
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені К. Д. Ушинського 

Питання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2015-2016 н.р. 

10 клас 

175 балів 

 

1. У 2016 році виповнюється 460 років з часу заснування першої Запорозької Січі. У чому, 

на Вашу думку, феномен січового козацтва. Яку роль відіграли січовики в історії України? 

Завдання виконується у зошиті. Завдання не переписується, вказується лише його 

номер. (20 балів) 
 

2. Для кого у Франції у першій половині ХVст. була виготовлена кольчуга білого 

кольору та прапор із зображенням Бога-Отця у ліліях? Складіть історичний портрет цієї 

особи. Завдання виконується у зошиті. Завдання не переписується, вказується лише 

його номер. (20 балів) 
 

3. Англійський історик Норман Дейвіс писав: «Європі ХІХ ст. притаманний динамізм, 

що набагато перевершує все відоме нам з попередніх часів… Європейці, власне, 

відчули не тільки свою силу, а й вищість. Вони були безмірно вражені незвичайними 

силами, що з’явилися тепер навколо». Як Ви гадаєте, на підставі чого автор робить дані 

висновки. Свою думку обґрунтуйте. Завдання виконується у зошиті. Завдання не 

переписується, вказується лише його номер. (20 балів) 
 

4. Складіть нарис на тему: «Україна, 1921. Очікування», включаючи такі складові: 

важливі факти, події; діячі; процеси у різних сферах життя; наслідки для українських 

територій. Завдання виконується у зошиті. Завдання не переписується, вказується 

лише його номер. (20 балів) 

 

5. Заповніть таблицю «Спеціальні історичні дисципліни». (12 балів)  

Наука, що вивчає Назва спеціальної історичної дисципліни, з якого часу 

існує (виникає) як дисципліна 

- історію родів; родословну 

людини 
 

 

- печатки і штемпелі 

 
 

 

- стародавні монети 

 
 

 

- матеріальну культуру 

минулих епох  
 

 

- історію публікацій 

історичних джерел 
 

 

- герби, які належать 

особам, родам, територіям 
 

 



6. До запропонованого тексту вставте пропущені слова: «Вихідці із давнього козацько-

старшинського роду ______________________ стали не тільки ініціативними 

підприємцями, а й відомими ______________________, пожертвувавши 5 млн. руб. на 

будівництво лікарень, навчальних закладів, музеїв і заповівши свою багату колекцію 

місту _______________. На базі цієї колекції було створено Музей _________________  

________________________ мистецтва. Серед інших українських підприємців, які 

жертвували свої кошти на національно-культурні справи, варто відзначити родину 

____________________, які допомагали у виданні ________________ Т.Шевченка, на 

честь одного з членів родини названий сорт ______________; поміщика 

_____________________,  який допомагав журналу «Київська _____________________», 

фінансово підтримували НТШ у ________________ та був ініціатором заснування 

Товариства ______________________   ___________________________.»   (12 балів) 
 

7. Визначте, які документи періоду Української революції 1917–1921 рр. починалися 

наступними зверненнями. Вкажіть місяць і рік їхнього прийняття (за потребою 

вказавши новий або старий стиль). (16 балів) 

А «Громадяне землі української!» – _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Б «Народе України!» – ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В «Народе Український і всі народи України!» – _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Г «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!»  – ___________ 

__________________________________________________________________ 

Д «Громадяне України!» – ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Є «Іменем Української Народньої Республіки…оповіщає народ Український про велику 

подію в історії землі нашої української.» – __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ж «Доблестью и кровью армий одна за другой освобождаются русские области от ига 

безумцев и предателей…» – ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

З «Сини України!» – __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

8. Заповніть таблицю «Основні форми організації промислового виробництва у Європі». 

(18 балів) 

Питання для 

порівняння 

ХІІ ст. ХVІ ст. ХІХ ст. 

Назва 

підприємства, 

виробництва 

   

Хто був власником 

підприємства? 

   

Хто працював? 

 

 

   



Які знаряддя праці 

використовувались? 

 

   

Кому належали 

знаряддя праці й 

вироблені 

продукти? 

   

Чи існував поділ 

праці? 

 

   

 

9. Розгляньте костюми і заповніть таблицю (24 бали). 

1.  2.   

3.  4.  



5.  6.    

  Період 

існування 

костюма 

Стиль одягу, 

напрямок моди 

Історичні особи, які б могли носити такий 

костюм (не менше 5 осіб) 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

4  

 

 

  

5  

 

 

  

6  

 

 

  

 

10. Виконайте завдання на контурній карті. (13 балів) 

А Вкажіть назву карти ________________________________________________________ 

Б Які воєнні події передували встановленню лінії фронту, позначеній на карті ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Позначте на карті. 

1. Горлицький прорив 

2. Брусилівський прорив 

3. Битву на горі Лисоня 

4. Битву на горі Маківка 

5. Міста, які стали центрами губерній у складі Галицько-Буковинського генерал-

губернаторства. 

 

  
Умовні позначення 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Для журі 

№  1  
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всього 

Бали  

 

          

 

Підписи членів журі: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


