакція влади на дану ситуацію в країні?
4) Назвіть, ще чотири 4 явища в історії України, характерні для даного історичного періоду.
2. Розкрийте значення та наслідки проведення сталінської індустріалізації на Україні.

