
ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ  

(ЛЬВІВ, 2–3 ЛЮТОГО 2019 Р.) 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ 

75 БАЛІВ 
Відповіді на перші п’ять завдань пишуться в зошиті, на решту – у місцях для відповідей на цьому листку 

 

1. Періодизація історії європейської культури включає в себе низку епох, серед яких особливе місце 
займає Ренесанс (Відродження). На прикладі Львова, охарактеризуйте прояви та особливості культури 
епохи Відродження на українських землях (0–10 балів). 

 

2. Улітку 2019 р. виповнюється 200 років від дня народження Пантелеймона Куліша. Охарактеризуйте 
головні напрями його діяльності за схемою: 1) літературна діяльність; 2) наукова діяльність; 
3) громадсько-політична діяльність (0–10 балів). 

 

3. Дайте визначення термінів (0–9 балів):  
1) Луддизм; 2) Чартизм; 3) Суфражизм. 

 

4. Охарактеризуйте історичні постаті (0–9 балів): 
1) Дем’ян Наливайко; 2) Герасим Смотрицький; 3) Йоган Георгій Пінзель. 

 

5. Вкажіть діячів, пам’ятники яким встановлені у Львові, та охарактеризуйте їхній зв’язок з 
історією міста (0–8 балів) 
 

1 2 3 4 
 

6. Вкажіть діячів, яким належать крилаті вислови (0–5 балів). 
№ Цитата Діяч 

1 “Не промовами і постановами більшості 
вирішуються великі питання часу, а залізом і кров’ю” 

 

2 “Іду на ви”  
3 “Перина, латина, дитина”  
4 “Париж вартий меси”  
5 “Легко любити Україну до глибини серця, значно 

важче – до глибини кишені” 
 

 

7. Розв’яжіть хронологічне рівняння (0–7 балів: по 1 балу за кожну правильну відповідь та 2 бали за 
відповідь-розв’язок): Нантський едикт + Велика хартія вольностей + Заснування Імперії Великих 
Моголів – Коломацькі статті – Смерть королеви Ядвіги = Подія з історії України. 

 

8. Виберіть прізвище діяча, зайве для наведеного логічного ряду. Свою відповідь обґрунтуйте (0–
3 бали; 1 бал – за правильно вказане положення, 2 бали – за аргументацію його вибору).  
1) І. Стешенко; 2) Х. Барановський; 3) В. Винниченко; 4) С. Єфремов; 5) С. Петлюра; 6) Ф. Лизогуб. 
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9. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, пов’язаними з подіями історії України 

середини XVII ст., та областями, в яких вони знаходяться (0–3 бали). 
Географічний об’єкт Область 

1) Берестечко а) Дніпропетровська область 

2) Батіг б) Волинська область 

3) Пилявці в) Хмельницька область 

4) Жовті Води г) Запорізька область 

5) Корсунь д) Вінницька область 

6) Зборів е) Тернопільська область 

 є) Черкаська область 
 

Відповідь: 1 ______; 2 ______; 3 ______; 4 ______; 5 ______; 6 ______. 
 

10. Вкажіть династію, до якої належав зазначений правитель (0–5 балів). 
№ Правитель та роки правління Династія 

1 Вікторія (1837–1901)  

2 Гаджі (Хаджі) І (1427–1456)  

3 Генріх VIII (1509–1547)  

4 Казимир ІІІ (1333–1370)  

5 Карл І (1625–1649)  

6 Карл ІХ (1560–1574)  

7 Карл Х (1824–1830)  

8 Ольгерд (1345–1377)  

9 Ричард І (1189–1199)  

10 Франц-Йосиф І (1848–1916)  
 

11. Вкажіть точну дату події, 
яку ілюструє ця фотографія, та географічний 
об’єкт, де вона зроблена (0–2 бали). 

12. Вкажіть джерело, уривок з якого наведено, 
та дату його створення 
(0–2 бали). 

 

“[...] Національні збори визнають  
і проголошують перед особою  
і під заступництвом Верховної істоти [...] 
1. Люди народжуються і залишаються вільними і 

рівними в правах. Суспільні відмінності можуть 
ґрунтуватися лише на загальній користі. 

2. Мета всякого політичного союзу – 
забезпечення природних і невід’ємних прав 
людини. Такі – свобода, власність, безпека і опір 
пригнобленню. 

3. Джерелом суверенної влади є нація.  
Ніякі установи, жоден індивід не можуть 

володіти владою, яка не виходить явно від нації. 
4. Cвобода полягає в можливості робити все,  
що не завдає шкоди іншому. [...]” 

Дата: 
 

Географічний об’єкт: 
 

Назва джерела: 
 

Дата його створення: 

 

13. За фактами з біографії вкажіть історичного діяча (2 бали): Народилася 1892 р. в сім’ї священика. 
Студіювала історію та географію у Львівському університеті, згодом у Віденському університеті 
захистила дисертацію. Учасниця пластунського руху та очільниця першої жіночої чоти товариства 
“Сокіл”. Перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу в званні офіцера. Очолювала 
жіночу чоту Українських Січових Стрільців. Відзначилась у боях за гору Маківку. Учасниця 
Листопадового чину. Четар Української Галицької Армії. 
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