
Демонстраційний варіант 

ДНУ    ЗАВДАННЯ ДРУГОГО (ОЧНОГО) ТУРУ 

Олімпіади з  історії України 

для професійної орієнтації вступників 

на базі повної загальної середньої освіти 

Максимальний бал оцінювання –100.  

Варіант містить 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю,  

кожне з яких оцінюється в 10 балів в залежності від аргументації, повноти 

та/або точності наведеної інформації. Тривалість екзамену 120 хвилин. 

 

1. Роздивіться зображення монети, напишіть назву держави, в якій ці 

монети були в обігу та царя, що в той історичний період правив цією країною.  

 

2. Прочитайте уривок історичного джерела і надайте відповіді на запитання. 

«Якщо уб’є муж мужа, то помститися має брат за (вбивство) брата, 

син за батька або двоюрідний брат, або племінник з боку сестри; якщо не буде 

нікого, хто б помстився, то покласти 40 гривень за вбитого; якщо (вбитий) 

буде русин, грідін, купчина, ябетник, мечник або ж ізгой чи словенин, то 

покласти за нього 40 гривень». 

Назвіть історичне джерело, з якого взято уривок. Укажіть історичного 

діяча, з ініціативи якого дане джерела було створене. 

 

3. Назвіть терміни, характеристика яких подана нижче: 

1) Багатогалузеве панське господарство засноване на кріпацькій праці 

продукція якого йшла на ринок; 

2) Примусове й безплатне виконання підданими певного обсягу робіт у 

господарстві власника; 

3) Орган міського самоврядування, муніципалітет в містах, що дістали 

магдебурзьке право, який відав адміністративними, господарськими, 

фінансовими і судовими справами; 

4) Привілейований стан, військово-служила знать Польського 

королівства (Речі Посполитої) доби середньовіччя та раннього нового часу; 

5) Національно-релігійні громадські об’єднання міщан при православних 

церквах, які стали на захист православ’я у XVI–XVII ст. 

 

 



 

4. Вставте у тексті пропущені слова. 

Влітку (1)_____ р. на допомогу 100-тисячному війську козаків 

Хмельницького рушив кримський хан Іслам-Гірей з 40-тисяною татарською 

кіннотою. Вони взяли в облогу частину шляхетських військ у Збаражі. На 

допомогу поспішив сам король Ян ІІ Казимир і протиборчі сили зустрілися під 

містом (2)__________. Остаточно виявити переможця в битві не вдалося. У 

результаті цієї кампанії протиборчі сторони підписали компромісний договір. 

За його умовами, Військо Запорізьке одержало самоврядність на території 

(3)_____________, (4)_______________ і Брацлавського воєводств; реєстр мав 

становити (5)____ тисяч, інші козаки мали повернутися до панів. 

 

5. Укажіть країни, які брали участь у трьох поділах Речі Посполитої в 

другій половині ХVІІІ ст. Укажіть наслідки трьох поділів Речі Посполитої для 

українських земель. 
 

6. Укажіть історичного діяча фото якого розміщено 

у цьому завданні. Наведіть три будь-які факти із його 

життя і діяльності. 

 

 

 

 

 

 
 

7. Укажіть хронологічні межі Першої світової війни та напишіть назви 

двох битв чи військових операцій, які відбулися на українських землях в ході 

цієї війни.  
 

8. Дайте визначення термінам чи історичним поняттям, які подані нижче: 

«індустріалізація», «стаханівський рух», «культ особи», «репресії», 

«Розстріляне відродження» 
 

9. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання. 

«Акція не була підготовлена. Відтак перегляд, задуманий як торжество 

офіційної української культури, яка одержала міжнародне визнання (фільм уже 

був відзначений золотою медаллю на міжнародному кінофестивалі в Мілані) – 

перетворився на стихійну демонстрацію протесту про таємні арешти 

української інтелігенції. Обговорення фільму було фактично зірване. У перерві 

між частинами фільму стихійний протест підтримав Василь Стус: 

«Протестувати повинні всі: сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть 

євреїв, потім росіян!». 

Під час демонстрації якого фільму відбулась зазначена подія? Хто є 

режисером фільму? 
 

10. Укажіть три терміни або поняття з історії України 1991 – 2022 рр. 



Дайте їм визначення. 

Відповіді до завдань 

№1 №2 №3 №4 №5 

Велика 

Скіфія; 

 

 цар Атей 

«Руська Правда» 

або «Правда 

Роська»;  

 

Ярослав Мудрий 

1) фільварок; 

2) панщина;  

3) магістрат;  

4) шляхта;  

5) церковні братства. 

1) 1649; 

2) Зборів; 

3) Київського; 

4) Чернігівського; 

5) 40. 

Австрія, 

Пруссія, Росія; 

 

Ліквідація РП, 

розподіл укр. 

земель між 

Австрією та 

Росією 

№6 №7 №8 №9 №10 

Грушевський 

1866–1934;  

 

 

будь-які 

факти 

біографії чи 

наук.-політ. 

діяльності 

1914–1918; 

 

Галицька битва, 

Брусиловський 

прорив або інші 

Оцінюється точність 

пояснення історичних 

термінів / понять. 

Але допускається їх 

вільне неакадемічне 

пояснення 

«Тіні забутих 

предків»; 

 

Сергій 

Параджанов 

Терміни / 

поняття з 

історії України 

можуть бути 

будь-якими, але 

мають 

відповідати 

історичному 

періоду (1991 – 

2022 рр.) 

 


