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ЗАВДАННЯ  І  ЕТАПУ  УЧНІВСЬКОЇ  ІНТЕРНЕТ- ОЛІМПІАДИ  З 

ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ  У  2017-2018  НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ, 10 КЛАС 

 

1 . Робота з документом 

(питання оцінюється 12балів) 

Із звернення «Від Української демократичної партії» 

Головні принципи нашої партії такі: 

1.Знесення політичного абсолютизму, заведення парламентарного ладу, участь 

народу в державних справах на підставі загального безпосереднього, рівного, 

пропорційного і тайного голосування. 

 2. Свобода особи, слова, віри ... зборів, спілок, організацій, страйків. 

Знищення станів.  

3. Заведення народної мови в школах, судах, адміністрації і у всіх 

громадських інституціях.  

4. ...Вимагаємо для території, заселеної українським народом, автономії. 

 5. Щодо економічних питань...: а) 8-годинний робочий день; б) державну 

пенсію всім робітникам, що дожили до 60-ти років; в) прогресивно-доходовий 

податок.  

6. Визначаємо, що орудувати землею можуть тільки ті, що її 

обробляють... 

За народами, які живуть на території України... Ми визначаємо рівне право з 

українцями на задоволення їх національних, культурних, політичних та 

економічних потреб. 

 

1.Які загальнодемократичні перетворення прагнула здійснити УДП?(4б.) 

2.Які вимоги економічні чи політичні, домінують в документі?(4б.) 

 3.Як пропонувала УДП розв’язати національне питання?(4б.) 

 

2. Висловіть власну думку 

(питання оцінюється в15 балів) 

Чинники, що впливали на формування української нації та 

обумовили особливості цього процесу 

 Утвердження ринкових відносин 

 Зміцнення внутрішньо економічних українських зв’язків 

 Суперечливий розвиток української економіки у зв’язку і 

переплетенні з економікою Російської імперії і Австро-Угорської монархії 

 Зміни у соціальній структурі населення: поява вільного сільського 

населення, формування промислових робітників, збільшення національної 

інтелігенції, зростання кількості підприємців 

 Русифікація і полонізація міст України 
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 Посилення міграційних процесів внаслідок надлишку трудових 

ресурсів на селі 

 Посилення процесу національної ідентифікації серед українських 

переселенців 

 Імперська політика спрямована на заохочення міграції російського 

населення в українські регіони, де розгорталася модернізація 

 Відсутність власної держави 

1.  Поясніть, як вплинув кожен із названих чинників на процес 

формування нації. (10б) 

2.Які ще чинники ви вважаєте важливими для цього процесу?(5б) 

3. Складіть таблицю 

(питання оцінюється в 5 балів) 

 

Етапи становлення української 

нації 

Сутність процесів, що 

відбувались 

 

4. Заповніть хронологічну таблицю (питання оцінюється в10 балів) 

Рік Події 

1900   

1900-1903   

1902   

1. Дайте назву таблиці.(2б) 

2. Допишіть таблицю (3б) 

3. Зробіть висновок до отриманих результатів (5б) 

5. Висловіть власну думку (питання оцінюється в10 балів) 

Чому процеси консолідації української нації на початку ХХ ст. 

залишились незавершеними? 

 

 


