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Передмова 

 

Історична освіта є невід’ємною складовою сучасної гуманітарної освіти. 

Вивчення та знання подій у різних цивілізаціях протягом віків дає можливість 

здобувачу освіти не лише осягнути різноманітний цікавий світ, але й 

сформувати своє ставлення до реалій буття, визначити економічні, соціальні та 

культурні приорітети. Давні римляни називали історію наставницею життя, 

отже, лише глибоке знання історії допомагає правильно його будувати. 

Навчання обдарованих, талановитих учнів, їхня підготовка до 

професійної реалізації в самостійному житті – актуальне питання сьогодення.         

З огляду на це основними завданнями сучасної освіти є розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей, формування в учнів критичного 

мислення, уміння співпрацювати та самореалізуватися.  

Одним з основних напрямків роботи вчителів є підготовка здібних учнів 

до участі в різноманітних змаганнях. Особливе місце в цьому належить 

учнівським олімпіадам, які забезпечують можливість створення свого 

майбутнього власними силами. Олімпіади допомагають школярам повірити в 

себе, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій соціальний статус. 

Цьому передує кропітка наполеглива щоденна праця учня й вчителя, 

методичної служби, учителів-практиків. 

Творчі та інтелектуальні можливості сьогодні – запорука прогресу в будь-

якій галузі людського життя. Для успішної роботи із талановитою молоддю 

необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили, отримати 

задоволення від процесу навчання, не допустити втрати спонтанної активності 

дитини. Одним із важливих аспектів реалізації методики пошуку, відбору та 

стимулювання росту обдарованості учнів є проведення різних інтелектуальних 

змагань. 

Щорічно обласні, всеукраїнські олімпіади презентують нам нові творчі 

ідеї, переконуючи нас у невичерпності здібностей і творчих можливостей 

учнівської молоді. Тому завдання вчителя – прокласти стежки до розуму та 

серця кожної дитини, створити поле добра та любові для реалізації природних 

нахилів і здібностей  учнів. 
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Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії у 2019-2020 навчальному році 
 (додаток 4 до листа Сумського ОІППО від 23.10.2019 № 641/11-10 «Графік проведення                   

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 н.р., методичні рекомендації, 

критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіади) 

 

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з історії беруть участь 

учні 8-11 класів.  

Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години.  

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних 

розділів курсу історії України та Всесвітньої історії за попередні роки навчання 

та теми, які учні повинні опанувати відповідно до чинних навчальних програм 

закладів загальної середньої освіти. Олімпіадні завдання розроблені з 

урахуванням змісту та структури завдань, що пропонуються на ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.  

Завдання олімпіади з історії спрямовані як на виявлення поглибленого 

знання й розуміння учнями низки визначальних історичних подій, явищ, 

процесів, так і сформованості у них предметних компетентностей 

(хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної та 

аксеологічної).  

До комплекту включено завдання, пов’язані з історією регіону, де 

проходитиме IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, з 

дотриманням обов’язкової умови: ці завдання відображатимуть факти, події, 

явища, що мають загальноукраїнське значення або ж розглядаються у 

загальноукраїнському контексті.  

Структура комплекту завдань для учнів 8-11 класів може охоплювати 

завдання на виявлення рівня розвиненості в учасників олімпіади:  

– уміння визначати провідні тенденції історичного процесу;  

– уміння давати порівняльну характеристику;  

– установлювати хронологічні, просторові та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

– розкривати значення, висловлювати власну точку зору, аргументувати 

свою позицію;  

– порівняння (указати спільні та відмінні ознаки діяльності, розвитку 

культури, соціального устрою, політичних рухів тощо).  

– визначати роль особистості в історії.  

Готуючись до виконання завдань «Робота з понятійним апаратом» слід 

пам’ятати, що поняття потребують конкретного визначення, не можуть 
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починатися словами «це коли», «відповідно до», «схоже на» тощо. Необхідно 

добирати узагальнюючі чи визначальні іменники, після чого складати опис 

поняття. Одним із видів олімпіадних завдань залишається есе. 

Нагадуємо, що есе – самостійна, творча письмова робота, прикметною 

ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, 

невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу. 

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.  

Разом з тим, завдання будуть спрямовані на опрацювання (аналіз, 

застосування, оцінка) історичних джерел і документів, порівняння, 

співставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки 

щодо історичної події, явища, діяча, тести виступають лише як частина 

прийомів контролю.  

Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня з розрахунку 2-3 

аркуші (формату А-4). Зошити для виконання олімпіадних завдань готує 

методичний кабінет міського (районного, ОТГ) відділів освіти. На кожній 

сторінці у верхньому лівому куту зошита необхідно поставити штамп 

відповідних відділів освіти міст (районів), об’єднаних територіальних громад 

(або закладів загальної середньої освіти, на базі яких відбуваються змагання).  

Звертаємо увагу на те, що під час виконання завдань учням не 

дозволяється користуватися словниками, підручниками, навчальними 

посібниками, картами тощо.  

Пам’ятка учасникам олімпіади з історії щодо виконання олімпіадних 

завдань.  

Перш ніж почати виконувати роботу, – уважно прочитайте всі завдання 

та зважте свої знання щодо них. Починайте з виконання тих завдань, які ви 

знаєте найкраще. Зверніть увагу на «розбаловку» завдань – це своєрідна 

підказка для вас щодо розподілу часу на відповіді. Питома вага часу для 

відповіді на вузлове завдання не повинна бути меншою за питому вагу 

максимальної оцінки за нього.  

Намагайтеся виконувати всі завдання. Пам’ятайте, що відсутність 

відповіді – це 0 балів, а наявність навіть недосконалої відповіді може принести 

певні бали. Ваша відповідь має бути аргументованою (насиченою іменами, 

датами, подіями, історичною термінологією), але не переобтяженою тими 

речами, які жодним чином не стосуються суті питання.  

Залишайте між відповідями на запитання кілька вільних рядків. Це 

візуально відділить одну відповідь від іншої та зробить роботу акуратнішою та 

легшою для сприйняття, а також дасть змогу дописати вам, у разі потреби, 

доповнення до відповіді.  
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Не робіть на роботі жодних позначок, за допомогою яких можна 

ідентифікувати зашифровану роботу – це підстава для вашої дискваліфікації. За 

необхідності користуйтеся чернеткою, яка необхідна для: – складання та запису 

плану відповіді; – виконання завдань, пов’язаних із визначенням понять – 

визначення краще спочатку записати на чернетці, відшліфувати його, і лише 

потім переносити у роботу, хронології тощо. 

 

Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії у 2019-2020 навчальному році 

 

Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними 

безпосередньо в завданнях. Критерії оцінювання олімпіадних робіт 

розробляються членами журі після оприлюднення завдань.  

Перевірку й оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення 

олімпіади:  

– члени журі в олімпіадних роботах ставлять кількість балів за кожне 

завдання, підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи; 

поруч кожен член журі записує своє прізвище та ставить підпис;  

– для забезпечення прозорості й об’єктивності, перевірку робіт 

необхідно організувати так, щоб кожен член журі перевіряв одне питання у всіх 

роботах на паралелі.  

Під час оцінювання завдань з історії враховується:  

– уміння встановлювати послідовність та синхронність історичних подій 

вітчизняної та всесвітньої історії;  

– використання карти як джерела інформації при характеристиці 

історичних подій, явищ, процесів;  

– аналіз джерел історичної інформації;  

– уміння визначати, застосовувати історичні терміни, поняття;  

– уміння давати історичну характеристику видатним діячам;  

– уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично 

оцінювати факти та діяльність осіб, спираючись на набуті знання;  

– розуміння історичних процесів;  

– уміння висловлювати власні судження, співвідносити історичні 

процеси;  

– уміння робити висновки тощо.  
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Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів                     

до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

у 2019-2020 навчальному році 

Підготовку до олімпіади з історії рекомендуємо розпочинати з 

ознайомлення з нормативно-правовою базою, перш за все з оновлених 

навчальних програм з історії України та Всесвітньої історії:  

– Історія України. 5-9 класи (із змінами до програми наказ Міністерства 

освіти і науки України від 21.02.2019 № 236);  

– Всесвітня історія 7-9 класи (програма затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804); – Історія України. 

10-11 класи (із змінами до програми наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.02.2019 № 236).  

– Всесвітня історія 10-11 класи (програма затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826).  

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnihprogram-

z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyiosviti 

Під час підготовки до олімпіади з історії рекомендуємо практикувати 

виконання з учнями таких завдань:  

– визначення причин та наслідків зазначених подій;  

– робота з історичною та контурними картами;  

– робота з ілюстративним матеріалом (фотокартки, карикатури, плакати, 

історичні картини);  

– складання історичних портретів;  

– написання есе;  

– написання розгорнутого плану (тез);  

– робота з історичними поняттями, з хронологією;  

– заповнення пропусків у тексті;  

– визначення істинності та хибності тверджень;  

– творчого спрямування.  

Для висвітлення діяльності історичних персоналій рекомендуємо:  

– ознайомитися з найважливішими біографічними даними;  

– простежити процес становлення особистості в конкретному 

середовищі;  

– виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, 

якостей особи;  

– дослідити участь історичної особи в суспільному житті;  

– визначити, інтереси якої соціальної групи, класу, політичної сили 

відбиває історична особа в своїй діяльності;  

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnihprogram-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyiosviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnihprogram-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyiosviti
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– виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи 

суспільно-політичні процеси;  

– показати коло однодумців і соратників історичної особи.  

У процесі виконання завдань творчого характеру радимо починати з 

характеристики відповідної епохи (указавши хронологічні межі, особливості 

розвитку, найголовніші події). Якщо питання стосується історичного діяча, 

складіть його історичний портрет, визначить наскільки його погляди, діяльність 

відповідали епосі, зробіть висновки. Обов’язково свої відповіді обґрунтуйте, 

добираючи аргументи. 
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Завдання з відповідями до них 

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

2019-2020 навчального року 

 

8 клас 

 

Завдання І 

До довідкового видання «100 найвідоміших українців» були включені 

Анна Ярославівна та княгиня Ольга. Як ви вважаєте, що спонукало укладачів 

цього видання підготувати біографічні довідки про цих двох жінок? Який їх 

внесок в українську та європейську історії? 

Кількість балів – 12 б. 
 

 

Завдання ІІ 

Існує думка, що Велике Князівство Литовське є спільною історичною 

спадщиною трьох народів – литовського, українського та білоруського. Чи 

погоджуєтесь ви з цим твердженням? Відповідь обґрунтуйте. 

Кількість балів – 12 б. 
 

 

Завдання ІІІ 

Правильно чи помилково стверджувати, що Великі географічні відкриття 

сприяли зародженню нових суспільно-економічних/ринкових відносин? Свою 

відповідь обґрунтуйте. Для кожного з двох положень наведіть щонайменше                  

6 тез, які б його підтверджували або спростовували.  

Кількість балів – 15 б. 
  

 

Завдання ІV 

1. Дайте визначення поняттям/термінам: 

– «Оксамитове» литовське проникнення (процес приєднання українських 

земель до Великого князівства Литовського); 

– «хадж»; 

– натуральне господарство; 

– Віслицький статут (1347 р. – кодекс законів, прийнятих польським 

королем Казиміром ІІІ для Малої Польщі. Поширивши на Галицьку Русь, Зх. 

Поділля, які приєднано до Польського королівства); 

– половці; 

– «чорні клобуки» (тюркські племена (торки, печеніги, берендеї), 

носили баранячі шапки чорного кольору; її розселення на півдні Давньоруської 

держави припадає на кінець 11 – початок 12 ст.; за князя Ізяслава відігравали 

помітну роль); 
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– гривня; 

– Поділля (до ХVІ ст. Пониззя – історико-географічна область у 

басейні Півд. Бугу і лівобережної частину басейну Дністра. Охоплює 

територію Вінницької, Хмельницької, тернопільської областей). 

2. Кому належать вислови (за яких обставин було їх виголошено): 

– «Не любо мені сидіти в Києві, хочу жити в Переяславці на Дунаї – там 

середина землі моєї, туди стікаються всі блага» (Святослав); 

– «Не почавивши бджіл, меду не наїсися» (Роман Мстиславович);  

– «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)» 

(за літописом, виголосив Данило напередодні  під Дорогочином 1238 р.); 

– «Моєю першою метою була велич короля, другою – могутність 

держави» (кардинал Рішельє);  

– «Щодо козаків, про цих лицарських людей знаємо, що вони нашого 

роду, наші брати і правомірні християни» (належить Йову Борецькому та 

взятий з його полемічного твору «Протестація» 1621 р.); 

–  «Узяти молот у руки та вдарити по старому світові» (такими словами 

Томас Мюнцер закликав здійснити переворот і встановити владу народу).  

 

3. Складіть схему «Система самоврядування за магдебурзьким 

правом на українських землях». 

 

 
 

Кількість балів – 1. – 8 б., 2. – 6 б., 3. – 3 б.     Разом – 17 б. 

 

Завдання V 

Розгляньте зображення історико-культурної пам’ятки та підготуйте про 

неї письмове повідомлення у вигляді енциклопедичної статті. При написанні 

повідомлення, візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі історичні категорії: 

– історична хронологія; 
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– історична термінологія; 

– історична персоналістика; 

– історична географія;  

– історичне джерелознавство; 

– логічність та послідовність викладу матеріалу;  

– наявність висновків;  

– дотримання вимог сучасної української мови.  

 

 
Кількість балів – 15 б. 

 

Завдання VІ 

 Напишіть есе «Твори європейських майстрів доби Високого                      

Відродження – скарбниця світового мистецтва». 

Кількість балів – 12 б. 

 

Загальна кількість балів  –     83  

 

9 клас 

Завдання І 

Розв’яжіть логічні задачі, давши короткі відповіді на запитання: 

1) Запорізька Січ неодноразово зазнавала руйнувань. Чому після подій                

1775 р. вона вже не змогла відновитися  в колишньому вигляді на українських 

землях? 

2) Чому в давньоруських містах був не тільки дитинець, а й поділ? 
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3) Чому в І першій половині ХІХ століття рушійною силою національно-

визвольного руху в Західній Україні були священики Української греко-

католицької церкви. 

4) Поясніть зміст східної мудрості, яку любив повторювати Акбар: «Істина 

одна, тільки мудрі йдуть до неї різними шляхами».  

5) Серед повчань Конфуція є таке: «Я часто цілими днями не їм і цілими 

ночами не сплю, усе думаю, але від цього немає користі. Краще вже вчитися. 

Вчитися й не розмірковувати – марнування часу; розмірковувати й не вчитися – 

згубно».  Як Ви розумієте ці слова? До чого вони закликали конфуціанців?  

6) Який сенс вкладав Філіпп ІІ у слова: «Я волів би краще зовсім не мати 

підданих, аніж мати таких єретиків»?  

Кількість балів – 12 б. 

 

Завдання ІІ 

Відомий давньоримський філософ  і політичний діяч Марк Тулій 

Цицерон стверджував: «Історія – вчителька життя». Чого мав би навчити 

сучасних політиків досвід  Великої  французької  революції? 

Кількість балів – 15 б. 

 

Завдання ІІІ          

Охарактеризуйте поділи Речі Посполитої за такими критеріями: дати; 

держави-учасниці; землі, які вони отримали; наслідки, які вони мали для 

України. Зробіть висновки. 

Кількість балів – 12 б. 

 

Завдання ІV 

Під впливом ідей Просвітництва й романтизму на західно-українських 

землях розпочинається українське національне відродження. Назвіть 

історичних осіб кому належать ці слова та складіть до одного з них, на Ваш 

вибір, історичний портрет.  Про які події іде мова в цитатах? 

– «Нуждов м’я вдариш і нашлеш ми злидні, вирвеш ми очі і думку м’я 

вирвеш, а не видреш любові і віри не видреш, бо руське ми серце та й віра 

руська» (М. Шашкевич. Руська трійця) 

–  «Вона запалила вогонь, що його тільки гробова персть загасити може, 

спасла народ від загибелі й створила очі кожному письменному чоловікові, в 

якого лишилося ще незіпсоване українське серце, показала йому його 

положення, обов’язки для народу й спосіб, як ті обов’язки треба сповняти»             

(Я. Головацькй, поява «Русалки Дністрової»).                   

 Кількість балів – 12 б. 
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Завдання V 

1. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми 

іменами. Дайте характеристику історичному діячу під № 3 (до 7 речень).  

 

    1    2    3       4 
 

А. Микола Костомаров             Б. Тарас Шевченко          В. Ізмаїл Срезневський     

Г. Михайло Максимович          Д. Іван Котляревський      

 

Микола Костомаров – 3,  Ізмаїл Срезневський  – 2,   Іван Котляревський  – 1,    

Михайло Максимович  – 4      

    
2. На ланцюгу часу позначте наступні події вказуючи рік 

   
   

  

 

А) Початок колонізації Кубані «Військом вірних козаків          

Чорноморських» – 1792 р.; 

Б) перехід задунайських козаків на чолі з Й. Гладким на бік російської 

армії, ліквідація Задунайської Січі – 1828 р.; 

В) ліквідація царською владою греко-католицької церкви на 

Правобережжі; 

Г) відкриття університету в Харкові  – 1805 р.; 

Д) вихід у Петербурзі першого видання «Кобзаря» Тараса Шевченка – 

1840 р.; 

Е) створення у Львові  Центральної Ради народової – 13 квітня 1848 р. 

Кількість балів – 1. – 7 б., 2. – 6 б.    Усього – 13 б. 

 

Завдання VІ 

Назвіть спільні та відмінні ознаки входження українських земель до 

складу Російської та Австрійської імперій і становища українських земель у 

складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у І третині             

ХХ століття. Зробіть висновки. 

Спільні ознаки: 



15 
 

1. Частина українських земель увійшла до складу як Російської імперії 

(Правобережна), так і Австрійської імперії (Східна Галичина) внаслідок 

поділів Речі Посполитої. 

2. В обох імперіях панували феодально-кріпосницькі відносини, які почали 

розкладатися, і питома вага українців серед кріпаків в обох імперіях була 

значно більшою, ніж питома вага інших народів, зокрема представників 

панівної нації. Натомість питома вага українців у панівній верхівці була 

помітно меншою, ніж представників панівної нації. Наприклад, майже всі 

поміщики у Східній Галичині були поляками. 

3. В обох імперіях відбувалося масове обезземелення українських селян, 

що сприяло їх масовому заняттю промислами. У Російській імперії такі селяни 

часто займалися чумацьким промислом, а в Австрійській імперії – ткацтвом. 

4. Політика обох імперій відносно українських земель істотною мірою 

носила колоніальний характер. Це виявилося, зокрема, у тому, що обидві 

імперії розглядали українські землі як аграрно-сировинний придаток. 

5. В обох імперіях імперська влада здійснювала політику асиміляції. Якщо 

в Російській імперії це була політика зросійщення, то в Австрійській імперії – 

політика спрощення в Галичині, мадяризація в Закарпатті, румунізація в 

Буковині. 

Кількість балів – 15 б. 

 

    Загальна кількість балів      –   79  

 

 

10 клас 

 

Завдання І 

Англійський історик Норман Дейвіс писав: «ХІХ століття і справді було 

тріумфальним «сторіччям сили» для Європи». Якими подіями та відкриттями 

ви можете довести цей вислів? Як вони вплинули загалом на європейську та 

світову історію? 

Кількість балів – 15 б. 

 

Завдання ІІ 

До довідкового видання «100 найвідоміших українців» були включені 

Соломія Крушельницька та Леся Українка. Як ви вважаєте, що спонукало 

укладачів цього видання підготувати біографічні довідки про цих двох жінок? 

Який їх внесок в українську та європейську історії? 

Кількість балів – 15 б. 



16 
 

Завдання ІІІ 

Дайте визначення поняттям:  

– «соціальна революція»; 

– «класицизм»;  

– «колоніальна імперія»;  

– «економічна криза»; 

– «ринкові відносини»;  

– «промисловий переворот»;  

– «масонство»; 

– «мануфактура». 

Кількість балів – 8 б. 

 

Завдання ІV 

Доповніть і назвіть хронологічні ряди. Згрупуйте їх за двома історичними 

процесами, які вони відображають. 

 А. 1764, 1775, _______,1785 – _________________________________ 

 Б. 1774, _______, 1791 – _____________________________________ 

 В. 1768-1774, 1787-1791, ______-1812, 1828-1829 –_______________ 

Г.  1788-1792, 1791, _______, 1795 – ________________________________ 

Д. 1802-1856, 1822-1874, 1832-_______._____________________________ 

Відповідь: 

А. 1764, 1775, 1783,1785 – ліквідація Гетьманщини 

Б. 1774, 1783, 1791 – підкорення Криму 

В. 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 1828-1829 –російсько-турецькі війни 

Г.  1788-1792, 1791,1793, 1795 – падіння та поділи Речі Посполитої 

Д. 1802-1856, 1822-1874, 1832-1914.генерал-губернаторства на території 

України 

А, Д – ліквідація автономної Гетьманщини у складі Російської імперії 

Б, В, Г – розширення Російської імперії в кінці 18 століття внаслідок  

приєднання Причорномор’я і Криму та численних поділів Речі Посполитої. 

Кількість балів – 12 б. 

 

Завдання V 

Охарактеризуйте  місце та роль  Поділля  в  історії України, зробивши це 

у формі історичної довідки (до 2-х сторінок). 

Кількість балів – 15 б. 
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Завдання VІ 

Кожний регіон України має славетну історію, вікові традиції, неповторну 

культуру. Перед вами визначні пам’ятки архітектури одного з історичних міст 

України. Укажіть  назву та місце знаходження цих пам’яток (Вінницька 

область). 

 

Національний музей-усадьба Миколи 

Пірогова (Вінниця) 

 

Палац Станіслава 

Потоцького(Тульчин) 

 

Храм Пресвятої Діви Марії 

Ангельської (Вінниця) 

 

Свято-Преображенський 

кафедральний собор 

 

Кількість балів – 8 б. 

 

Загальна кількість балів  –     73  

  

 

11 клас 
 

Завдання І 

А. На ланцюгу часу позначте наступні події.  

1918  1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931 

 

а) проголошення республіки в Туреччині; 

б) утворення Чехословацької республіки; 

в) наступ польських і українських військ на Київ; 

г) створення Ліги націй; 

д) Ризький мирний договір; 

е) початок японської окупації Маньчжурії; 

є) підписання Локарнських договорів; 
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ж) початок політики коренізації в УСРР; 

з) проведення «пацифікації» на західноукраїнських землях; 

и) план Юнга. 
 

Б. Дайте розширене пояснення наведених висловів та історичних понять. 

  

«Біг до моря» Три послідовні маневрені операції англо-

французької та німецької армій на Західному фронті 

у вересні-жовтні 1914 року під час І Світової війни 

1914-1918 рр. 

«Рено таксі-де-ла Марн»   

 

 

Брексіт Вихід Великої Британії з ЄС. Станом на червень 

2019 року Велика Британія так офіційно не вийшла 

із ЄС, Brexit відклали на майбутнє через суперечки 

ЄС та Британії щодо умов подальшої співпраці та 

самого виходу країни із ЄС. 

Телеграма Циммермана  

 

 

 

 

 

«Битва за республіку»   

 

Політична боротьба в Італії після ІІ світової війни, у 

результаті якої 2.06.1946 на референдумі про форму 

державного правління більшість народу висловилась 

проти монархії. 

Кількість балів – А. –  5 б., Б. – 10 б.  Усього – 15 б. 

 

Завдання ІІ 

Заповніть таблицю «Події та лідери у фотоматеріалах». Укажіть 

зображену на фото подію та  діяча(ів). 

 
Підписання Брестського мирного договору. 

9 лютого 2018 року. У центрі – Микола 

Любинський та Олександр Севрюк. 

 
Члени Генерального Секретаріату – першого 

Уряду України. 

Сидять справа наліво: Петлюра, Єфремов, 

Винниченко, Іван Стешенко, Микола 

Садовський. 

Стоять: Борис Мартос, Микола Стасюк, 

Павло Христюк  
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Доба Гетьманату. Гетьман Павло 

Скоропадський із Миколою Сахно-

Устимовичем (ліворуч) – командувачем 

власного конвою. Київ, 1918 р. 

  
Іван Лизогуб, прем’єр українського кабінету 

міністрів 1918 р. (ліворуч) 

 
Очільники ЗУНР Євген Петрушевич, Сидір 

Голубович та Степан Витвицький. 

9 листопада 1918 р. створено уряд – 

Державний Секретаріат (згодом Рада 

Державних Секретарів) на чолі з Костем 

Левицьким (у січні 1919 р. уряд очолить 

Сидір Голубович) 

 
Олена Мостович – «Верба» 

Керувала Українським Червоним Хрестом на 

Волині та Поліссі, організовувала медичне 

забезпечення УПА. Загинула в бою. Однією з 

перших нагороджена Золотим Хрестом 

Заслуги. 

 

Кількість балів – 12 б. 

 

Завдання ІІІ 

Прослідкуйте еволюцію ідеології та практики українського націоналізму 

в першій половині ХХ ст., узявши за точки координат гасла Миколи 

Міхновського «Україна для українців!», Дмитра Донцова «Українці для 

України!», Третього надзвичайного збору ОУН «Свобода народам та людині!». 

Кількість балів – 15 б. 

 

Завдання ІV 

Охарактеризуйте  місце та роль  Поділля  в  історії України, зробивши це 

у формі історичної довідки (до 2-х сторінок). 

Кількість балів – 15 б. 

 

Завдання V 

У різні історичні періоди особлива увага всіх окупаційних режимів на 

українських землях приділялася освітній системі. Адже через освіту 

першочергово мав реалізовуватися не стільки освітній процес, скільки 
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формування лояльних в ідеологічному й політичному відношеннях підданих 

(на рівні початкової та середньої школи) або ж виняткова підготовка фахівців 

необхідних галузей (на рівні середньої, професійної та вищої освіти). Водночас 

школу, як засіб національного відродження українського народу, намагалися 

використати у формуванні українського самостійницького руху. 

 Складіть розгорнутий план-конспект  про функціонування системи освіти 

в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) на українських землях. 

Кількість балів – 12 б. 

 

Завдання VІ 

Підготуйте письмову доповідь «Україна в контексті 

загальноєвропейських реалій повоєнного десятиріччя (1945-1956 рр.)». 

Кількість балів – 15 б. 

 

 

Загальна кількість балів   –  84  
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Завдання з відповідями до них 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з історії, 2019-2020 н.р. 
 

8 клас 

Завдання І          

Розгляньте уважно фотогалерею портретів історичних діячів. Назвіть їх.                     

Яка історична подія може об’єднувати цих людей. 

 

А   Б    В    Г 

Відповідь: Мартін Лютер (А), А. Брандербузький (Б), Римський папа                

Лев Х (В), Йоган Тецель (Г). Подія – Реформація 

1. Перед Вами мініатюри з літописів. Розташуйте їх у хронологічній 

послідовності. Заповніть таблицю.   

 

 
А Б 

 
В 

         

 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Д 
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Буква Дата Подія Історичне значення 

 

В 

 

 

907 

 

Похід Олега у Царгород 

 

 

Д 

 

945 

 

 

Помста Ольги древлянам 

 

 

А 

 

988 

 

 

Хрещення Русі 

 

 

Г 

 

 

1068 

 

 

Повстання киян 

 

 

Б 

 

1146 

 

 

Зустріч Ізяслава 

Мстиславовича у Києві 

 

 3. Кому належать слова, як Ви їх розумієте. Дайте короткі відповіді. 

 А) «Освіченість – найкраща ознака держави» – Кардинал Рішельє 1585 

  Б)  «У  Вас може бути кращий король, але ніколи не буде більш 

люблячого» Єлизавета І 

  В) «Я мислю, отже,  я існую» Рене Декарт 

 Кількість балів – 1. – 3 б., 2. – 9 б., 3. – 6 б.  Усього  –  18 б. 
 

Завдання ІІ 

Використовуючи подані пам’ятки, визначте досягнення культури України 

та узагальніть у вигляді історичної довідки. 
 

 
Кількість балів – 12 б. 
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Завдання ІІІ 

Уявіть, що Ви літописець, якому потрібно написати про підсумки 

весняно-літньої кампанії Богдана Хмельницького 1649 року. Опишіть детально 

ці події.  У висновку охарактеризуйте їх значення та наслідки  для створення 

козацької держави Гетьманщини. 

Кількість балів –  12 б. 

Завдання IV 

Уявіть, що до Вас звернувся редактор енциклопедичного словника 

«Видатні постаті XVII ст.» з питанням, яка, на Ваш погляд, постать є 

найяскравішою у світовій історії XVII ст.  Кого  б  Ви  обрали, і що написали б 

про цього діяча. Свій вибір поясніть. 

Кількість балів – 12 б. 
 

Завдання V 

Деякі історики вважають, що промисловий переворот відбувся в Англії 

раніше, ніж в інших країнах Європи завдяки її вдалому географічному 

положенню, яке сприяло в ХVІ-ХVІІІ ст. розвитку мореплавства та  морської 

торгівлі. 

Чи згодні Ви з такою точкою зору? Відповідь обґрунтуйте. 

Кількість балів – 12 б. 
 

Завдання VІ 

Назвіть спільні та відмінні ознаки: 

– селянсько-козацькі повстання під проводом К. Косинського та                    

С. Наливайка. 

Орієнтовна відповідь. 

Спільне:  

– головна рушійна сила – козацтво; 

– боролися козаки за свої станові інтереси; 

– не мали чіткої програми дій; 

– придушені виступи; 

– сприяли набуттю досвіду боротьби. 

Відмінне: 

Привід до повстання: 

– Косинський – особиста образа; 

– Наливайко – заборона урядом Речі Посполитої здійснювати козакам 

походи на молдавські території. 

Повстання Наливайка поширювалося на території Білорусії. 

Наливайко хотів створити незалежну козацьку республіку. 
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– господарське життя Київської Русі на українських землях у ХІV-ХV ст. 

Орієнтовна відповідь. 

Спільне: 

– селянське господарство має натуральний характер; 

– селяни жили громадами; 

– будівництво нових міст тощо. 

Відмінне: 

– з 14 століття поява іноземних колоністів, магдебурзького права; 

– розвиток товарно-грошових відносин; 

– поява латифундій, фільварок тощо 

Кількість балів – 14 б.      

 

Загальна кількість балів   –  80  
  

9 клас 

Завдання І 

 Характеризуючи період Ренесансу, український історик І. Крип’якевич 

писав: «… в епоху Відродження переважав розвиток світського життя, що 

проливало у певних формах і шукав вислову для свого багатства. На перше 

місце виступала світська культура, що змагала до вигоди, різнорідності, 

розкоші. Тому новий стиль розвивався наперед у світських будовах, прикрасах 

палат князів та патриціїв, у різьбі та малярстві світського характеру.  Церковне 

мистецтво появилося на другому плані й мусило перейняти ці елементи, які 

приготував йому розвиток світського мистецтва…». 

 Чи погоджуєтесь Ви з такою думкою історика? 

 Доповніть характеристику епохи, описану І. Крип’якевичем. 

Кількість балів –  10 б.  
 

Завдання ІІ 

Уявіть себе французьким мандрівником (одночасно вченим, політиком, 

підприємцем), який у І половині ХІХ ст. вирішив відвідати Україну.  

Укладіть маршрут подорожі відповідно до Ваших зацікавлень.  

Опишіть подорож, акцентуючи на враженнях від побаченого. Зробіть 

висновки. 

Кількість балів –  12 б.  
 

Завдання ІІІ 

 Напишіть тези виступу на конференцію «Французька революція кінця 

ХVІІІ століття» (або Європа в період наполеонівських війн), узявши за епіграф 

слова Луї Ежена Варлена (1868 р.):  «Немає свободи там, де немає хліба; немає 
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рівності там, де багатство хизується поруч зі злиднями; немає братерства там, 

де робітниця з голодними дітьми вмирає біля воріт палацу».  

 Кількість балів – 12 б. 
 

Завдання ІV 

 Напишіть статтю (не більше 2-х сторінок) до наукового історичного 

журналу, використавши епіграф «Я люблю археологію, я поважаю людей, які 

присвятили себе цій таємничій матері історії». Кому належать ці слова. Дайте 

назву статті.  

 Кількість балів –  12 б. 
 

Завдання V       

Розгадайте кросворд за творами Т. Шевченка. 

1) Місто перемоги козацької зброї над магнатами 1630 року. 

2) Біблійний цар, засновник Ізраїльського царства. 

3) Видатний давньогрецький драматург, автор твору про Прометея. 

4) Російський поет, автор вірша «На смерть Шевченко». 

5) Римський імператор-поет. 

6) Козацький полководець, герой  національно-визвольної війни                         

1648-1657рр. 

7) Видатний український історик, автор опери на твір Шевченка 

«Катерина». 

8) Італійський механік, фізик, астроном епохи Відродження. 

9) Керівник козацько-селянського повстання першої половини XVII ст. 

10) Давньогрецький математик, фізик та інженер. 

11)  Узагальнюючий літературно-художній образ козацького ватажка. 

По вертикалі ви отримаєте назву історичної  дисципліни. Що вона вивчає. 
1 П е р е я с л а в 

2 С а у л 

3 Е с х і л 

4 Н е к р а с о в 

5 Н е р о н 

6 Б о г у н 

7 А р к а с 

8 Г а л і л е й 

9 Ф е д о р о в и ч 

 10 А р х і м е д 

11 Г а м а л і я 

 Кількість балів – 12 б. 



26 
 

Завдання VІ 

 Розподіліть серед трьох номінацій «Врода», «Відвага», «Інтелект» 

представниць української  та всесвітньої історії. 

Міс Врода Міс Інтелект Міс Відвага 

Розанда Хмельницька,  

Єлизавета Петрівна, 

Рогнеда, Катерина І, 

Марія Кочубей 

Українка, Крушельницька 

 

Раїна Могилянка, Марія 

Терезія, Варвара 

Рєпніна, Леся  

Єлизавета І, Аніта 

Гарібальді, Шарлота 

Корде, Гаррієт Табмен. 

 

 Розанда Хмельницька,  Єлизавета Петрівна, Рогнеда, Катерина І, Марія 

Кочубей, Раїна Могилянка, Марія Терезія, Варвара Рєпніна, Леся Українка, 

Соломія Крушельницька, Єлизавета І Тюдор, Аніта Гарібальді, Шарлота Корде, 

Гаррієт Табмен. 

Кількість балів – 7 б. 

 

Завдання VІІ        

Робота з контурною картою 

Розгляньте хаотично розташовані фрагменти карти. Позначте цифрою 

(від «1» до «6») кожен фрагмент таким чином, щоб, вставивши його у сектор 

таблиці, отримати цілісне зображення. Уявіть утворену карту. Пригадайте та 

запишіть у відведений рядок назву теми, зміст якої відображає уявлена Вами 

карта.  
 

Тема карти_____ Європа 1815-1847 рр.____________________________ 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

1 6 5 

3 2 4 

Кількість балів – 7 б. 

Загальна кількість балів  –    72  

 

10 клас 

Завдання І         

Сучасна Україна має навчитися відстоювати національну позицію на 

різних рівнях і протистояти у потоках інформаційного тиску.  

Одним із спірних питань є применшення ролі українців у політичному та 

соціально-економічному розвитку Російської імперії до 1917 року. Як Ви 

вважаєте, у яких  подіях кінця ХІХ – початку ХХ століття діяльність українців 

заслуговує на увагу? Підтвердьте свою думку прикладами. 

Кількість балів –  12 б. 

Завдання ІІ 

Президенту США Теодору Рузвельту належить багато висловів, що стали 

крилатими. Серед них: 

«Навчи мене, Боже, спокійно сприймати події, перебіг яких я не можу 

змінити; дай мені енергію і силу втручатися в події, мені підвладні, і навчи 

мене мудрості відрізняти перше від другого». 

«Головна формула успіху – знання, як поводитися з людьми». 

«Великою нацією нас робить не наше багатство, а те, як ми його 

використовуємо». 

«Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є». «Ніколи не помиляється 

той, хто нічого не робить». 
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«У політиці доводиться робити багато такого, чого не слід робити». 

«Я можу керувати Сполученими Штатами і можу керувати своєю 

донькою Ейліс, але я не можу робити те та інше одночасно». 

«Цілком неосвічена людина спроможна хіба що обібрати товарний вагон, 

а випускник університету може вкрасти цілу залізницю». 

«Нехай краще бізнесмени ведуть свою справу чесно, ніж віддають 

частину надприбутку на благодійність». 

Використовуючи ці афоризми, складіть історичний  портрет Т. Рузвельта. 

Кількість балів – 12 б. 

Завдання ІІІ 

У 1921 році уряд Петрушевича запропонував на розгляд Лігі Націй 

проект «Галицької Республіки» як держави трьох народів – українського, 

польського та єврейського. Однак на перешкоді стали нафтові суперечки між 

Великою Британією та Францією …».  

Напишіть есе  «Галичанин Петрушевич міг стати президентом усієї 

України». 

Кількість балів – 12 б. 
 

Завдання ІV 

1. У 10-му томі «Енциклопедії історії України» відсутнє гасло «Україна» і 

похідні від його гасла, що починаються на «українська…», «українське…», 

«український…», «українці» тощо. Водночас зазначено, що ці гасла будуть 

уміщені в окремому томі.  

Пропонуємо вам долучитись до підготовки матеріалів цього тому та 

розкрити подані абревіатури. Установіть логіку їх попарного групування. 

А. УАН, УНТ   Г. УКП (б), УПСР 

Б. УАПЦ, УГКЦ   Д. УНП, УСДРП 

В. УДХП, УНС   Е. УПСФ, УПСС  

Орієнтовна відповідь:  

А. УАН – Українська академія наук, УНТ – Українське наукове 

товариство (1908-1921 рр., попередник УАН, створене в Києві. Споріднені 

наукові установи. 

Б. УАПЦ – Українська автокефальна православна церква (українська 

православна церковна організація, що виникла під час національно-визвольних 

змагань, 1919-1937 рр.), УГКЦ – Українська греко-католицька церква. 

Українські національні церкви. 

В. УДХП – Українська демократична-хліборобська партія (українська 

політична партія консервативного напряму, заснована в травні 1917 року, яка 
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сприяла приходу до влади П. Скоропадського), УНС – Український 

національний союз. Українські політичні організації, які були 

антагоністичними в період Української держави. 

Г. УКП (б) – Українська комуністична партія боротьбистів (1918),                  

УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів (1917); інтереси 

селянства, соціалізація землі; УКП (б) оформлювалася після розколу в УПСР. 

Д. УНП – Українська народна партія, УСДРП – Українська соціал-

демократична партія; партії революційно-демократичного напряму, 

ліворадикальні, соціал-демократичні створені в Наддніпрянській Україні. 

Е. УПСФ – Українська партія соціалістів федералістів (1917),                        

УПСС – Українська партія соціалістів-самостійників (1917). 
 

2. Співвіднесіть поняття відповідно до їх історичної епохи 

Середні віки Новий час Новітній час 

Ребек рейтар  ревіндикація 

Реймський  собор рекрут рейхсвер 

реконкіста реєстровець  

ренегадос Ренесанс  

Ренесанс   

Ребек, Реймський собор, реконкіста, ренегадос, Ренесанс, рейтар, рекрут, 

ревіндикація, рейхсвер, реєстровець. 

Кількість балів – 1. – 12 б., 2. – 5 б.   Усього – 17 б. 
 

Завдання V 

Одна з доповідей на міжнародному форумі, присвяченому 90-річчю 

Паризької мирної конференції 1919-1920 рр., мала назву: «Європа національних 

держав проти Європи національних меншин». 

Дайте своє трактування цієї проблеми у формі тез виступу на зазначеному 

форумі. 

Кількість балів – 15 б. 
 

Завдання VІ 

Надайте відповіді на запитання.  

1. Назвіть спільні ознаки діяльності П. Могили та А. Шептицького. 

2. Що спільного та відмінного у національно-визвольному русі Західної 

України та Наддніпрянської у ІІ половині ХІХ ст.? Як можна пояснити ці 

розбіжності? 

 Кількість балів – 14 б.    

Загальна кількість балів  –    82  
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11 клас 

Завдання І           
Які території планувалося захопити/визволити в ході наступних планів? 

Назвіть їх хронологічні рамки. Які з цих планів були реалізовані, а які так і 

залишилися планами? 

Блау, Грюн, Танненбаум, Меркурій, Гельб, Зеельове, Вахт ам Райн. 
  

План «Блау»  –  план літньо-осінньої кампанії німецьких військ на 

південному крилі радянсько-німецького фронту в 1942 році. 

План «Грюн» (Зелений план) –  план операції німецьких військ із 

захоплення Чехословаччини і ліквідації Чехословацької держави в 1938 році. 

Був  відмінений через капітуляцію чехословацького уряду за Мюнхенською 

угодою. 

            План «Танненбаум» – план вторгнення  німецьких військ 

у Швейцарію в 1940 році. 

План «Гельб» – кодовое название немецкого плана блицкрига против 

стран современного Бенилюкса 

План «Морський лев»  (зеельове)– план вторгнення німецьких військ 

у Велику Британію в 1940 році. 

1. Перед Вами 6 світлин.  Розкажіть про подію, яка їх об’єднує. 
 

 
1 лютого 1960 року сидячий протест проти 

сегрегації в громадських місцях студентів в 

Грінсборо (Північна Кароліна). «Четвірка із 

Грінсборо» 

 
28 серпня 1963 року – Марш на Вашингтон 

зібрав 250000 учасників. Мартин Лютер Кінг 

виголосив свою історичну промову «Я маю 

мрію» 

 
2 липня 1964 року Президент Ліндон 

Джонсон підписав Акт про громадянські 

права 

 
13 листопада 1956 рік, Верховний Суд визнав 

расову сегрегацію в громадському транспорті 

неконституційною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
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Вересень 1957 року, заворушення в 

Центральній школі Літтл-Рока (Арканзас) 

при спробі перешкодити спільному 

навчанню 

 
Монумент Мартину Лютеру Кінгу в 

Вашингтоні 

Світлини до теми: США. Рух афроамериканців за свої права 

Кількість балів – 1. – 7 б., 2. – 8 б.    Усього – 15 б. 

 

Завдання ІІ      

Життя нації, її успіхи творилися звитяжними діями конкретних 

колективів або окремо взятих людей. ХХ століття ознаменоване колосальними 

творчими злетами людського генію. Особливо помітними були здобутки у 

сфері науково-технічного прогресу. 

 Напишіть план у вигляді тез щодо Вашого виступу на науковій 

конференції «Українська складова у світовому науково-технічному прогресі». 

 Кількість балів –  10 б. 
 

Завдання ІІІ 

Нині більшість суспільствознавців схильні вважати, що поняття 

«прогрес» як таке, що засноване на припущенні, ніби-то сучасний стан 

людського життя має якісні переваги над минулим, зумовлює нерозуміння того, 

що відбувається насправді. «Якщо історик, – зауважує Дж.Тош, – заходить над-

то далеко у прагненні продемонструвати прогресивність розвитку, він негайно 

вступає в конфлікт зі своїм професійним обов’язком відтворювати минуле з 

середини».  

Чи згодні Ви  з зауваженням історика Дж. Тоша. Свою думку обгрунтуйте 

наводячи приклади.  

Кількість балів – 12 б. 
 

Завдання ІV 

У розвідці «Між російським і українським берегами», присвяченій 

Володимиру Вернадському, історик Ігор Гирич зауважив, що приклад 

Володимира Вернадського «повертає нас до винятково важливої, нерозв'язаної 

ще історіософської й історіографічної проблеми української історії, яку 

можна образно сформулювати як «український слід у російській історії».  
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Відстежте цей «слід» на історичному відтинку, обмеженому                               

XIX – початком XX ст. Зробіть висновки.   

Кількість балів – 15 б.    
 

Завдання V 

Нині Китай – провідна держава світу із гарно розвиненою економікою. 

Від 1920-х рр. і донині в Піднебесній провідні позиції займає комуністична 

партія. Одні дослідники зумовлюють успіхи Китаю діяльністю саме цієї 

політичної сили, а інші доводять, що комуністичний режим перешкоджає 

прогресу Китайської Народної Республіки.  

Яку позицію з цього питання займете Ви? Відповідь обґрунтуйте. 

Кількість балів – 12 б.  
 

Завдання VІ         

Поясніть історичні події/явища:  

«Велика блокада» Операція зі встановлення тотального контролю над 

західними областями України шляхом розміщення 

військових гарнізонів у кожному населеному пункті 

Західної України, кінець 1945-весна 1946 р. 

Закон про національно-

персональну автономію 

 

Перший в історії законодавчий акт, який забезпечував 

автономію національних меншин шляхом 

персоналізації, 22 січня 1918 р. 

«Золотий вересень» Експансія Радянського Союзу на західноукраїнські та 

західнобілоруські землі, що належали ІІ Речі 

Посполитій. Вересень (17) – жовтень 1939 р. 

Катакомбна церква  

УГПЦ у підпіллі, 1946-1990 рр. 

 

Другий зимовий похід Рейд спеціальних частин Армії УНР, що мав на меті 

підняти селянське антирадянське повстання, жовтень-

листопад 1921 р. 

Похідні групи Загони націоналістів ОУН(м), ОУН (б) створені для 

організації зі свідомих українців на українських 

землях органів місцевого самоврядування та 

відновлення самостійної Української держави в перші 

роки німецько-радянської війни. 

«Бій під аплодисменти» Бій за м. Вознесенськ, 15.04.1920 р. 

Кількість балів – 7 б. 
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Завдання VІІ 

Визначте спільне та відмінне у: 

– становищі робітників у радянській Україні за доби непу та першої 

п’ятирічки. 

Орієнтовна відповідь:  Спільне 

– визнання за робітниками права вільного вибору місця праці; 

– прискорені темпи зростання робітничого класу та інженерно-технічної 

інтелігенції; 

– формування фінансового фонду індустріалізації за рахунок обмеження 

життєвого рівня робітників і службовців; 

– створення великих господарств; 

– «ножиці цін»; 

– зростання попиту на робочу силу під впливом високих темпів 

відбудови промисловості і здійснення курсу на індустріалізацію тощо. 

Відмінне: 

НЕП ПЕРШОЇ П’ЯТИРІЧКИ 

Формування системи робітничої 

кооперації з метою регулювання 

постачання робітничого класу 

товарами широкого вжитку і 

продовольства 

Перехід до карткової системи постачання 

робітників продуктами в умовах інфляції 

Консервування підприємств 

унаслідок відсутності в державі 

коштів для капітального ремонту 

або реконструкції тощо 

Зростання товарного дефіциту внаслідок 

прийнятого державного курсу на 

форсування темпів розвитку важкої 

промисловості 

Продподаток, заохочення селян до 

створення кооперативів, дозвіл 

найманої праці 

Зростання чисельності робітничого класу 

за рахунок інших верств населення, 

ліквідація вільної торгівлі хлібом, 

репресії до тих, хто не виконував планів, 

перетворення колгоспників на найману 

робочу силу, відсутність паспортів 

(закріпачення) тощо 

 

– становищі селян у радянській Україні за доби непу та першої 

п’ятирічки. 

Зробіть висновки. 

  

Кількість балів – 14 б. 

 

 

Загальна кількість балів –     85  
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Аналітичний звіт  

з проведення І, ІІ та ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

 

У III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  12-13 січня            

2020 року згідно з Положенням взяли участь учні 8-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, що стали переможцями  II етапу олімпіад і включені до складу 

команди району (міста) (таблиця 1).     

      Таблиця 1 

 

Кількісний показник участі учнів закладів загальної середньої освіти                   

в І-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

                    

                   Заклади загальної 

середньої освіти 
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Брали участь у  

І етапі олімпіади 

 

3163 
1783 1439 

 

822 

 

7207 

Брали участь у  

ІІ етапі олімпіади 
482 340 254 

 

197 

 

1273 

Брали участь у  

ІІІ етапі олімпіади 

 

22 

 

14 

 

 

16 

 

15 

 

67 

Отримали дипломи  

ІІІ етапу олімпіади 

 

14 

 

2 

 

9 

 

8 

 

33 

 

 

Загальна кількість учасників змагань на ІІІ (обласному) етапі становить  

67 учнів: 8 клас – 18 учасників, 9 клас – 19 учасників, 10 клас – 18 учасників,               

11 клас – 12 учасників, які вибороли 33 призових  місця. 

Серед них  отримали  дипломи І ступеня – 4 учня, ІІ ступеня –                             

9 учнів, ІІІ ступеня – 20 учнів. 

За результатами виконаних завдань олімпіади з історії  визначено                        

33 переможця: 8 клас – 9 учнів, 9 клас – 9 учнів, 10 клас – 9 учнів, 11 клас –                    

6 учнів. 



35 
 

Високу результативність показали учні закладів загальної середньої 

освіти: м. Суми, м. Шостка (по 6 учасників – по 5 переможців), м. Конотоп                         

(6 учасників – 4 переможця), м. Охтирка (4 учасника – 3 переможця), 

Кролевецької міської ради (ОТГ) (3 учасника – 3 переможця), м. Глухів                              

(3 учасника – 2 переможця), м. Лебедин (3 учасника – 1 переможець),                    

м. Ромни  (2 учасника – 1 переможець);  Сумської обласної гімназії-інтернат 

для талановитих та творчо-обдарованих дітей   Сумської обласної ради                            

(3 учасника – 1 переможець), Ямпільського району (2 учасника –                            

1 переможець), Тростянецької міської ради (ОТГ) (2 учасника –                               

1 переможець) та Буринського, Путивльського районів; Березівської, 

Комишанської, Коровинської (ОТГ), Державного ліцею-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені                                 

І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України (по 1 учаснику –                                       

по 1 переможецю). 

У 2019-2020 н.р.  на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

вибороли 2 (3) призових місця учні закладів загальної середньої освіти – 100% 

результативність: 

– Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 

Сумської міської ради  (І, І) – 2 учасники – 2 переможці; 

– Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради 

(ІІІ, ІІІ, ІІІ) – 3 учасники – 3 переможця. 

Аналізуючи результати участі учнів в олімпіаді з історії                                        

у 2019-2020 н.р. слід відмітити систему роботи вчителів, які підготували 

переможців: 

 Василенка Вячеслава Миколайовича, учителя історії Комунальної 

установи (організація, заклад) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 

області»; 

 Ситнік Тетяни Михайлівни, учителя історії Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради Сумської області; 

 Полончука Олександра Івановича, учителя історії Комунальної установи 

(організація, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 5 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

 Роженко Тетяни Петрівни, учителя історії Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 

 Резникової Світлани Юріївни, учителя історії Сумського закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради; 

 Півень Маргарити Григорівни, учителя історії Сумського закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради; 
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 Давиденко Наталії Олександрівни, учителя історії Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради Сумської 

області; 

 Ахмедзянової Тетяни Яківни, учителя історії Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської 

області; 

 Денисенко Олександра Сергійовича, учителя історії Опорного закладу 

«Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради Сумської області                    

(2 переможця). 

Високі показники участі учнів в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії за останні 5 років мають заклади загальної середньої освіти 

міст, об’єднаних територіальних громад, які представлені таблиці 2. 
 

             Таблиця 2  
  

Показники результативності участі учнів закладів загальної середньої 

освіти ІІІ  (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

(за дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів) 
   

                      Навчальні роки 

 

 

Заклади  загальної  

середньої освіти 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Сумський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 

міської ради 

ІІ І, І І, І, І І, ІІ І, І 

КУ (організація, заклад) Шосткинський 

навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа  І-ІІ ступенів – 

ліцей Шосткинської міської ради 

Сумської області 

ІІ,ІІІ ІІ,ІІ,ІІІ ІІ,ІІІ,ІІІ І,ІІІ,ІІІ ІІІ 

Опорний заклад «Кролевецький                  

ліцей № 3» Кролевецької міської ради 

ІІІ ІІ,ІІІ ІІІ,ІІІ ІІІ ІІІ,ІІІ 

Глухівська загальноосвітня                        

школа  І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської 

міської ради  

ІІІ,ІІІ ІІІ ІІ ІІІ ІІІ 

Охтирська загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 

ради 

ІІІ ІІ ІІ,ІІІ І,ІІІ ІІ 
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Слід відмітити  заклади загальної середньої освіти, учні яких протягом 

двох навчальних років посідають призові місця. Результативність участі  цих 

закладів загальної середньої освіти в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії показує систему роботи вчителя та учнів під час підготовки 

до олімпіади (таблиця 3). 

Таблиця 3 
 

Результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти                       

у  2018-2019, 2019-2020 навчальних роках 
    

                                                       Навчальні роки 

Заклади  загальної  

середньої освіти 

2018-2019 

 

2019-2020  

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25,  

м. Суми 

ІІ ІІ 

Чернечослобідський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад Чернечослобідської сільської 

ради Буринського району 

ІІ ІІ 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Глухівської міської ради 

ІІ ІІІ 

 

Слід відзначити  високі результати в ІІІ  етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії учнів, які щороку посідають призові місця: 

Берлінський Ярослав Владленович, учень 11 класу Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради (11 клас – 2019-2020 н.р. – ІІІ місце, 10 клас –               

2018-2019 н.р. – І місце (переможець IV етапу – І місце , 9 клас –                              

2017-2018 н.р. –  ІІ місце (переможець   IV етапу – І місце), 8 клас –                          

2016-2017 н.р. – ІІ місце); 

 Коваленко Богдан Олександрович, учень 11 класу Сумського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  №  21 Сумської міської ради (11 клас – 

2019-2020 н.р. – І місце, 10 клас – 2018-2019 н.р. – ІІ місце (переможець                       

IV етапу – І місце), 9 клас – 2017-2018 н.р. –  І місце (переможець                       

IV етапу – ІІ місце), 8 клас – 2016-2017 н.р. – І місце (переможець   IV етапу –               

ІІ місце); 

 Савустян Вікторія Анатоліївна, учениця 11 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради (11 клас – 

ІІ місце (2019-2020 н.р.), 10 клас – ІІІ місце (2018-2019 н.р.), 9 клас – ІІІ місце 

(2017-2018 н.р.); 
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 Кисляк Богдан Павлович, учень 10 класу Сумського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради (10 клас –                      

2019-2020 н.р. – І місце, 9 клас – 2018-2019 н.р. – І місце ( переможець IV етапу, 

8 клас – 2017-2018 н.р. – І місце (переможець   IV етапу – І місце); 

 Буряс Василь Васильович, учень 10 класу Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми (10 клас – 2019-2020 н.р. – ІІ місце,                   

9 клас – ІІ місце (2018-2019), 8 клас – ІІІ місце (2017-2018 н.р.). 

Аналіз участі учнів закладів загальної середньої освіти інтернатного типу, 

показав, що учні Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка прикордонної служби 

України в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у порівнянні з 

попередніми навчальними роками (2015-2016 н.р., 2016-2017н.р.,                   

2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р. – жодного призового місця) у 2019-2020 н.р. 

посіли 1 призове місце (1 учасник – 1 переможець). 

Результативність участі  учнів Сумської обласної гімназії-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей  у 2019-2020 н.р. у порівнянні з                 

2018-2019 н.р.(4 учасники – 0 переможців) складає 33,3 %  (3 учасники –                      

1 переможець). 

Учні Комунального закладу Сумської обласної ради – Глухівський                  

ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2019-2020 н.р. 

уперше взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. 

Результативність участі команди в 2019-2020 н..р.: 1 учасник – 0 переможців. 
 

Результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти в                     

ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в 2019-2020 н.р. міст, 

(районів), об’єднаних територіальних громад представлено в таблицях 4, 5. 

 

Таблиця 4 

Рультативність участі учнів  міст (районів) області  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   

2019-2020 навчального року 

      

Район, місто Кількість переможців Кількість 

учасників І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 

Білопільський - - - 1 

Буринський - 1 - 1 

В.Писарівський - - - 1 
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                                                                           Продовження  таблиці 4 

1 2 3 4 5 

Глухівський - - - 2 

Конотопський - - - 1 

Краснопільський - - - участь не брали 

Кролевецький - - - - 

Лебединський - - - 1 

Л.Долинський - - - 1 

Недригайлівський - - - участь не брали 

Охтирський - - - участь не брали 

Путивльський - - 1 1 

Роменський - - - 1 

С.-Будський - - - 2 

Сумський - - - 2 

Тростянецький - - - 1 

Шосткинський - - - 1 

Ямпільський - 1 - 2 

м. Суми 2 1 2 6 

м. Глухів - - 3 3 

м. Конотоп - - 4 6 

м. Лебедин - - 1 4 

м. Охтирка 1 1 1 4 

м. Ромни - 1 - 2 

м. Шостка 1 3 1 6 

Обласна школа-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих 

дітей 

- - 1 3 

Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус»                

імені І.Г. Харитоненка 

прикордонної служби України 

- - 1 1 

Комунальний заклад Сумської 

обласної ради – Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

- - - 1 

Аналізуючи дані таблиці 4 слід зазначити, що жодного призового місця 

не отримали  учні закладів загальної середньої освіти Білопільського,                 

В-Писарівського, Конотопського, Лебединського, Л-Долинського, Роменського, 

Тростянецького, Сумського, С.-Будського, Шосткинського районів. 
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Слід зазначити, що в 2019-2020 н.р.: 

– понизили результативність у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії в порівнянні з попередніми роками учні з таких районів 

(міст), як: м. Лебедин, Білопільського, Конотопського, Шосткинського районів. 
 

Таблиця 5 
 

Результативність участі учнів  об’єднаних територіальних громад  Сумської 

області ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії   

        2019-2020 навчального року  
 

    Район, місто Кількість 

переможців 

Кількість 

учасників 

І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 6 

Березівська сільська рада - - 1 1 

Боромлянська сільська рада 

Тростянецького району 

- - - 1 

Бочечківська сільська рада Конотопського 

району 

- - - участь не 

брали 

Буринська міська рада (ОТГ) - - - 1 

Вільшанська сільська рада  - - - участь не 

брали 

Верхньосироватська сільська рада 

Сумського району 

- - - - 

Грунська сільська рада (ОТГ) - - - - 

Зноб-Новгородська ОТГ - - - 1 

Коровинська сільська рада  - - 1 1 

Краснопільська селищна рада - - - 1 

Кролевецька міська рада (ОТГ) - - 3 3 

Комишанська  сільська рада (ОТГ) - - 1 1 

Недригайлівська селищна рада - - - 2 

Нижньосироватська сільська рада 

(Сумський район 

- - - - 

Новослобідська сільська рада 

Путивльського району 

- - - - 

Хотінська селищна рада (ОТГ) - - - 1 

Чернеччинська  сільська рада (Охтирський 

район) 

- - - - 

 Тростянецька міська рада (ОТГ) - 1 - 2 
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У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії також брали 

участь учні  з закладів загальної середньої освіти з 11 об’єднаних 

територіальних громад.   

Призові місця посіли учні КЗ Березівської сільської ради 

«Шевченківський навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Суничка» (ІІІ місце), 

Коровинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коровинської сільської 

ради Недригайлівського  району (ІІІ місце),  КЗ Маловисторопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради 

Охтирського району (ІІІ місце), Опорного закладу «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради Сумської області – (ІІІ, ІІІ, ІІІ місця), Закладу  

загальної середньої школи   І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької міської ради 

Сумської області – (ІІ місце). 

Низьку результативність, жодного призового місце не посіли учні 

закладів загальної середньої освіти Буринської міської ради (ОТГ), 

Вільшанської ОТГ, Верхньосироватської сільської ради, Зноб-Новгородської 

ОТГ,  Краснопільської селищної ради, Недригайлівської селищної ради, 

Хотінської сільської ради Сумського району. 

Таблиця 6 

 

Кількість переможців у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської  

олімпіади з історії  ОТГ у 2018-2019, 2019-2020 н.р.  
 

  Об’єднані територіальні 

громади 

Кількість  

переможців  

2018-2019  

навчальний рік 

К-ть 

уч-ів 

Кількість  

переможців  

2019-2020  

навчальний рік 

К-ть  

уч-ів 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Березівська сільська громада - - - - - - 1 1 

Боромлянська сільська рада 

Тростянецького району 

- - 1 1 - - - 1 

Бочечківська сільська рада 

Конотопського району 

- - 1 1 - - - - 

Буринська міська рада  - - - 2 - - - 1 

Вільшанська сільська рада 

Недригайлівського району 

- - - 1 - - - - 

Верхньосироватська 

сільська рада Сумського 

району 

 

- - - 1 - - - - 
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                                                                                             Продовження таблиці 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комишанська сільська рада 

Охтирського району 

- - - - - - 1 1 

Коровинська сільська рада 

Недригайлівського району 

- - - 1 - - 1 1 

Краснопільська селищна 

рада 

- - - 1 - - - - 

Кролевецька міська рада  - - 2 4 - - 3 3 

Недригайлівська селищна 

рада 

- - - 2 - - - 1 

Нижньосироватська сільська 

рада Сумського району 

- - - 1 - - - - 

Новослобідська сільська 

рада Путивльського району 

- - - 1 - - - - 

 Тростянецька міська рада  - - 1 2 - 1 - 2 

Чернеччинська  сільська 

рада Охтирського району  

- - - 1 - - - - 

Миколаївська селищна рада 

Білопільського району 

- - - 1 - - - - 

Шалигінська селищна рада 

Глухівського району 

- - - 1 - - - - 

Грунська сільська рада 

Охтирського району  

- - - 1 - - - - 

   

Аналізуючи дані таблиці 6 слід відмітити результативність участі  у ІІІ 

етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  (2019-2020 н.р.  у 

порівнянні з 2018-2019 н.р.) закладів загальної середньої освіти таких 

об’єднаних територіальних громад: Коровинської сільської ради 

Недригайлівського району, Кролевецької міської ради. Погіршили 

результативність: Боромлянська сільська рада Тростянецького району. 

Стабільно, поспіль 2 роки (2018-2019, 2019-2020 н.р.) посідають призові місця 

учні закладу загальної середньої освіти Тростянецької міської ради.  

   

  За результатами участі учнів закладів загальної середньої освіти                         

у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської оімпіади з історії, слід відмітити роботу 

вчителів, які підготували переможців ІІІ етапу олімпіади з історії (таблиця 7). 
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Таблиця 7 

Учителі історії, які підготували переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2019-2020 н.р. 
      

ПІБ Кількість 

переможців 

Заклад загальної середньої освіти 

1 2 3 

Тригуб  

Оксана 

Олексіївна 

1 Чернечослобідський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа                                      

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Чернечослобідської сільської ради Буринського 

району Сумської області 

Резникова 

Світлана  

Юріївна 

1 Сумський заклад загальної середньої                     

освіти  І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради 

Роженко  

Тетяна  

Петрівна 

1 Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми Сумської 

області 

Півень  

Маргарита 

Григорівна 

1 Сумський заклад загальної середньої          освіти  

І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради 

Педань  

Олена  

Іванівна 

1 Комунальна установа Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 29   м. Суми 

Романова  

Ірина 

Володимирівна 

1 Комунальна установа Сумська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів № 18 

Сумської міської ради, Сумської області 

Давиденко  

Наталія 

Олександрівна 

1 Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради 

Сумської області 

Ахмедзянова  

Тетяна  

Яківна 

1 Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради 

Сумської області 

Сливченко  

Наталія 

Ваулавівна 

1 Конотопської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської міської ради 

Сумської області 

Литвиненко  

Зоя  

Валеріївна 

1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради 

Сумської області 
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                                                                                                   Продовження таблиці 7 

1 2 3 

Захарченко  

Світлана  

Юріївна 

1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради 

Сумської області 

Дубовик  

Віталій 

Володимирович 

1 Конотопська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради 

Сумської області 

Замашка  

Ірина  

Іванівна 

1 КЗ Малопавлівська загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради 

Охтирського району Сумської області 

Тимошенко  

Ірина  

Миколаївна 

1 Лебединська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради 

Сумської області 

Лєонькова  

Олена  

Федорівна 

1 Путивльська  загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднєва 

Путивльської районної ради Сумської області 

Ситнік  

Тетяна 

Михайлівна 

1 Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради 

Сумської області 

Жадан  

Віктор 

Володимирович 

1 Охтирська загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К.Рапія Охтирської 

міської ради Сумської області 

Гармаш  

Людмила 

Олександрівна 

1 Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 

Сумської області 

Таран  

Ірина  

Григорівна 

1 Роменська загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради 

Сумської області 

Василенко 

Вячеслав 

Миколайович 

1 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа   І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської області» 

Полончук 

Олександр 

Іванович 

1 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа                   

І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
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                                                                                                 Продовження таблиці 7 

1 2 3 

Зубко  

Володимир 

Павлович 

1 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська гімназія Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

Турочка  

Ольга  

Сергіївна 

1 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Петрунькіна  

Юлія  

Олександрівна 

1 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська спеціалізована школа                   

І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Білецька  

Надія  

Іванівна 

1 Свеська спеціалізована школа                              

І-ІІІ ступенів № 1 Ямпільської районної ради  

Сокрута  

Владислав 

Сергійович 

1 Коровинська загальноосвітня школа                              

І-ІІІ ступенів Коровинської сільської ради 

Недригайлівського району 

Манжос 

Володимир 

Валентинович 

1 КЗ Березівської сільської ради 

«Шевченківський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

«Суничка»  

Головашова 

Любов 

Олександрівна 

1 Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради  

 Денисенко 

Олександр 

Сергійович 

2 Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради  

Юшкова  

Наталія 

Володимирівна 

1 Заклад загальної середньої школи                       

І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької міської ради  

Кириченко 

Олександр 

Вікторович 

1 Сумська обласна гімназія для талановитих та 

творчо-обдарованих учнів Сумської обласної 

ради 

Ткачова  

Ірина  

Михайлівна 

1 Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військовою підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної 

служби України 
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Аналіз виконаних завдань учнями 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

 

Історична освіта є невід’ємною частиною сучасної гуманітарної освіти. 

Вивчення та знання подій у різних цивілізаціях протягом віків дає можливість 

учням не лише осягнути різноманітний цікавий світ, але й сформувати своє 

ставлення до реалій буття, визначити економічні, політичні, культурні 

пріоритети. Олімпіадні змагання – це досить складне випробування, яке 

вимагає не лише напруження інтелектуальних сил, а й активної участі 

емоційно-вольової сфери. 

Важливою змістовою кожного етапу змагань є напрацювання 

різнопланових завдань. Матриця олімпіадних завдань з історії складна. Вона 

вимагає всебічного, ретельного підходу до їх підготовки та виконання. 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії були укладені з 

урахуванням нових тенденцій історичної освіти; забезпечували можливості 

повного розкриття здібностей учасників, а саме виявлення їх здатності до 

історичного пізнання та творчого осмислення минулого. 

 Завдання учасникам олімпіади кожної із чотирьох паралелей були 

складені під керівництвом Лобко Наталії Вікторівни, кандидатом історичних 

наук Сумського держаного університету, які охоплювали програмовий матеріал 

з історії України та всесвітньої історії  7-11 класу та знання учнів додаткового 

матеріалу. Роботи юних істориків оцінювало обласне журі до складу якого 

ввійшли науковці-історики закладів вищої освіти та найкращі учителі історії, на 

яких було покладено відповідальну місію – визначити переможців олімпіади.

 Структура комплектів завдань для учасників олімпіади була орієнтована 

на  завдання ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: давати 

порівняльну характеристику історичним періодам; написати наукову статтю, 

історичне есе, історичну довідку, скласти історичний портрет тощо; 

встановлювати хронологічні, просторові, причинно-наслідкові зв’язки; 

визначати поняття; аргументувати та висловлювати власну точку зору; 

визначати роль особистості в історії.  

Під час  перевірки теоретичних питань журі звертало увагу на  повноту та 

глибину розкриття тем, уміння здійснювати науковий аналіз, логічність та 

послідовність викладу історичного матеріалу, обґрунтованість висновків, 

структурованість відповідей, культуру письма та грамотність, рівень володіння 

понятійним апаратом. 

  Аналіз робіт учнів 8 класу засвідчує, що в учнів відсутні причинно-

наслідкові зв’язки, глибина та повнота викладу питань творчого характеру. 
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До труднощів, які виникли під час виконання завдань учнями  8 класів, 

слід віднести: 

– допущення помилок у фактичному матеріалі; 

– у відповідях учнів відсутнє обґрунтування фактів та історичних подій; 

– не вміння порівнювати, визначати спільне/відмінне. 

Більшість учнів 8 класу завдання № 2 «Використовуючи подані пам’ятки, 

визначте досягнення культури України та узагальніть у вигляді історичної 

довідки» виконали, але виникли проблеми з упізнанням окремих історичних 

споруд та написання довідки. 

Завдання № 3 «Уявіть, що Ви літописець, якому потрібно написати про 

підсумки весняно-літньої кампанії Богдана Хмельницького 1649 року. Опишіть 

детально ці події. У висновку охарактеризуйте їх значення та наслідки для 

створення козацької держави Гетьманщини» виконали 30 % учасників 

олімпіади, труднощі були у написанні висновків щодо наслідків подій воєнної 

кампанії для створення держави.. 

Завдання № 4 «Уявіть, що до Вас звернувся редактор енциклопедичного 

словника «Видатні постаті XVII століття» з питанням, яка, на Ваш погляд, 

постать є найяскравішою у світовій історії XVII ст. Кого б Ви обрали, і що 

написали б про цього діяча. Свій вибір обґрунтуйте». Учасники олімпіади 

виконали з  частковим обґрунтуванням історичних постатей (відсутня 

біографія, досягнення, навчання). У більшості учнів в роботах відсутні 

висновки до цього питання. За результатами перевірки питання з розгорнутою 

відповіддю виявилося складним. Проте завдяки розробленим критеріям, журі 

вдалося диференціювати учнів за рівнем фактологічних знань вивченого курсу 

історії, умінням формулювати та пояснювати свій вибір, оперувати поняттями 

тощо.  

  У більшості учасників олімпіади (завдання № 5) відсутнє обґрунтування 

точки зору. 

У шостому завданні учні мали визначити (назвати) спільні та відмінні 

ознаки, третина учасників олімпіади, які набрали мало балів, писали окремо 

про господарське життя Київської Русі та на українських землях 14-15 ст. або 

порівнювали господарське життя з повстаннями. 

Учні 9 класу за виконання всіх завдань могли максимально отримати             

72 бали. Аналіз робіт учасників та переможців ІІІ етапу олімпіади з історії 

показує, що учні 9 класу недостатньо орієнтуються в історичних подіях, це 

засвідчує не правильне виконання учнями завдання  

У другому завданні учням було запропоновано написати резюме 

подорожі Україною у І половині ХІХ століття та зробити висновки. 
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Для перевірки другого завдання членами журі були визначені такі 

критерії: мета подорожі, маршрут, хронологія викладу матеріалу, логіка 

викладення, знання фактичного матеріалу, наявність висновків. Учні виявили 

недостатній рівень компетентності з цього питання. За результатами 

оцінювання учасники олімпіади отримали  від 2 до 6 балів (мах.12 б.), що 

склало 16,6-50 %. 

За умовами ІІІ завдання учні мали написати тези виступу на конференції.  

Для перевірки завдання були визначені такі критерії: наявність теми 

виступу, формулювання тез, аргументоване застосування історичних фактів, 

знання джерел, дотримання структури та логіки викладу, збереження наукового 

стилю. Учні за виконання завдання отримали від 1 до 8 балів (мах.12 б.) – 

відсоток виконання склав 8,33-66,6 %. 

Четверте завдання полягало в написанні статті до наукового історичного 

журналу. З огяду на формулювання цього завдання були визначені такі критерії 

оцінювання: дотримання наукового стилю, дотримання структури та логіки 

викладу, факти, наявність висновку. Відсоток виконання завдання учасниками 

склав – 50-66,6 %. 

Завдання № 5 передбачало розв’язання кросворду за творами 

Т.Шевченка. У виділених клітинках учні мали отримати допоміжну історичну 

дисципліну та вказати, що вона вивчає. Були розроблені також критерії 

оцінювання: за кожну правильну відповідь по 1 балу. 5 учасників олімпіади за 

це завдання отримали 0 балів, решта учасників від 2 до 10 балів. 

Слід відмітити, що учасники олімпіади з історії на достатньому рівні 

виконали завдання 7 робота з контурною картою – 70 %. 

Запропоновані олімпіадні завдання для учнів 10 класу відповідали 

матеріалу курсів «Історія України» та «Всесвітня історія» 10 класу. Учням 10 

класу були запропоновані завдання творчого та практичного спрямування. 

Учасники олімпіади повинні були продемонструвати вміння називати спільні та 

відмінні ознаки  діяльності історичних діячів; складати  план у вигляді тез; 

написання есе; робити висновки тощо. 

Завдання 2 вимагало використовуючи афоризми скласти історичний 

портрет Т. Рузвельта. Аналізуючи результати виконання цього завдання, варто 

відзначити, що тільки 1 учасник  (66,7 %) набрав 12 з 12 балів, 4 учасники 

більше половина з максимальних 12 балів. Найгірший результат – 0 балів               

(5 учасників).  

Більшість учасників завдання 5 виконали на достатньому рівні. 

Аналізуючи результати виконання завдання 8 учасників отримали більше 

половини з 15 максимальних балів, 1 учасник набрав 0 балів, 9 учасників 

набрали від 2 до 6 балів. Відсоток виконання – 94,4 %. 
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У завданні 4 (п.1) учасникам олімпіади пропонувалося долучитися до 

підготовки матеріалів «Енциклопедія історії України» та розкрити подані 

абревіатури. Слід зазначити, що 9 учасників виконали завдання  на низькому 

рівні отримавши від 0,5 до 5,5 балів з 12 балів. Учасники олімпіади, які стали 

переможцями отримали від 7 до 11 балів з 12 можливих. 

Учням 11 класу були запропоновані завдання творчого спрямування. 

Учасники олімпіади повинні були продемонструвати вміння складати  план у 

вигляді тез; висловлювати, аргументувати та доводити свою думку  тощо.  

Аналіз робіт учнів 11 класу засвідчив, що проблемними для 6 учасників 

олімпіади виявились завдання 5 за виконання якого  учасники отримали від             

2 до 5 балів (16,6-41,6 %) з 12 б. та  завдання 6 «Пояснити історичні 

події/явища» учні отримали від 2 до 3,5 б. (28,5-50 %) з 7 можливих. 3 учасники 

олімпіади за 5 завдання отримали від 10 до 12 балів. 

Загалом учні 11 класу під час виконання завдань показали хорошу 

теоретичну підготовку та зання фактичного матеріалу. Більшість робіт 

учасників олімпіади можно  відзначити, як ті, що мають структуру та логіку 

викладу матеріалу.  

Основними недоліками виконання учнями 8-11 класів завдань олімпіади з 

історії є: відсутність аналізу історичних процесів, причинно-наслідкових 

зв’язків, знань фактологічного матеріалу; недостатня увага до чинників, які 

зумовили формування світогліду історичних осіб; порушення логіки викладу 

змісту питань; відсутні висновки. Водночас зазначемо брак знань у деяких 

учасників з історичної хронології, історичної персоналістики тощо. 

Аналіз виконаних завдань дає змогу дійти певних висновків, що учасники 

олімпіади показали середній рівень компетентності. Серед 67 школярів, які 

брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, 17 учнів 

(8 клас – 7 учнів, 9 клас – 7 учнів, 10 клас – 3 учня) не змогли подолати поріг 

виконання завдань 1/3 від загальної кількості балів, це складає 25 % від усіх 

учасників олімпіади.  

Відсоток виконання учнями 8-11 класів завдань ІІІ етапу олімпіади з 

історії в 2019-2020 н.р. у порівнянні з попередніми навчальними роками                 

2017-2018, 2018-2019 подано в таблиці 8. 
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              Таблиця 8 

Відсоток виконання учнями 8-11 класів  

завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 
 

2017-2018 н.р. 

8 клас 

(мах. кількості балів 78) 

2018-2019 н.р. 

8 клас  

(мах. кількості балів 70) 

2019-2020 н.р. 

8 клас  

(мах. кількості балів 80) 

І місце (47,5 б.) –  

60,89 %   

І місце (45,5 б.) –  

65 % 

І місце (65 б.) –  

81,25 % 

ІІ місце  (46-42 б.) –  

58,97-53,84 % 

ІІ місце  (41,5-40,5б.) –  

59,3-57,8 % 

ІІ місце (54-51 б.) –  

67,5-63,75 % 

ІІІ місце (41-34 б.) –  

52,56 %-43,58 % 

ІІІ місце (39-34 б.) –  

55,7 %-48,3 % 

ІІІ місце (48-33 б.) –  

60-41,25 % 

       2017-2018 н.р. 

9 клас 

(мах. кількості балів 78) 

2018-2019 н.р. 

9 клас  

(мах. кількості балів  77) 

2019-2020 н.р. 

9 клас  

(мах. кількості балів  72) 

І місце (62,5 б.) –  

80,1 %   

І місце (64 б.) –  

83,1 % 

І місце (47,5 б.) –  

65,8 % 

ІІ місце  (53,7-53 б.) –  

68,8-67,9 % 

ІІ місце  (55-49 б.) –  

71,4-63,6 % 

ІІ місце (42-41 б.) –  

58,3-56,9 % 

ІІІ місце (50-43 б.) –  

61,4 %-55,76 % 

ІІІ місце (47-41 б.) –  

61-53,2 % 

ІІІ місце (35-30 б.) –  

48,6-41,7 % 

2017-2018 н.р. 

10 клас 

(мах. кількості балів  89) 

2018-2019 н.р. 

10 клас  

(мах. кількості балів  72) 

2019-2020 н.р. 

10 клас  

(мах. кількості балів  82) 

І місце (66 б.) –  

74,15 %   

І місце (64 б.) –  

88,88 % 

І місце (71 б.) –  

86,6 % 

ІІ місце  (53 -46 б.) –  

59,5 %-51,68 % 

ІІ місце  (56,25 б.) – 78,1 

% 

ІІ місце (55-45,5) –  

67,1-55,5 % 

ІІІ місце (45-35 б.) –  

50,56 %-39,3 % 

ІІІ місце (51,25-42,75 б.) – 

71,2-59,37 % 

ІІІ місце (42-37 б.) – 

51,2-45,1 % 

2017-2018 н.р. 

11 клас  

(мах. кількості балів 80)  

2018-2019 н.р. 

11 клас  

(мах. кількості балів  77) 

2019-2020 н.р. 

11 клас  

(мах. кількості балів  85) 

І місце (61 б.) –  

76,25 %   

І місце (65,5 б.) –  

85,06 % 

І місце (75 б.) –  

88,2 % 

ІІ місце  (48-44 б.) –  

60-50 % 

ІІ місце  (62-52 б.) –  

80,5-67,53 % 

ІІ місце (71,5-64,5 б.) –  

84,1-75,9 % 

ІІІ місце (42-31 б.) –  

52,5-38,75 % 

ІІІ місце (49,5-41 б.) –  

64,28-53,24 % 

ІІІ місце (59-54 б.) – 

69,4-63,5 % 
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 Якість результативності учнів, які брали участь о олімпіаді з історії у 

2017-2018 (8 клас), 2018-2019 (9 клас), 2019-2020 (10 клас) навчальні роки; 

2017-2018 (9 клас), 2018-2019 (10 клас), 2019-2020 (11 клас) навчальні роки 

зберігається достатньо високою – це є результатом напруженої та 

систематичної роботи як учителя так і учня (таблиці 11-13). 

 Рекомендуємо вчителям історії закладів загальної середньої освіти під час 

підготовки учнів до олімпіадних змагань з історії: 

– при написанні розгорнутої відповіді звернути увагу на: причинно-

наслідкові звязки (передумови) з окресленої проблематики, історичну 

хронологію та історичну географію, історичну персоналістику, історичну 

термінологію; історичні джерела, наявність висновків; 

– під час викладу матеріалу у формі тез необхідно вказувати власні 

міркування, висновки щодо порушеної проблеми, робити історіографічний 

аналіз; 

– при доведенні аба спрстуванні думки необхідно оперувати термінами, 

знаннями джерел історіографічної проблеми; при викладі матеріалу має бути 

структурованість, логіка, послідовність, аргументованість суджень, висновки; 

– при написанні есе звертати увагу на: історичні факти,термінологію, 

давати характеристику історичним персоналіям (за потреби), висловлювати 

власне ставлення до події, явища, проблеми; оцінюється стурктурованість, 

логічність, послідовність викладу, грамотність та чітківсть, аргументованість 

висновків, відповідність побудови та написання есе; 

– здійснювати аналіз та узагальнення процесів і подій; засвоєнню 

понятійно-категоріального апарату. 

Особливу увагу варто приділити завданням минулих років, звертаючи на 

творчі завдання та завдання практичного спрямування (кросворди, пам’ятки 

культури, історичні та контурні карти). 

Під час розв’язання творчих завдань очевидним є те, що недостатньо 

лише знати історичні факти, а важливо вміти оцінювати їхнє значення для 

країни та світу. Робота над такими завданнями полягає у тому, що вкрай 

необхідно розуміти та приймати іншу точку зору за наявності переконливих 

аргументів. 
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Рекомендації  

щодо вивчення особистості під час підготовки до олімпіади 

 

Учні – учасники Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії під час 

написання робіт стикаються з проблемою оперування поняттям «історичний 

портрет». Головна помилка учнів полягає в тому, що вони підмінюють це 

поняття близьким, але не тотожним – «політичний портрет». 

Очевидно, така плутанина породжена передусім неналежною увагою 

вчителів до понять «історичний портрет» і «політичний портрет», а інколи й 

повним їх ігноруванням. 

В основі створення як історичного, так і політичного портрета на уроках 

історії лежить поняття «історична особа». 

Історична особа – особистість із яскраво вираженою індивідуальністю, 

що залишила значний слід в історії. З огляду не те, що це поняття є збірним, 

історичних осіб можна розподілити на типи за наслідками діяльності та за 

походженням. 

Типи історичних осіб за наслідками діяльності: 

– позитивні (реформатори, творці, гуманісти); 

– негативні (консерватори, руйнівники, тирани, тощо); 

– багатогранні (наслідки діяльності суперечливі). 

Типи історичних осіб за походженням: 

– видатні за статусом (монархи, президенти); 

– видатні за діяльністю; 

– видатні за статусом і діяльністю. 

Для того аби визначити співвідношення понять «історичний портрет» і 

«політичний портрет» слід порівняти їх значення. 

Історичний портрет – характеристика особи в контексті біографічних 

даних, світогляду, основних етапів життя. 

Політичний портрет – характеристика особи в контексті світогляду, 

основних етапів політичного життя. 

Таким чином, поняття «політичний портрет» є складовим поняття 

«історичний портрет». Для чіткої диференціації понять пропонуємо плани 

складання обох портретів. 

 

План  

складання політичного портрету 

 

1.Ідеологічні симпатії (консерватор, ліберал, соціал-демократ) 

2. Власні оригінальні політичні погляди (завдання, засоби реалізації) 
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3. Шлях становлення політичного діяча 

4. Результати діяльності політичного діяча з погляду сучасників та 

істориків (політологів). 

 

План 

складання історичного портрету  

 

1. Походження історичного діяча 

2. Дитячі та юнацькі роки 

3. Ідеологічні симпатії (консерватор, ліберали, соціал-демократ) 

4. Власні оригінальні погляди (завдання, засоби реалізації) 

5. Шлях становлення історичного діяча 

6. Основні напрями діяльності 

7. Результати діяльності історичного діяча очима сучасників та істориків. 
 

Нетрадиційні прийоми складання історичного портрета 

1. Розповідь від імені історичної особи 

2. Розповідь від імені колеги, сучасника. Опонента історичної осби 

3. Розповідь – історична розвідка 

4. Газетна публікація 

5. Використання логічних схем і таблиць 

6. Порівняння з її колегою чи опонентом історичної осби 

7.  Цитування. 
 

Етапи складання історичного портрета видатної особистості 

1. Запам’ятовування імені та прізвища історичної особи 

2. Ознайомлення з етапами, періодами і змістом діяльності особи 

3. Засвоєння ідейно-теоретичних (політичних, релігійних, філософських 

тощо) поглядів видатної особистості 

4. З’ясування того, чиї інтереси на тому іншому етапі виражала 

особистість 

5. Вивчення оцінювання особи її сучасниками та істориками. 
 

Методичні вимоги до характеристики історичної особи 

1. Характеристика на тлі епохи у тісному зв’язку з історичною 

обстановкою 

2. Показ людини як живої особистості (через портрет, сюжетну 

ілюстрацію, відгуки та спогади сучасників, висловлювання самої особистості) 

3. Вплив на учня через емоції та логіку викладу 

4. Дотримання історизму та об’єктивний добір джерел 
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5. Показ історичних осіб у їх багатогранності 

6. Використання портретів історичних осіб для формування особистісних 

ідеалів. 

 

Основні вимоги до складання плану 

(поради учасникам олімпіади з історії) 

 

Однією з провідних форм роботи на уроках історії традиційно 

залишається робота з підручником, документом. Найпоширенішими способами 

фіксації є план, тези, виписки, конспект. 

За формою план може бути: простий, складний (розгорнутий), план-тези, 

план-конспект. 

Загальний алгоритм роботи зі складання плану може бути таким. 

Спочатку необхідно прочитати матеріал. Під час читання варто працювати 

олівцем, підкреслюючи головне: факти, події, процеси, причинно-наслідкові 

зв’язки, висновки. Потім слід проаналізувати прочитане за абзацами. Кожен 

абзац можна узагальнити як окрему думку, виділивши головне. Головна думка 

формулюється як пункт плану. Пункти простого плану нумеруються 

арабськими літерами. Найдоцільніше визначити від 3 до 6 пунктів. 

Складний (розгорнутий) план передбачає, що пункти плану мають 

підпункти. 

План-тези – це поєднання плану з коротко сформульованими основними 

положеннями прочитаного тексту. Існує два способи складання плану-тез – 

добір авторських висловлювань з тексту та формулювання основних положень 

статті чи розділу своїми словами. Тези слід формулювати розгорнутими 

реченнями, виділяючи головні події, факти, процеси, терміни та поняття, 

персоналії тощо. 

План-конспект – найскладніша форма, що поєднує пункти плану з 

розширеним викладом основних положень матеріалу. Можливе окреслення в 

конспекті головних фактів, положень, причинно-наслідкових зв’язків, 

висновків. 
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Додаток  

до листа Державної 

наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

від 13.12.2019 № 22.1/10-4494  

 

Структура та зміст завдань  

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

2019-2020 навчального року 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2020 

№ 244 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році» олімпіаду з історії буде 

проведено серед учнів 8-11 класів. 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України пропонує наступну структуру та зміст 

завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2019-2020 н. р., 

а саме: 

1. До комплекту буде включено матеріал з історії України та всесвітньої 

історії  з дотриманням пропорції 3:2 у співвідношенні кількості завдань з історії 

України і всесвітньої історії. 

2. Завдання будуть підготовлені відповідно до навчальних програм:   

– «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи», затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236;  

– «Історія України.  10-11 класи», затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.02.2019 № 236; 

– «Історія України. Всесвітня історія 10-11 класи (профільний рівень), 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017                   

№ 1407. 

Програми розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за 

посиланням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi 

3. Комплект завдань для 11 класу буде охоплювати навчальний матеріал 

за весь курс шкільної історії, для інших класів відповідно: 

10 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 10 класі на час 

проведення олімпіади (Історія України – Тема 1.  Україна в роки Першої світової 

війни». Тема 2. Початок Української революції. Тема 3. Розгортання Української 

революції. Боротьба за українську державність. Тема 4. Встановлення й утвердження 

комуністичного тоталітарного режиму  в Україні). 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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 Всесвітня історія – Тема 1. Передумови Першої світової війни. Війна та 

революція. Тема 2. Повоєнне облаштування світу. Тема 3. Провідні держави 

світу в міжвоєнний період. Тема 4. Держави Центрально-Східної Європи. 

9 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 9 класі на час 

проведення олімпіади (Історія України – Розділ 1. Українські землі у складі 

Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Розділ 2. 

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ-у першій 

половині ХІХ ст. Розділ 3. Повсякденне життя та культура України                           

кінця ХVІІІ-першої половини ХІХ ст. Розділ 4. Українські землі у складі 

Російської імперії в другій половині ХІХ ст. Розділ 5. Українські землі у складі 

Австрійської імперії в другій половині ХІХ ст.). 

Всесвітня історія – Розділ 1. Європа в час Французької революції та 

наполеонівських війн. Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій та 

національного об’єднання (1815–1870 рр.). 

  8 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 8 класі на час 

проведення олімпіади (Історія України – Розділ 1. Українські землі у складі 

Речі Посполитої (XVI – перша половина XVII ст.). Розділ 2. Становлення 

козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Розділ 3. Національно-визвольна 

війна українського народу середини XVII ст. 

Всесвітня історія – Розділ 1. Великі географічні відкриття та становлення 

капіталістичних відносин. Розділ 2. Високе Відродження та Реформація в 

Західній Європі. Розділ 3. Держави Західної Європи в ХVІ-ХVІІ ст. 

4. Завдання будуть стосуватися таких галузей історичної науки, як  

соціально-економічна, політична, культурна, релігійна історія, повсякденне 

життя, історичне краєзнавство. 

 5. Завдання олімпіади будуть спрямовані на виявлення рівня розвиненості 

в учасників олімпіади основних складових історичної свідомості та 

сформованості у них ключових та історичних компетентностей, а саме: знання 

основних подій, явищ та процесів, їх інтерпретації; уміння пояснити зв’язки 

між історичними подіями та явищами, оцінювати їх під різними кутами зору, 

знаходити нові аспекти змісту чи нових способів розв’язання проблем тощо. 

6. Традиційно до комплекту будуть включені завдання, пов’язані з 

історією регіону, де проходитиме олімпіада, з дотриманням обов’язкової умови: 

ці завдання відображатимуть факти, події, явища, що мають загальноукраїнське 

значення або ж розглядаються у загальноукраїнському контексті. 

7. У змісті завдань знайдуть відображення події історичного календаря 

2020 року. 

Змагання учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

проходитимуть у два тури, перший – теоретичний та другий – практичний.  
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1-й день (теоретичний тур). Кількість завдань у 9-11 класах – 5,                                 

у 8 класі – 4. Теоретичний тур передбачає завдання розгорнутого типу 

(написання за заданою темою наукової статті, історичного портрету, 

історичного есе, енциклопедичної довідки, розгорнутого плану-конспекту 

тощо). Враховуватиметься повнота і глибина розкриття теми, вміння 

здійснювати науковий аналіз, логічність і послідовність викладу матеріалу, 

обґрунтованість висновків, структурованість відповіді, культура письма та 

грамотність.  

2-й день (практичний тур). Кількість завдань – у 9-11 класах – 9,                         

у 8 класі – 7. Практичний тур передбачає розв’язання завдань проблемно-

тестового характеру, направлених на перевірку знань історичних фактів, 

основних віх біографій видатних історичних осіб, уміння аналізувати текстові 

та візуальні джерела, встановлювати хронологічні, просторові та причинно-

наслідкові зв’язки, визначати поняття тощо. 
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Склад команди Сумської області  

на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

у 2019-2020 навчальному році 

  

                                                                                                  Таблиця 9 

 

Учні учасники  IV етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  

у 2019-2020 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Клас Повна   назва 

З          закладу загальної середньої освіти 

 

1 2 3 4 

1 Закотій  

Єлизавета 

Сергіївна 

8 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська спеціалізована школа                   

I-III ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

2 Старченко  

Аліна 

Миколаївна 

8 Глухівська загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради  

Сумської області 

3 Акименко  

Валерія 

Максимівна 

9 Охтирська загальноосвітня школа                            

І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К. Рапія Охтирської 

міської ради Сумської області 

4 Маняк 

Владислав 

Олександрович 

9 Чернечослобідський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа                             

І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Чернечослобідської сільської ради 

Буринського району  Сумської області 

5 Мартиновська  

Анна 

Анатоліївна 

9 Заклад загальної середньої освіти                     

I-III ступенів № 2 Тростянецької міської ради 

6 Кисляк  

Богдан 

Павлович 

10 Сумський заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради 

7 Довгаль 

Альона 

Олександрівна 

10 Конотопська спеціалізована школа                  

І-ІІІ ступенів  № 3 Конотопської міської ради 

Сумської області 

8 Сергійко  

Дар’я 

Миколаївна 

10 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська гімназія Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

9 Єрьоменко  

Анастасія 

Павлівна 

10 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа                  

I-III ступенів № 8 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
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                                                                                         Продовження  таблиці 9 

1 2 3 4 

10 Коваленко  

Богдан 

Олександрович 

11 Сумський заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської  ради 

 

11 Берлинський  

Ярослав 

Владленович 

11 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинський навально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа                            

І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради Сумської області» 

12 Макогон 

Богдан 

Тарасович 

11 Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

13 

 

Савустян 

Вікторія 

Анатоліївна 

11 Охтирська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради 

Сумської області 
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Всеукраїнської  учнівської олімпіади з історії  

(2019-2020 н.р., Сумська область)  
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