
Завдання І міська інтернет-олімпіади з історії 2016/2017 навчальний рік 

9 клас 

Максимальна кількість балів – 82  

1. Робота з понятями:  

1.1 Дайте визначення поняттям та застосуйте їх для пояснення явищ 

(події, процесу) 

«Цивілізація» 

«Еліта» 

«Верстви» 

«Унія» 

«Імперія» 

Максимальна кількість балів – 12 (3+6+3) 

 

2. Знайдіть допущені в історичному тексті помилки. 

 

У 1520 році  уперше було здійснено спробу залучити козаків до державної 

служби. Польський король і великий князь Литовський Сігізмунд ІІ доручив 

завербувати    2-3 тис. козаків для захисту північних рубежів. Проте через брак 

коштів цей проект не був здійснений. У 1582 році за дорученням короля Сігізмунда 

І Августа було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку – 

реєстру 200 козаків. Подальші заходи з визнання українського козацтва як окремого 

стану здійснив король Стефан Угодний 1598. Він погодився прийняти на державну 

службу 700 козаків. 

Максимальна кількість балів – 10 

  

3. Робота з документом. 

Дайте оцінку змісту документа. Свою думку обґрунтуйте.  

«18 січня1654 р. в Переяславі відбулася козацька, (а не «всенародна» чи 

«всеукраїнська») рада, у якій разом із міщанами взяли участь понад 300 осіб, 

оскільки відомо, що присягу цареві склали 284 особи. Вона ухвалила рішення 

прийняти протекцію царя… 

Правова невизначеність у тексті договору характеру політичних взаємин між 

козацькою Україною та Росією спричинила дуже різні оцінки з боку вчених. Одні 

вбачали в них унію двох держав, другі – воєнний союз, треті – протекторат, четверті 

– васалітет, п’яті – «приєднання» України до Росії. Протягом 50-60-х рр. ХХ ст. у 

радянській історичній науці планувала його оцінка як «возз’єднання» України з 

Росією (у більш популярному тлумаченні – як «возз’єднання братніх народів»). Цей 

термін не мав наукового характеру бо возз’єднання означає об’єднання, з’єднання 

частини чогось єдиного, зокрема народу, тут же йшлося про політичні відносини 

між державами двох різних народів. Найімовірніше, за своїми формальними 



правовими ознаками договір нагадував акт про встановлення відносин 

протекторату, а за змістом створення під верховенством царя конфедеративного 

союзу двох держав.  

Максимальна кількість балів – 20 

 

4. Робота з інформацією. 

Подайте одержану інформацію у вигляді: 

Тез; 

Розгорнутого плану; 

Схеми. 

Більшість українських земель були об’єднанні в межах однієї держави, що 

сприяло національно-культурному розвитку українського народу. На приєднаних до 

Польського королівства українських землях було збережено судочинство за 

нормами Литовських статутів. Представники українських князів і шліхти отримали 

виключне право обіймати посади в місцевій адміністрації незалежно від 

віросповідання. Завдяки Люблінській унії українські землі залучилися до нових 

форм суспільного життя: «шляхетської демократії», місцевого самоврядування, 

станового судочинства тощо. Через Польщу на українські землі поширився 

західноєвропейський культурний вплив, збільшувалася кількість навчальних 

закладів. 

     Водночас необхідність брати участь у роботі сеймиків, Вального сейму, 

спілкування з польськими урядовцями спричиняли полонізацію й денаціоналізацію 

української шляхти. Люблінська унія відкрила можливість наділяти маєтками на 

ново приєднаних територіях польську шляхту. Виникнення на українських землях 

володінь польських магнатів спричинило закріпачення селян і значне посилення 

їхньої експлуатації. Третій Литовський статут 1588 р. запровадив для різних 

категорій залежних селян кріпосне право.  

Максимальна кількість балів – 20 

 

5. Історія рідного краю. 

1. Назвіть історичні пам’ятки (пам’ятні будівлі нашого міста 18,19 століть). 

Що ви знаєте про них? (Необхідно назвати неменше 4)  

Максимальна кількість балів – 20 

 


