
 

 

ЗАВДАННЯ  І  ЕТАПУ  УЧНІВСЬКОЇ  ІНТЕРНЕТ- ОЛІМПІАДИ  З 

ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ  У  2016-2017  НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ, 8 КЛАС 

 

Завдання 1. Робота з поняттями: половці, вотчина, феодальна 

роздробленість, пергамент, фільварок. 

1.Дати визначення понять( 2 бали). 2.До якого історичного періоду 

відносяться( 2 бали), 4 бали за кожне поняття-всього 20 балів. 

 

Завдання 2. Проаналізуйте вислови історичних діячів. Прокоментуйте їх 

за планом.  

1. Хто був їх автором? (2 бали) 

2. Назвіть приблизну дату й обставини, за яких вони були виголошені. (3 

бали) 

3. Стосовно яких історичних подій були сказані ці слова? (3 бали)  

4. Якого змісту набули дані вислови у наш час? Наведіть приклади їх за-

стосування у сучасній мові. (2 бали)  

А. «І сказав брат: «Се моє, та се моє також».  

Б.  Якщо будете в ненависті жити, у чварах і сварках, то загинете самі і 

погубите землю отців своїх і дідів своїх, які здобули її працею своєю великою 

... 

За коментар кожного крилатого вислову максимальна оцінка — 10 балів. 

Всього 20 балів. 

 

Завдання 3. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку 

«Заложив Ярослав город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. 

Заложив він також церкву Святої Софії, Премудрості Божої, митрополію, а 

потім церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благо-віщення Святої Богородиці... І 

при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і чорноризці 

стали множитися, і монастирі почали з’являтися. І до книг він мав нахил, 

читаючи їх часто вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і перекладали вони з 

гречизни на слов’янську мову і письмо святеє, і списали багато книг. І придбав 

він книги, що ними поучаються віруючі люди і втішаються ученням 

божественного слова. Бо як ото хто-небудь землю зоре, а другий засіє, а інші 

пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець-бо його Володимир 

землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь 

Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними словами серця віруючих людей, а 

ми пожинаєм, учення приймаючи книжнеє. Велика бо користь буває людині од 

учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і 

мудрість-бо, і стриманість здобуваємо ми із словес книжних, бо се є ріки, що 

напоюють всесвіт увесь. Се є джерела мудрості, бо є у книгах незмірна 



 

 

глибина... Ярослав же сей, як ото ми сказали, любив книги і, многі списавши, 

положив їх у церкві Святої Софії, що її спорудив він сам. І прикрасив він її 

іконами многоцінними, і злотом, і сріблом, і начинням церковним. І інші 

церкви ставив він по городах і по містах, настановляючи попів і даючи їм 

частку майна свого і велячи їм повчати людей і приходити часто до церков...». 

Всього 10 балів. 

 

Завдання 4. Вчений М. Брайчевський стверджує, що Запорізька Січ 

наприкінці ХVІ ст. перейняла на себе функції української державності та 

створила унікальну для середньовіччя політичну організацію. Доведіть або 

спростуйте думку історика.  

Всього 20 балів. 

 

Завдання 5.   Розкрийте теоретичне питання. В 1573–1574 роках одним з 

можливих кандидатів на престол Речі Посполитої вважався Василь-Костянтин 

Острозький. Його також називали «некоронованим королем Русі–України». В 

2008 році Українська православна церква Київського патріархату на Помісному 

соборі канонізувала князя як благовірного.  

1.Доведіть обґрунтованість таких ставлень та оцінок постаті Василя-

Костянтина Острозького (8 балів).   

2.Охарактеризуйте його місце і роль в політичному, економічному, 

релігійному та культурному житті України другої половини XVI – початку 

XVII століття (15 балів).  

3. Висловіть своє ставлення до особистості князя (7 балів).  

 

Візьміть до уваги, що оцінюватимуться такі критерії: знання та 

аргументоване застосування основних історичних категорій; з’ясування 

причинно-наслідкових зв’язків ; логічність та послідовність викладу матеріалу ; 

наявність висновків.  

Всього 30 балів. 

 


