
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання 

Відділ суспільних дисциплін 
Завдання II (міського, районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

2018-2019 навчальний рік. 

8 клас 
1. Вирішить хронологічне рівняння (10 б.: за кожний рік–1 б., за подію в історії світу–1 б. До дати 

події в іторії України треба додати або відняти запропоновану цифру і до отриманої дати підібрати 

подію, що відбулася в історії світу) 

Подія в історії України Дата 
(5б.) 

+ – цифри для 
нової дати 

Подія в історії людства за 
межами українських земель(5б.) 

Смерть князя Ярослава Мудрого   -211  

Битва на р. Калка    +42  

Кревська унія    +132  

Перша згадка в літописах топоніму 

«Україна» 
  +305 

 

Берестейська церковна унія    -98  
 

2. Визначте, чиї портрети зображені на світлинах. Співвіднесіть з портретом подані факти, що стосуються 

певної особистості. Одним реченням охарактеризуйте місце особистості в історії. (15 б.: за кожне правильне 
співвідношення – 1 б., за правильне  ім’я – 1 б., за характеристику діяльності – 1 б.)    

    1)                       2)                                      3)                        4)                                 5) 

 
А) Брав участь в Хотинській битві, «стаючи відважно зі своїм власним людом воєнним... проти 
турчина». «Батьком руської теології». 

Б) Перший раз на борт корабля він ступив, коли йому ледь виповнилося 14, і з тих пір не розлучався з 

морем до самої смерті. У молоді роки займався піратством, був в'язнем різних тюрем і ховався в 

монастирі від помсти.  
В) «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши Гори Угорські своїми залізними 

полками, заступивши королеві дорогу, зачинив ворота Дунаєві». Його дочка стала героїнею 

найвідомішої літературної пам’ятки Русі. 
Г) «Одержав над татарами шістдесят три перемоги, прикрашені кров’ю, приєднав Рось, Дніпро, 

Ольшанку, він крім цього заснував багато замків, багато монастирів, багато св. церков…». У 2017 році 

його іменем Україна, Литовська Республіка та Республіка Польща назвали багатонаціональний підрозділ 
Литовсько-Польсько-Українську бригаду. 

Д) Відкрив, що місяць відбиває сонячне світло від Землі і тому світиться сам. Він же пояснив, чому небо 

блакитне. Його вважають «універсальною людиною». Автор самої загадкової посмішки. 

Портрет 
(цифра) 

факти  біографії 

/думка про нього 
(буква) 

Ім’я 
особистості 

Коротка характеристика діяльності 

1    

…    

5    
 

3. Зазначте суть,  причини та наслідки історичних подій та явищ (20 б.)   
 

Причини (8 б.) Подія, явище, характеристика (4 б) Наслідки (8 б.) 

2 б. Хрещення України-Русі                                                  1 б. 2 б. 

2 б. Третій  Литовський Статут                                            1 б. 2 б. 

2 б. Великі географічні відкриття                                         1 б. 2 б. 

2 б. Люблінська унія 1569 р.                                                 1 б. 2 б. 



 

4. Історична вікторина (10 б.: за кожне правильно визначене поняття –1 б.) 

1. Шлях із Балтійського моря в Чорне до столиці Візантійської імперії Константинополя.  
2. Заключний етап Великого переселення народів, який відбувався протягом V – VІІст. й привело | 

до заселення слов’янами більшої частини сучасної України. 

3. Одна з трьох світових релігій. державна релігія Русі-України з кінця Х століття. Характерною 
рисою є віра в єдиного Бога, який прийняв страждання  заради спасіння всього людства і людського 

суспільства і настанови в істині. 4. Дорадчий орган при кримському ханові.  

5. Бранці, полонені, яких захоплювали турки й татари під час розбійницьких нападів на українські, 
російські й польські землі з XV ст. до 60-х років XVIII ст. 

6. Офіційний титул спадкоємця трону у Франції із середини XIV ст., що, як правило, надавався 

старшому синові короля. Назва походить від провінції Дофіне, яку отримував у володіння принц-

спадкоємець.  
7. Європейський інтелектуальний рух, що є одним з визначальних компонентів Ренесансу як 

історичної й культурної епохи, основною ідеєю якого було поліпшення людської природи через 

повернення до античних джерел. 
8. Середні та дрібні крамарі, підмайстри, інші заможні міщани, які займали провідні позиції у 

міському господарстві та управлінні.  

9. Один з видів повинностей селян, відробіткова рента при феодальному способі виробництва. 
Характеризується прикріпленням до землі селянина та його особистою залежністю селянина від 

поміщика. Зміст визначається зобов'язанням селянина працювати якийсь час зі своїм інвентарем в 

господарстві феодала. 

10. Рух у науці, літературі, мистецтві другої половини 14 – 16, що був започаткований в Італії та 
ґрунтувався значною мірою на відновленні античних традицій.   
 

5. Вкажіть відповідно до позначених цифр, які союзи племен проживали на зазначених 

територіях у ІХ ст.. Назвіть племінні центри для 1, 2, 3, 6 та 7 племінних союзів. Які київські князі 

приєднали ці племена до Давньоруської держави (вказуйте із зазначенням назв племен, які були 
приєднані за конкретного князя)? (15 б.) 

 
Критерії: 

за назви союзів племен – по 1 б.,  

за назви племінних центрів – по 1б. (всього 5 б.),  

за визначення князів, що приєднали ці племена – по 1 б.(всього 3 б.) 



6. Робота з документом (15б.) 

Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання. 

« Приходять козаки черкаські й канівські, стають на Дніпрі над нашими улусами й чинять шкоду нашим 
людям. Я багато разів повідомляв вам про цих козаків, щоб їх заспокоїли але ваша милість не послухала. 

Якщо бажаєте зберегти з нами приязнь, пришліть до нас тих, хто робив шкоду, інакше не ображайтеся 

на нас – направимо наше військо на Черкаси й Канів». 
Дайте відповідь на такі питання: 

1. Назвіть дату, автора та історичне джерело, де вперше згадується про козаків? (3 б.) 

2. Хто є сторонами цього листування (хто кому пише)? (2б.)  
3. Які події стали підставою для листування? Коли вони відбулися? Які наслідки мали?(3б.) 

4. Охарактеризуйте життя та  заняття козаків за цим та іншими джерелами (3 б.) 

5. Коли козацтво набуває ознак верстви населення? Свою думку аргументуйте – 4 б. 

Критерії оцінювання: * Перша згадка про козаків у писемних джерелах – 3 б.*Визначення авторства та 
особи, якій відправлено лист, датування  – 3б. *З’ясування підстав для листування та їх наслідків  – 3 б. 

*Характеристика способу життя козаків за  іншими історичними джерелами – 3 б. *Аналіз козацтва 

як верстви населення – 3 б.. 

 

7. Робота з візуальним джерелом (15 б) 

Розгляньте уважно фотографії. Якій події чи явищу присвячений пам’ятки зображений на фото? 
Дайте характеристику явищу. Де розташований пам’ятник? Що ви знаєте про це явище, зображене на 

фото з інших джерел інформації?Визначте хронологічні межі існування цього явища в Україні. 

Критерії оцінювання:*Визначення явища та міста розташування пам’ятника – 2б. *Характеристика 

явища – 4 б. Причини та наслідки виникнення цього явища на українських землях – 4 б.*Знання епохи і 
вміння оперувати історичним матеріалом, логіка викладу - 3б. *Хронологічні межі – 2б.  

   


