
ДНУ ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО (ДИСТАНЦIЙНОГО) ТУРУ 

Олімпіади з  історії України 

для професійної орієнтації вступників 

на базі повної загальної середньої освіти 

Максимальний бал оцінювання –100.  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–8) складається з основи та п’яти 

варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо  учасник 

вибрав і позначив літеру у БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ. Це завдання оцінюється в 0 або 10 балів: 

10 балів, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше 

однієї відповіді, або відповіді не надано. 

  
1. Сукупність речових знахідок (археологічних пам’яток), що свідчать про перебування на даній 

території у визначений час певної групи людей – це визначення терміну: 
а) історичний період;   б) археологічна культура;   в) ера;   г) археологія;   д) артефакт. 

2. Оберіть з-поміж уривків історичних джерел той, який стосується скликання Любецького 

з’їзду князів: 

а) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю 

нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося в одне серце і 

обережімо Руську землю»; 

б) «Усього ж паче – убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і 

подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину»; 

в) «Якщо ми не вчинимо миру з цесарем, а довідається цесар, що нас мало є, то, 

прийшовши, обступлять вони нас у город. А Руська земля далеко є і печеніги з нами вороги, 

— то хто нам поможе? Учинимо ж мир із цесарем, бо він же згодився нам на данину, — і 

сього хай буде досить нам»; 

г)  «Якщо не з'явиться хто завтра на ріці – багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, – 

то мені той противником буде»... І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли – 

ті до шиї, а другі – до грудей. Діти ж [не відходили] од берега, і а інші немовлят держали. 

Дорослі ж бродили [у воді], а попи, стоячи, молитви творили»; 

д) «Підняв диявол розлад серед братів сих – Ярославичів. І коли настала звада межи 

ними, [то] були Святослав із Всеволодом заодно проти Ізяслава. І вийшов Ізяслав із Києва, 

а Святослав і Всеволод увійшли в Київ місяця березня у двадцять і другий [день], і сіли 

обидва на столі, на [селі] Берестовім, переступивши заповідь отчу». 

3. Історичний процес, який у XIV ст. був спільним для таких українських міст, як Сянок, 

Львів, Кам’янець-Подільський: 

а) запровадження кріпацтва; 

б) поширення міського самоврядування; 

в) перехід під юрисдикцію Великого князівства Литовського; 

г) контрреформація і поширення єзуїтів; 

д) виникнення православних братств. 

4. Оберіть історичну подію, що відбулась у першій половині XVI ст.: 

а) створення Пересопницького Євангелія; 

б) Люблінська унія; 

в) Берестейська (Брестська) унія; 

г) перша згадка про українських козаків у писемних джерелах; 

д) битва біля м. Орша. 

5. Оберіть державу, щодо існування якої стосується висловлювання Володимира 

Винниченка: «…бідні руські чиновнички, що позасідали на посадах, поперелякувались і 

кинулись учити українську мову. Книгарні, українські й неукраїнські, найкраще торгували 

українськими словниками та граматиками за тих чудернацьких часів скакання руської 



реакції по-українськи»? 

а) Українська Народна Республіка (доба Української Центральної Ради); 

б) Українська Держава гетьмана П. Скоропадського; 

в) Українська Народна Республіка (період Директорії); 

г) Українська Соціалістична Радянська Республіка; 

д) Західноукраїнська Народна Республіка. 

6. У якому році відбулася подія Другої світової війни, позначена на карті? 

 
а) листопад-грудень 1941 р.; 

б) травень1942 р.; 

в) жовтень-грудень 1943 р.; 

г) січень-лютий 1944 р.; 

д) вересень-жовтень 1944 р. 

7. 19 лютого 1954 Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської 

області зі складу РРФСР до складу УРСР». До якої події кремлівська пропаганда 

приурочила цю подію? 

а) 140-річчя від народження Тараса Шевченка; 

б) 60-ліття першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова; 

в) 50-річчя від початку Першої світової війни; 

г) 300-річчя Переяславської ради – «возз’єднання України з Росією»; 

д) 10-річчя звільнення УРСР від нацистської окупації. 

8. Панування партійно-радянської тоталітарної системи та монопольної влади партійної 

верхівки СРСР, постійні утиски та обмеження національного й культурно-духовного життя, 

бездержавний статус України – це причини: 

а) хрущовської «відлиги»; 

б) політики «перебудови»; 

в) дисидентського руху; 

г) виникнення концепції «розвиненого соціалізму»; 

д) ухвалення Акту проголошення незалежності України. 
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 9 – 10) складається з основи і 

двох стовпчиків інформації, позначених цифрами(ліворуч) та буквами(праворуч).  

Виконання завдання  передбачає встановлення відповідності між інформацією, позначеною 

цифрами та буквами. Це завдання оцінюється в  0, 2, 4, 6, 8, 10 балів. 

9. Увідповідніть назву організації з метою її діяльності: 

1. Кирило-Мефодіївське 

братство; 

а) повалення самодержавства шляхом 

військового перевороту, скасування 

кріпацтва, проголошення Росії унітарною 



2. «Південне» товариство 

декабристів; 

3. Київська громада; 

4. Братство тарасівців; 

5. «Руська трійця». 

 

 

республікою; 

б) знищення царизму, утвердження 

демократичних прав і свобод для всіх 

громадян, створення федерації 

християнських слов’янських республік; 

в) піднесення національної свідомості 

українців Галичини, перетворення народної 

мови на літературну, пропаганда єдності 

українського народу; 

г) згуртувати всі національні сили на 

боротьбу за самостійну Україну, за єдність, 

соборність усієї України; 

д) розвиток наукової, культурно-

громадської роботи в українському 

суспільстві. 

10.  Увідповідніть історичну постать з фактами її біографії: 

1.  Василь Липківський; 

2. В’ячеслав Чорновіл; 

3. Йосип Сліпий; 

4. Олександр Довженко; 

5. Олесь Гончар. 

 

 

а) голова Української греко-католицької 

церкви. 1945-го був заарештований 

радянськими спецслужбами і засуджений на 8 

років позбавлення волі, а після відбуття терміну 

його  засудили знову. 1963-го завдяки 

клопотанню Папи Римського Іоанна ХХІІІ та 

Президента США Джона Кеннеді був 

звільнений і висланий за межі СРСР; 

б) письменник, автор роману «Собор», жив під 

постійним наглядом радянських спецслужб і 

страждав від радянської цензури.  У 1965 р. 

спробував заступитися за шістдесятників під 

час перших репресій проти них;  

в) публіцист, журналіст, з середини 1960-х рр. – 

активний діяч руху шістдесятників, один із 

лідерів українського правозахисного руху; 

співредактор самвидаву. Автор твору «Лихо з 

розуму». Політв’язень (1967–1969, 1972–1978, 

1980–1985).  

г) митрополит Української автокефальної 

православної церкви. У 1937 р. був 

заарештований НКВС і страчений за 

звинуваченням в буцімто в керівництві 

«націоналістичної фашистської організації 

українських церковників», що ставила за мету 

відторгнення України від СРСР і створення 

самостійної держави»; 

д)  за кінострічку «Україна в огні» був 

звинувачений у  сумнівах боєздатності 

Червоної армії. У 1944 р. викликали до Сталіна, 

від якого він дізнався про заборону свого 

фільму. Того ж дня він знищив «крамольні» 

зошити свого щоденника. 

 


