
Завдання
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

8 клас

Завдання І
Історики по-різному оцінювали палку натуру Свидригайла. Так, Н. Полонська-

Василенко  вважала,  що  князь  не  виявляв  ні  адміністративних  здібностей,  ні
послідовності в справах. Загадкою залишається те, що привертало до нього увагу
князів та викликало довіру. М. Грушевський зазначав, що Свидригайло просто не
мав щастя на полі битви й у політиці, але князі та бояри вірили йому, йшли заради
його нездійснених планів на плаху. Історик І. Крип’якевич стверджував, що князь
був  людиною  талановитою,  але  дуже  неврівноваженою,  навіть  химерною,  що  й
шкодило його діяльності. 

Дайте власну оцінку діяльності Свидригайла.
Кількість балів: 10 б.

Завдання ІІ
1. Роздивіться пам’ятку.

Дайте  їй  назву    (Золотий  чернігівський  змійовик,
можливо належав В. Мономаху). 
Поміркуйте про що свідчить зображення  на амулеті. 
У міфах яких народів зустрічався образ змій? 

У  якій  літописній  легенді  згадується  змія,  що  відіграла
зловісну  роль  у  житті  князя?  Сплетіння  змій  означає
кругообіг життя: день і ніч, народження та смерть, добро та
зло, зцілення та отрута.

Образ  змії  зустрічається  у  міфах  майже  всіх  народів  світу:  міф  про
утворення світу, слов’янських міфах, єгипетських, грецьких, японських, ацтеків та
ін.

2.  Французький  письменник Анатоль Франс назвав словники «всесвітом в
алфавітному порядку». Справді, словники, наприклад, історичні, описують події, які
відбулися у світі від найдавніших часів до сьогодення, дають біографічні довідки
про історичних постатей.

До  розділу  з  історії  України  «Руські  удільні  князівства  у  складі  сусідніх
держав. Кримське ханство» доберіть поняття та дайте їм визначення.

Відповідь:
Поняття Визначення

Унія Об’єднання  держав  під  владою  одного  монарха;
міжнародні адміністративні союзи для вирішення певних
питань.

Шляхта Привілейована частина суспільства, військово-службовий
стан  (дрібні  та  середні  рицарі  в  Речі  Посполитій),
складався з різних соціальних груп, що несли військову
службу у князя,  могли утримувати себе під час походів.

Магнат Багаті  землевласники,  аристократи,  феодальна  верхівка
Речі Посполитої. Мали власний адміністративний апарат,
збройні  формування.  Нерідко  вели  боротьбу  з



королівською владою.
Султан Монарх Туреччини, у кримських татар – принц крові.

Магдебурзьке право Право  міст  на  самоврядування,  податковий,  судовий
імунітет  (незалежність),  проведення  ярмарків,  право
власності  на  землю.  Місто  звільняли  від  центральної
адміністрації,  влади  феодалів,  феодальних  повинностей,
суду  землевласників.  Визначалися  норми  регулювання
товарно-грошових відносин.

3. Чи можемо ми виводити коріння нашого народу від трипільської культури?
Відповідь обґрунтуйте.

Кількість балів: 14 б.

Завдання ІІІ
Мартін Лютер у своїх творах, написаних до Селянської війни, закликав селян

терпіти зловживання владою німецьких феодалів, посилаючись на вирази з Біблії:
«Сховай свого меча в  його місце,  бо  всі,  хто візьме меча,  від  меча і  загинуть»,
«Нехай кожна людина підкоряється тим, хто посідає вищу владу, бо вся влада від
Бога і та відносна влада, яку вони мають, саме від нього». 

Поясніть,  чому  насправді  М. Лютер  почав  переконувати  народ  не
застосовувати силу проти ворогів Реформації. Обґрунтуйте його точку зору.

Кількість балів: 10 б.

Орієнтовна  відповідь: М. Лютер  побоювався  розгортання  народного  руху,
що могло призвести до зруйнування підвалин феодального ладу, тоді як лютерани
отримували підтримку з  боку значної  частини світських феодалів.  Окрім того,  у
громадянській  війні  він  убачав  небезпеку  розділу  німецької  нації  на  ворогуючі
табори, можливість відновлення влади Риму над духовним життям Німеччини.

Завдання ІV
Археологи  знайшли  історичний  документ,  фото-матеріли  та  текст  якого  у

певних місцях від часу стерся. Заповніть пропуски у ньому:

1536 р. «Настанови у християнській вірі» Жана Кальвіна

1113 р. Київське повстання

1594-1596 рр. Козацькі повстання

1492 р. Відкриття Колумбом Американського континенту

Геродот  (485-425  рр.  до  н.е.)  –  давньогрецький
історик.  Подорожував  по  Малій  Азії,  Вавилонії,
Єгипті,  Лівії,  Італії,  Півн.  Причорномор’ї.  Автор
1-го прозаїчного старогрецького твору – «Історія»
(9 книг).



Юрій Дрогобич (1450-1494) – український вчений.
Народився  в  Дрогобичі.  1481-1482  рр.  –  ректор
Болонського університету. З 1487 року – професор
Краківського  університету,  професор  медицини,
«королівський  лікар».  Перша  друкована  книга
українського автора була видана в Римі латиною у
1483  р.  «Прогностична  оцінка  поточного  1483
року».
Замок  у  Підгірцях  (Львівщина)  –  памятка
палацового мистецтва ХVІІ ст.
Підгорецький  замок  –  споруджено  протягом
1635-1640 рр. на місці давнішого укріплення, яке
згадується 1530 роком.

Кількість балів: 7 б.

Завдання V
1. Назвіть не менше п’яти епітетів до слова «Львів»______________________

________________________________________________________________________
2. Перша  письмова  згадка  про  Львів  міститься

у __________________________________літописі та  датується ___________ роком,
від  якого  і  ведеться  міське  літочислення.  Руський  Львів  складався  з
_______________(Високого замку), королівської резиденції (___________________)
та укріпленого _______________у районі сучасної площі Старий Ринок.

3. Вагоме  місце  в  історії  української  полемічної  літератури  кінця  ХVІ  ст.
належить  ____________________.  Він  був  ректором  ________________  міської
української школи, згодом реорганізованої в братську школу. У ________________
він видав у Вільно свій «Катехізис» як підручник для православних шкіл.

Кількість балів: 13 б.
Відповідь:
1.«Місто Лева»,  «місто  левів»,  «місто  сплячих  левів», «Королівське  місто»,

«Перлина корони Європи», «Бандерштадт» тощо.
2.  Перша  письмова  згадка  про  Львів  міститься  у Галицько-Волинському

літописі і датується 1256 роком, від якого і ведеться міське літочислення. Руський
Львів  складався  з  дитинця  (Високого  замку),  королівської  резиденції  (Низького
замку) та укріпленого подолу в районі сучасної площі Старий Ринок.

3.Вагоме  місце  в  історії  української  полемічної  літератури  кінця  ХVІ  ст.
належить Стефану Зизанію. Він був ректором Львівської міської української школи,
згодом  реорганізованої  в  братську  школу.  У  1595  році  він  видав  у  Вільно  свій
«Катехізис» як підручник для православних шкіл.

Завдання VІ
Уявіть  себе  учасником  наукової  конференції  «Українська  культура:  від

Ярослава Мудрого до Йова Борецького». 
Назвіть тему своєї доповіді та складіть її розгорнутий план.
Кількість балів: 12 б.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1256
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_(%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1256
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81


Загальна кількість балів 66 б.



Завдання
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

9 клас

Шифр______________
Завдання І

Складіть генеалогічну таблицю, використовуючи всі перелічені імена. 
Укажіть  родинний  зв’язок  (батько, син,  донька, дружина): Ярослав Мудрий, 

Володимир Великий, Володимир Мономах, Святослав Ігоревич, Доброніга (Марія),
Андрій Боголюбський, Святополк Окаянний, Всеволод Ярославич, Ірина (Інгігерда),
Юрій Долгорукий.   

Кількість балів: 20 б.

Завдання ІІ
Серед істориків і мислителів не вщухають суперечки щодо того, чи може одна

окремо взята людина завдяки власним переконанням і здібностям змінювати історію
цілої країни чи народу. 

Напишіть есе «Роль кардинала Рішельє в історії Франції».
Кількість балів: 12 б.

Завдання ІІІ
1. Заповніть пропуски в тексті, указуючи дати описаних подій, прізвища.
2  травня  1848  року у  Львові  була  заснована  перша  українська  політична

організація  –  Головна  руська  рада,  котра  взяла  на  себе  роль  представника
українського  населення  Галичини  перед  центральним  урядом  і  виконувала  її
протягом 1848-1851 рр. Раду, яка складалася із 30 постійних членів – представників
світської інтелігенції,  вищого та нижчого духовенства,  очолив  єпископ Григорій
Яхимович.

Друкованим органом Головної руської ради стала «Зоря Галицька» – перша
у Львові газета українською мовою, що почала виходити з 15 травня 1848 року.

Правлячі  кола  Австрії,  ігноруючи  вимоги  українців,  усе  ж  погодилися  на
запровадження з 1848 року навчання  українською мовою в  народних школах та
викладання цієї мови як обов’язкового предмета в гімназіях. На початку 1849 року
відкрито  кафедру  української  мови  у  Львівському  університеті.  Її  першим
професором став Яків Головацький.



Складовою  частиною  боротьби  за  демократичні  перетворення  стало
пожвавлення  культурно-освітнього  руху  в  краї.  У  жовтні  1848  року у  Львові
відбувся перший з’їзд діячів української культури і науки. Згідно з рішенням з’їзду у
Львові  було  засновано  «Галицько-руську  матицю» –  культурно-освітню
організацію, яка мала завданням видання популярних книг для народу.

У  той  час  у  Європі  та  світі  відбулися  такі  події:  25  лютого  1848  року у
Франції  проголосили республіку;  18 травня 1848 року у Франкфурті  відкрилися
загально  німецькі  національні  збори;  12-17 червня 1848 року у  Празі  відкрився
Слов’янський  конгрес;  1849  року угорський  сейм  проголосив  незалежність
Угорщини; 1851 року  у Лондоні відкрилася перша промислова виставка.

2.  Французький  письменник Анатоль Франс назвав словники «всесвітом в
алфавітному порядку». Справді, словники, наприклад, історичні, описують події, які
відбулися у світі від найдавніших часів до сьогодення, дають біографічні довідки
про історичних постатей.

До  розділу  з  всесвітньої  історії   «Епоха  просвітництва»  доберіть  6  понять
(термінів) і дайте їм визначення.

поняття визначення

Освічений абсолютизм

Політика,  здійснювана  у  XVIII  столітті  в  деяких
європейських  монархічних  державах.  Її  змістом  було
знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих
феодальних  порядків.  Монархи,  які  здійснювали  цю
політику, зображували своє правління як союз королів і
філософів.
Політика  деяких  європейських  держав  XVIII  століття,
зумовлена  ідеологією  Просвітництва,  передбачала
проведення  реформ  з  метою  модернізації  суспільних
відносин:  ліквідація  станових  привілеїв,  обмеження
кріпосної  залежності  селян,  лібералізація  судочинства,
поширення освіти, зменшення впливу Церкви.

Масонство
це таємне рух, який виник у XVIII столітті. Масони мають
свою символіку і ритуали. Буквальний переклад цієї назви
– «вільний каменяр».
Релігійно-етичний  суспільний  рух,  завдання  якого:
внутрішнє  самовдосконалення  людини  з  метою
об’єднання  народів  світу в «розумне суспільство».

Просвітництво
широка  ідейна  течія,  яка  відображала  антифеодальний,
антиабсолютистський  настрій  освіченої  частини
населення у другій половині XVII -XVIII століття.
Ідеологія епохи переходу від громадянського суспільства,
становлення  капіталістичних  відносин,  згідно  з  якою
новий  суспільний  лад  можна  створити  за  допомогою
реформ, освіти.

Енциклопедисти

група французьких мислителів,  науковців,  письменників
та митців XVIII століття, які співпрацювали над виданням
«Енциклопедії або тлумачного словника наук, мистецтв і
ремесел»  за  редакцією  Дені  Дідро  та  Жана  Лерона
д’ Аламбера. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F


Мета,  яку  прагнули  досягти  автори  «Енциклопедії»  –
науковці, митці, військовослужбовці, церковні служителі
– полягала в тому, щоб не просто пов’язати у єдине ціле
існуючі  знання,  але  й спрямувати їх до розуміння того,
якими повинні бути нові суспільні відносини. 

Класицизм
художній  напрям  в  мистецтві  XVII-XVIII  ст.  Виник  у
Франції. Сформувався під впливом Відродження і Бароко.
Пізній класицизм, що отримав назву ампір (поширився в
1-й  третині  ХІХ  ст.),  засвоює  масштабність  характерну
для бароко і набуває рис парадності й пишності.

Індустріальна
(промислова) революція

В  його  основі  лежав  технічний  переворот,  суть  якого:
заміна  ручної  праці  машинною,  запровадження  у
виробництво  парових  двигунів,  удосконалених
технологій. Відбувся перехід від мануфактури до фабрики
(машинної індустрії) 

Кількість балів: 1. – 8 б.,  2. – 6 б. Усього – 14 б.

Завдання ІV 
Які думки намагалися передати автори карикатур? Які події історії зображено?

Частування Наполеона в Росії.  Завершення війни
1812 року. Карикатура 19 століття

Конституційний конфлікт у Прусії (1866 р.)

Шукаючи сатиричні прийоми висміювання влади і
самого короля Луї Філіппа, автор акцентував увагу
на тому, що голова короля має схожість із грушею.
Від  тобі  груша  стала  умовним,  але  зрозумілим
позначенням  персони  короля:  груша  на  троні,
груша за обідом, 



Зліва  направо:  Фрідріх  Фільгельм  ІІІ  (пруський
король),  Олександр  І,  Веллінгтон,  Франц  І.  Під
столом  французький  король,  із  пирога  виглядає
Наполеон.

Кількість балів: 8 б.

Завдання V
Систему  двох  партій  у  Великій  Британії  сучасники  називали  «системою

гойдалок»; характерно, що партія, яка не була на даний момент при владі, називала
себе «опозицією Її Величності». 

Як Ви розумієте вислови «система гойдалок» та «опозиція Її Величності»? 
У чому, на Вашу думку, полягали позитивні чинники двопартійної системи

Великої Британії?
Кількість балів: 10 б.

Завдання VІ
Підтвердіть фактами або спростуйте слушність твердження істориків.
1.  «Динаміка  селянського  руху  віддзеркалювала  зростання  активності

народних мас. Проте ця активність не набула організаційних форм, була локальною,
не мала чіткого анти самодержавного спрямування. За цих обставин селянський рух
був скоріше одним із проявів кризи у суспільстві,  ніж реальною силою, здатною
вивести суспільство зі скрутного становища» (О. Бойко).

2. «Романтичні погляди на народну творчість відкривали нові перспективи для
національного розвитку. «Приспані» і «змертвілі» нації треба було «пробуджувати»
і  відроджувати»  (хоча  насправді  перші  національні  будителі  романтики  не  так
відроджували «старі», як будували цілком «нові» нації (Я. Грицак).

Кількість балів: 16 б.

Загальна кількість  балів 80 б.



Завдання
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

10 клас

Завдання І
Проаналізуйте  урбанізаційні  процеси  в  Україні  другої  половини

XIX-початку ХХ століть, виділивши окремо їхні економічні, соціальні, національні,
культурні та побутові складові. 

Кількість балів: 20 б. 
Урбанізаційні  процеси  в  Україні найбільш  активно  протікали  у  XX ст.

Урбанізація – зростання значення міст у розвитку суспільства, яке супроводжується
ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення,
поширенням міського способу життя в певній області, країні, світі.

Процес урбанізації на території України розпочався у XIX столітті. Особливо
він  прискорився  після  скасування  кріпацтва  в 1861 році  та  початку  швидкого
розвитку  промисловості.  Але  міське  населення  продовжувало  складати  незначну
частку всього населення. До 1918 року країна була аграрною і в містах проживало
18 % населення.

Завдання ІІ
І.  Франко  у  праці  «Ukrаіnа  іrrеdеntа»  (1895  р.),  формулюючи  низку

концептуальних  положень  з  історії  Галичини  австрійського  періоду,  одним  із
головних переломних моментів розвитку краю  вважав 1848 р. Каменяр доводив, що
історики переоцінюють «політичне значення» факту переходу Галичини до складу
Австрії,  щоб  «допекти  полякам»,  бо  впродовж  першого  півстоліття  вона  не
поліпшила  політичного,  освітнього,  соціального  та  економічного  становища
українського народу, не дала йому жодної «свободи, якої він не мав би і за часів
Польщі»,  не  дозволила  йому  зробити  жодного  «кроку  вперед  в  цивілізації  та
піднятися до розуміння власних інтересів». 

Тому,  лише у 1848 р.  «починається  нова доба в житті  галицької  Руси»,  бо
раніше  були  лише  «проби  відродження,  були  мрії,  бажання».  Тільки  ліквідація
панщини  та  надання  політичних  свобод  дали  можливість  «дійсного  життя  для
нації»,  основу якого становило селянство. Саме події 1848 р. створили підвалини
для формування «народної свідомості», яка з того часу «уже не переривається», а
дедалі міцнішає. 

Чи погоджуєтеся ви з думкою Каменяра. Аргументуйте свою точку зору.
Кількість балів: 12 б.

Завдання ІІІ
Складіть речення використавши поняття та терміни: 
Українська революція 1917-1921 років розпочалася в умовах революційних

потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го року.
Українська Центральна Рада – представницький орган українського народу

у підросійській Україні (04.03.1917- 29.04.1918 рр.). До неї ввійшли представники
всіх  провідних  національних  партій,  культурно-освітніх,  кооперативних,
студентських організацій,  наукових товариств,  громад,  гуртків,  робітників,  селян,
військових, православне духовенство. Голова – М.С. Грушевський.

https://uk.wikipedia.org/wiki/1861
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Із програми Української соціал-демократичної робітничої партії:
«...боротися  проти  національного  гніту  за  рівні  права  всіх  націй,  твердо

обстоювати  право  націй  на  самовизначення,  за  такі  політичні  інституції,  які
забезпечували б їй вільний культурний і громадський розвиток...»

 «Українська  партія  соціалістів-революціонерів вважає,  що  до
загальнолюдських  ідеалів  ведуть  національні  шляхи,  вважає  необхідним
підтверджувати  перетворення  Російської  держави  на  федерацію  територіально-
національних  автономних  одиниць  з  забезпеченням  в  їх  межах  прав  й  інтересів
нацменшин...» – мовою документів.

Українська  партія  соціалістів-федералістів  (УПСФ)  складалася  головно  з
членів Товариства українських поступовців, виступала за економічні перетворення
при збереженні приватної власності та усталення відносин між Україною і Росією на
федеративних засадах. 

Із програми Української партії соціалістів-федералістів:
«...б)  повного волею вживати своєї  мови у всіх приватних товариствах і  школах;
в) повного волею заснувати товариства культурні й об’єднуватись в національно-
культурні спілки; ... д) заснування казенних шкіл з наукою на рідній мові...»

Більшовики –  фракція  РСДРП(б)  з  1903 року,  з  1917-1922 рр.  узурпували
владу, утворили СРСР, причетні до організації масового терору в СРСР.

Кількість балів: 7 б.

Завдання ІV
У 2017 році виповнилось 200 років від дня народження визначного вченого,

письменника,  громадського  діяча  Миколи  Костомарова.  Учений  вважав,  що
«істинний науковець має бути й  поетом. Науковець не поет може  принести користь
як збирач  матеріалу, – лише поет може бути творцем і в науці. 

Складіть штрихи до історичного портрета Миколи Костомарова.
Кількість балів: 12 б.

Завдання V
Заповніть таблицю. У межах 5-7 речень дайте характеристику особистостям. 

Назвіть їх.

Жорж Буланже (Франція), франко-пруська війна;
Буланжизм (1886-1889) став проявом реваншистських
настроїв  французького  суспільства,  яке  так  і  не
змирилося з приниженням у франко-прусській війні



Олена Степанів – національна героїня Галичини доби
визвольних змагань 1914-1920 рр.
У роки  Першої  світової  війни –  хорунжі,  командир
стрилецької  чети  в  легіоні  УСС.  З  листопада  1918
року – чотар 4-ї Золочівської УГА.

Лонгин  Цегельський,  державний  секретар  справ
ЗУНР,  заступник  міністра  закордонних  справ  УНР.
Ідеолог  самостійності  України  та  єдності
наддніпрянців  та  галичан.  Автор  брошури  «Русь-
Україна і Московщина-Росія» 

Мирон Тарнавський – учасник Першої світової війни,
отаман УСС, брав участь у Чортківській офензиві та
поході на Київ-Одесу.

Петро  Болбочан  –  український  військовий  діяч,
полковник  армії  УНР.  Командир  Запорізького
корпусу.  Заперечував  погляди  С.  Петлюри  щодо
військового та державного будівництва. У січні 1919
року  його  було  усунено  з  посади  командувача
військами  Лівобережжя.  За  звинуваченням  у  спробі
військового заколоту у червні 1919 року розстріляний.

Кількість балів: 15 б.

Завдання VІ
Дайте назву картам. Коротко опишіть події, зображені на картах. Зробіть висновки. 



Кількість балів: 12 б.

Завдання VІІ
Італійський політичний діяч Дж. Мадзіні,  характеризуючи національні рухи

ХІХ ст. в Європі, сформулював гасло: «Кожній нації – своя держава». 
Поміркуйте, чи вдалося реалізувати це гасло в контексті подій історії України

ХІХ – початку ХХ ст.?  Якою була українська  модель державотворення  в період
національного відродження? Свої думки аргументуйте. 

Кількість балів: 12 б.

Загальна кількість  балів 90 б.



Завдання
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

11 клас

Завдання І Шифр___________
Заповніть таблицю. Охарактеризуйте історичних діячів залежно від їхньої ролі

в історії (5 речень).
Петро Болбочан – український військовий діяч, полковник
армії  УНР.  Командир  Запорізького  корпусу.  Заперечував
погляди  С.  Петлюри  щодо  військового  та  державного
будівництва. У січні 1919 року його було усунено з посади
командувача військами Лівобережжя. За звинуваченням у
спробі  військового  заколоту  у  червні  1919  року
розстріляний.

Олена  Степанів  –  національна  героїня  Галичини  доби
визвольних змагань 1914-1920 рр.
У  роки  Першої  світової  війни  –  хорунжі,  командир
стрилецької чети в легіоні УСС. З листопада 1918 року –
чотар 4-ї Золочівської УГА.

Лонгин  Цегельський,  державний  секретар  справ  ЗУНР,
заступник  міністра  закордонних  справ  УНР.  Ідеолог
самостійності України та єдності наддніпрянців та галичан.
Автор брошури «Русь-Україна і Московщина-Росія»

Мирон  Тарнавський  –  учасник  Першої  світової  війни,
отаман УСС, брав участь у Чортківській офензиві та поході
на Київ-Одесу.

Іван  Багряний  (Іван  Лозов’ягін)  Поет  і  письменник.
Народився на Сумщині. Автор романів «Тигролови», «Сад
Гетсиманський».  У  роки  гітлерівської  окупації  жив  в
Охтирці.  З  поверненням  радянських  військ  переїхав  до
Галичини,  де  і  працював  в  українському
націоналістичному підпіллі. Брав участь у створенні УГВР
(Українська головна визвольна рада). У 1944 р. емігрував.
У  еміграції  займався  громадсько-політичною  та
журналістською діяльністю.

Кількість балів: 15 б.



Завдання ІІ Шифр___________

Складіть речення, використавши поняття та терміни: Українська революція,
Українська  Центральна  Рада,  «Листопадовий  зрив»,  Акт  Злуки,  Голокост,
«Праведники народів світу».

Кількість балів: 7 б.

Завдання ІІІ
Прокоментуйте карикатури.  Яку ідею, на вашу думку, намагалися донести

автори.  Чи  вважаєте  ви,  що  кожен  із  цих  малюнків  є  достовірним  історичним
джерелом?  Наведіть  аргументи  на  підтвердження  вашої  точки  зору.  Заповніть
таблицю.

Перед Третім Універсалом

Американська карикатура «Сталін блокує  «План
Маршалла»

Кількість балів: 9 б.

Завдання ІV
Підтвердіть фактами або спростуйте твердження історика.
«Перед наступом Червоної  армії західноукраїнські землі стали тереном, де

взаємно  поборювали  одна  одну  водночас  чотири  сили:  німецькі  окупанти,
Українська Повстанська Армія, польська Армія Крайова та «червона партизанка».
Кожній  з  цих  сил  йшлося  про  завоювання  (чи  збереження)  свого  військово-
політичного контролю над Західною Україною, щоб у майбутньому втримати її у
своїй державі» (сучасний український історик Я. Грицак). 

Кількість балів: 12 б.



Завдання V
Із «Щоденника» О. Довженка (1945): «Товаришу мій Сталіну, коли б Ви були

навіть богом, я й тоді не повірив ви Вам, що я націоналіст, якого треба плямувати й
тримати  в  чорнім  тілі.  Коли  немає  ненависті  принципової,  і  зневаги  нема,  і
недоброзичливості ні до одного народу в світі, ні до його долі, ні до його щастя, ні
гідності  чи  добробуту,  невже  любов  до  свого  народу  є  націоналізмом?  Чи
націоналізм в не потуранні глухості людей чиновних, холодних діляг, чи в невмінні
художника стримати сльози, коли народу боляче?..»

Якими аргументами О. Довженко відкинув звинувачення в націоналізмі? Чи
погоджуєтеся ви з міркуваннями митця? Свою думку аргументуйте.

Кількість балів: 12 б.

Завдання VІ
Дайте короткі відповіді на запитання.
1. Як на вашу думку, характеризує «залізну леді» як особистість її заява про

відставку  й  готовність  відійти  від  влади  у  країні,  до  піднесення  якої  М.  Тетчер
доклала так багато зусиль. Як ви оцінюєте рівень політичної культури М. Тетчер
особисто  й  британської  політики  в  цілому?  Які  з  «рецептів»  успіху  державної
політики, що їх давала М. Тетчер, є на вашу думку, придатними  «на всі часи й для
всіх народів»?

2.  «Мур  –  це  найбільш  огидне  і  непереконливе  свідчення  провалу
комуністичної системи… Я з гордістю заявляю: я  – також берлінець». 

Як ви розумієте слова Дж. Кеннеді « я – також берлінець»?
Фраза,  вимовлена   американським  президентом  Джоном  Кеннеді 

26  червня 1963 р. під  час  урочистої  промови  біля Берлінського  муру,  яка  стала
пізніше історичною, у тодішньому Західному Берліні. Промова була висловлена під
час  урочистих  святкувань  15-х  роковин  рятівного  для  населення
Берліна повітряного  мосту з  ФРН  та  зламу сталінської голодоморної блокади
Західного Берліна в липні 1948-травні 1949 років.

Джон Кеннеді  висловив свою підтримку берлінцям і  населенню ФРН після
того,  як НДР звела  Берлінську  стіну.  Фраза  особливо  часто  цитується  в
німецьких ЗМІ,  коли  справа  йде  про «Холодну  війну»,  протистояння  та
опір СРСР та період об’єднання Німеччини.

3. Чи погоджуєтеся Ви з думкою американського президента Б. Клінтона, що
поширення демократії  у світі є запорукою стабільності й миру? Аргументуйте вашу
точку зору.

Кількість балів: 20 б.

Загальна кількість балів 75 б.
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