Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з історії України
Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 р. № 1572 «Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2017-2018 навчальному році» Житомирський державний університет імені Івана Франка
призначено базовим вищим навчальним закладом, де буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Історія України» для студентів всіх закладів вищої освіти.
Олімпіада відбудеться 27-29 березня 2018 року.
Для участі в Олімпіаді від кожного вищого навчального закладу запрошуються переможці І етапу олімпіади
(не більше двох студентів від навчального закладу).
ІІ етап Олімпіади відбудеться 27-29 березня 2018 року.
27 березня – заїзд, реєстрація, поселення учасників Олімпіади;
28 березня – розв’язання тестових і творчих завдань з історії України;
29 березня – підведення підсумків, від’їзд учасників Олімпіади.
Для виконання завдань з історії України учасникам надається 3 години (180 хвилин).
Просимо до 7 березня 2018 р. надіслати заявку та анкету учасника олімпіади на адресу Житомирського
державного університету імені Івана Франка: 10008, м Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, історичний
факультет.
Форму анкети розміщено на сайті університету https://zu.edu.ua/
В анкеті необхідно повідомити про потребу у бронюванні місць для студентів та їх викладачів. Орієнтовна
вартість проживання – від 120 грн./доба в готелях міста.
Електронний варіант анкети обов’язково продублювати на e-mail Olimpiada_zdu@ukr.net
Проїзд, проживання та харчування – коштом відряджаючої сторони.
День приїзду, реєстрації та розміщення учасників - 27 березня 2018 року з 10.00 до 17.00 у вестибюлі
центрального корпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка. Усім учасникам Олімпіади
мати при собі студентський квиток, паспорт та посвідчення про відрядження. Доїхати до університету від
автовокзалу можна маршрутними таксі № 108, 121 або тролейбусом № 1 до зупинки «Житомирський університет
імені Івана Франка».
Телефони для довідок:
- (0412) 34-04-38 – деканат історичного факультету
- 0989258423 – заступник декана історичного факультету Максимов Олександр Вікторович

З повагою,
Проректор з наукової і міжнародної роботи
Житомирського державного університету
імені Івана Франка, голова оргкомітету
Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України

Н.А. Сейко

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії України
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ____________________________________
_____________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження) ________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Факультет, курс _______________________________________________________
Рішенням оргкомітету _________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________
студент(ка) ___________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

який(яка) у І етапі Олімпіади _________________________________________
(назва олімпіади з навчальної дисципліни,

____________________________________________________________________
напряму,спеціальності)

посів(ла) ______ місце, рекомендується до участі у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади.
Мобільний телефон учасника _______________
e-mail учасника _________________________
Потреба у готелі учасника та орієнтовна вартість поселення
Потреба у бронюванні готелю для супроводжуючої особи
Голова оргкомітету
вищого навчального закладу _____________
(підпис)

М.П.
Підпис учасника Олімпіади _____________
Дата заповнення

________________

□ ТАК --- □ НІ

□ ТАК ---- □

______________________
(прізвище, ініціали)

НІ

Шифр ____________
І. Тестовий блок (35 балів)
Завдання 1.1–1.5 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді,
позначте його в бланку відповідей.
1.1. Позначте битву, внаслідок якої Данилу Галицькому вдалося відбити
агресію Тевтонського ордену. (1 бал)
А. Битва на р. Калка;
Б. Битва під Дорогочином;
В. Битва біля Галича;
Г. Битва під Ярославом;
Д. Битва на р. Альта.
1.2. В якому році антіохійський патріарх Йоаким V перебував із візитом у
Львові? (1 бал)
А. 1529 р.;
Б. 1547 р.;
В. 1558 р.;
Г. 1573 р.;
Д. 1586 р.
1.3. Позначте факти, що стосуються життєвого шляху Петра Могили. (1
бал)
1. Народився в сім’ї молдавського господаря Симеона й угорської князівни
Маргарети 21 грудня 1596 р.
2. Написав ряд полемічних творів польською мовою в оборону православ’я,
написав посібник для братських шкіл – «Граматика».
3. Висвяченню його в митрополити сприяв П. Конашевич-Сагайдачний.
4. Служив у польському війську, брав участь в Хотинській війні.
5. Сприяв перетворення лаврської школи у вищий навчальний заклад внаслідок
злиття з братською школою й утворення колегіуму.
6. Був висвячений київським митрополитом і затверджений польським королем.
7. Читав курси філософії та психології в Києво-Могилянській колегії.
А.
2, 3, 6, 7;
Б.
1, 4, 5, 6;
В.
2, 4, 5, 7;
Г.
1, 3, 4, 5;
Д.
1, 2, 5, 6.
1.4. Укажіть події, сучасником яких був Іван Франко. (1 бал)
1. Утворення Русько-Української радикальної партії;
2. Скасування панщини на західноукраїнських землях;
3. Скликання першої Державної думи Російської імперії;
4. Відкриття університету у Львові;
5. Емський указ імператора Олександра ІІ;
6. Створення легіону Українських січових стрільців;
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7. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».
Варіанти відповіді:
А. 1, 2, 4, 6;
Б. 2, 4, 5, 7;
В. 1, 5, 6, 7;
Г. 1, 3, 5, 6;
Д. 2, 3, 6, 7.
1.5. Перший український полк імені Богдана Хмельницького 19 квітня
1917 р. був організований у місті: (1 бал)
А. Полтава;
Б. Проскурів;
В. Київ;
Г. Житомир;
Д. Рівне.
У завданнях 1.6–1.8 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений
буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку
відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
1.6. Установіть відповідність між стародавніми назвами річок і їхніми
сучасними назвами. (4 бали)
1. Гіпаніс;
А. Дністер;
2. Тірас;
Б. Дніпро;
3. Борисфен;
В. Дон;
4. Танаїс.
Г. Південний Буг;
Д. Десна.
1.7. Встановіть відповідність між характеристикою особи та прізвищем. (4
бали)
1. Український і російський партійний і державний діяч, другий секретар ЦК
КП(б)У (1920–1924 рр.), автор «теорії боротьби двох культур».
2. Український державний і політичний діяч, входив до складу Української
Центральної Ради, з травня 1918 року один із лідерів боротьбистів, нарком
освіти УСРР (1924–1927 рр.), активний поборник українізації.
3. Український радянський партійний і державний діяч, голова Народного
секретаріату (з березня 1918 р.), один з організаторів КП(б)У, нарком освіти
УСРР (1927–1933 рр.), був активним провідником українізації.
4. Український економіст 1930-х років, науковець, автор концепції
економічної самодостатності УСРР, вносив конкретні пропозиції з розширення
прав українських економічних центрів, виступав проти вивезення
господарських прибутків за межі України тощо.
А. М. С. Волобуєв
Б. В. П.Затонський
В. Д. З. Лебідь
Г. М. О. Скрипник
Д. О. Я. Шумський
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Шифр ____________
1.8. Встановіть відповідність між гербами та областями України. (4 бали)

1

3

2

4

А. Дніпропетровська область;
Б. Житомирська область;
В. Київська область;
Г. Львівська область;
Д. Миколаївська область.
У завданнях 1.9–1.11 розташуйте події в хронологічній послідовності.
Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку відповідей на
перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має
відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя,
цифрі 4 – четверта.
1.9. Встановіть послідовність існування Запорозьких Січей. (3 бали)
А. Чортомлицька;
Б. Микитинська;
В. Базавлуцька;
Г. Підпільненська.
1.10. Установіть послідовність правління гетьманів. (3 бали)
А. Іван Мазепа;
Б. Петро Дорошенко;
В. Данило Апостол;
Г. Іван Скоропадський.
1.11. Встановіть послідовність звільнення українських міст від
нацистських окупантів в роки Другої світової війни. (3 бали)
А. Ужгород;
Б. Миколаїв;
В. Запоріжжя;
Г. Харків.
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Завдання 1.12–1.14 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три
правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку,
відповіді, та запишіть їх у бланку відповідей. Порядок написання цифр
значення не має.
1.12. Які міста України були засновані в другій половині ХVІІІ ст.? (3 бали)
1. Кропивницький;
2. Луцьк;
3. Миколаїв;
4. Одеса;
5. Суми;
6. Харків;
7. Чернігів.
1.13. Із зазначеного переліку діячів українського театру ХІХ ст. виберіть
трьох рідних братів Тобілевичів. (3 бали)
1. Іван Карпенко-Карий;
2. Григорій Квітка-Основ'яненко;
3. Іван Котляревський;
4. Марко Кропивницький;
5. Микола Садовський;
6. Панас Саксаганський;
7. Михайло Старицький.
1.14. Хто із названих учених очолював Українську Академію наук (в різні
періоди носила різні назви)? (3 бали)
1. В.І. Липський;
2. М.С. Грушевський;
3. Д.О. Граве;
4. О.О. Богомолець;
5. Б.Є. Патон;
6. Д.І. Яворницький;
7. А.Ю. Кримський

ІІ. Практичні завдання (65 балів)
Відповіді на завдання практичного блоку розміщуйте на бланку відповідей.
2.1. Назвіть авторів наведених історичних праць: (6 балів)
«Слово про закон і благодать»_________________________________________
«Хто такі українці і чого вони хочуть»___________________________________
«Інтернаціоналізм чи русифікація?»______________________________________
«Приєднання чи возз’єднання?»_________________________________________
«Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»)»_________________________
«Набої для розстрілу»_________________________________________________
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2.2. Розшифруйте абревіатури, розкрийте їхній зміст: (10 балів)
РУРП
ВУЦВК
ВАПЛІТЕ
СУМ
УГВР
2.3. Дайте визначення поняття одним реченням: (12 балів)
«Дике поле»
«Золотий спокій»
«Європейський скандал»
«Листопадовий чин»
«Карпатська Січ»
«Революція на граніті»
2.4. Заповніть таблицю (11 балів)
Ім’я, прізвище

Роки
15.06.1917–
09.01.1918

Голубович В. О.

18.01.1918–
29.04.1918

Лизогуб Ф. А.

10.05.18–
04.11.1918

Раковський Х. Г.

Посада
Голова Генерального секретаріату

Голова РНК УСРР
1919–1938
1928–1934

Хрущов М. С.
1953–1957
Щербицький В. В.

Голова ВУЦВК
Генеральний секретар ЦК КП(б)У,
перший секретар ЦК КП(б)У
Перший секретар ЦК КП(б)У, перший
секретар ЦК КПУ
Перший секретар ЦК КПУ
Перший секретар ЦК КПУ

1990–1991

Голова Верховної Ради України

2.5. Виконайте завдання на контурній карті. (14 балів)
• Позначте обласний центр, в якому у 2017 р. проходить 2 етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України
• Надпишіть та позначте межі областей України, створених в 1944, 1946 рр.
• Надпишіть та позначте межі областей України, створених в 1954 р.
• Позначте область УРСР, що існувала в 1940–1954 рр.
• Позначте область УРСР, що існувала в 1939–1959 рр.
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2.6. Яке з наведених понять, фактів, прізвищ, географічних назв зайве?
Чому? (12балів)
Уличі, тиверці, полочани, сіверяни;
Жовті Води, Пилявці, Батіг, Дорогочин;
М.Жмайло, Т.Федорович, Я. Острянин, М.Небаба;
Пацифікація, осадництво, русинство, утраквістичні школи;
Самовидець, С.Величко, Г.Граб’янка, І.Гізель;
УКК, «Меморіал», Товариство Лева, УРСС.

ІІІ. Творче завдання (40 балів)
«Українське питання» в геополітичних реаліях (1914-2017 рр.)
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