
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. 

11 клас 

182 бали 

 

1.  Напишіть план-тези доповіді на тему «Території України ХVIII - ХIХ ст.cт. у складі 

інших держав – зміни на краще?».Завдання виконується у зошиті, не переписується, 

вказується лише його номер. (10 балів) 

 

2. Ви – історик-мистецтвознавець. Напишіть есе «Розвиток культури у 30-ті роки ХХ 

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

номер. (20 балів) 

 

3.Підготуйте короткий виступ на тему «Українське питання в політиці європейських 

держав напередодні світових війн ХХ століття: спільне і відмінне».Завдання 

виконується у зошиті, не переписується, вказується лише його номер. (15 балів) 

 

4. Постать президента США Гаррі Трумена отримала негативну оцінку в СРСР. 

Водночас за опитуванням громадян США він вважається одним із найпопулярніших 

президентів повоєнної історії країни. Поясніть, чим обумовлені відмінності в оцінці 

особи Г.Трумена.Завдання виконується у зошиті, не переписується, вказується 

лише його номер. (15 балів) 

 

5. Розв’яжіть хронологічне рівняння. 

(Рік видання Іваном Федоровим першого букваря – число місяця дати офіційного 

народження ООН) : кількість літер прізвища козацького ватажка (псевдонім Павлюк), 

який підняв повстання 1637 р. + рік призначення першим секретарем ЦК КПУ 

В.В.Щербицького) : кількість страчених у 1826 р. декабристів + рік початку правління 

імператора Клавдія Нерона + рік ліквідації кріпацтва на Буковині) : кількість літер імені 

князя, який прибив щит на воротах Константинополя під час  військового походу + рік 

створення «Слова о полку Ігоревім» або першої згадки назви «Україна» = х. 

У рік х відбулася подія української історії. Назвіть її. Назвіть також (для розв’язання 

рівняння) прізвище козацького ватажка та князя. (13 балів) 

(_______ – _____):___ + ________):___+_____+________):____+________= _________ 

 

Подія ____________________________________________________________________ 

Прізвище козацького ватажка_________________________. 

Ім’я князя ___________________.  

 

6. Так чи ні? Якщо ви погоджуєтеся із твердженням, пишіть «так», якщо не 

погоджуєтеся – «ні». Якщо Ні, дайте правильне визначення під таблицею.(18 балів) 

Визначення Так чи Ні.  

1. Криптографія – спеціальна історична дисципліна, що займається 

розшифровуванням тайнопису 

 



2. Сегрегація – вид расової дискримінації: відокремлення корінного 

населення від білих і законодавче обмеження його прав 

 

 

3. Анклав – територія або частина території держави, що не має 

морського кордону, оточена з усіх боків землями іншої держави 

 

 

4. Меритократія – система управління суспільством, державою, за якої 

влада належить олігархічним кланам, блокується розвиток різних форм 

самоврядування та розбудови громадянського суспільства 

 

 

 

5. Евекта – митний податок, що стягувався урядом Гетьманщини за 

вивезення товарів до Росії у другій половині 17 – 18 ст. ст. 

 

 

6. Маргіналістика – спеціальна історична дисципліна, що вивчає процес 

розшарування суспільства на верстви і класи за економічними, 

політичними, етнічними, демографічними, психологічними та іншими 

ознаками і критеріями 

 

 

 

 

7. Інсигнії – в Україні клейноди – найчастіше дорогоцінні предмети, що є 

ознаками влади (атрибутами державності), гідності, спеціальні відзнаки 

 

 

8. Люстрації – в Речі Посполитій описи державних маєтностей для 

потреб, що проводилися кожні п’ять років за ухвалою польського сейму 

1562 р. 

 

 

 

9. Етатизм – напрям політичної думки, а також політичний рух, 

спрямований проти держави та її впливу на різні сфери суспільного 

життя 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

7. Розподіліть найважливіші події  Другої Світової війни (1939-1945 рр.) за 

хронологічними подіями за номерами списку. (16 балів) 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

       

1. Змова на чолі зі Штауффенбергом 

проти Гітлера  

2. Окупація Данії  

3. Операція „Цитадель”  

4. Відкриття Другого фронту в Європі  

5. „Договір про дружбу і кордони” між 

СРСР і Німеччиною  

6. Капітуляція Франції 

7. Окупація Югославії  

8. Операція „Кільце”  

9. Початок війни Німеччини проти СРСР 

10. Операція Скорцені по визволенню 

Муссоліні  

11. Атака Японії на Перл-Харбор  

12. Утворення Італійського фронту  

13. Ялтинська конференція  

14. Тегеранська конференція  

15. Перемога союзників під Ель-

Аламейном  

16. Здача Севастополя радянськими 

військами  



8. Встановіть зображених на фотографіях історичних діячів. Коротко зазначте, які 

політичні ідеї репрезентував кожен із них. Вкажіть під таблицею сутнісну рису, що їх 

об’єднує. (17 балів) 

 Прізвище, ім’я історичних діячів та їх політичні ідеї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 



9. Заповніть таблицю (30 балів) 
 

 

Місце і час спорудження, архітектурний 

стиль, коротка довідка про будівлю 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. У 2003 р. науково-видавниче агентство «Книга пам’яті України» видало 

меморіальну книгу про громадян, що загинули у воєнних конфліктах за кордоном, до 

якої увійшло 15 відповідних рубрик.  

Укладіть свою версію змісту книги, вказавши воєнні конфлікти за межами державних 

кордонів України, в яких брали участь і загинули українці у 1920-х – 1950-х рр. 

(окрім Другої світової війни). 

Позначте на контурній карті світу місця, де відбувалися ці конфлікти. (28балів) 

 

Зміст книги 

1________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для членів журі (учням не заповнювати) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всього 

Бали  

 

          

Підписи членів журі: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Легенда карти 


