
ЗАВДАННЯ  ІІ  ЕТАПУ  УЧНІВСЬКОЇ  ІНТЕРНЕТ- ОЛІМПІАДИ  

З ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ  У  2017-2018  НАВЧАЛЬНОМУ  РОЦІ, 11 КЛАС 

 

Завдання 1.( кількість балів – 15 ) 

   Наукові дискусії про причини поразки Української революції 

розпочалися одразу  ж після її поразки. Зіткнулися два протилежні погляди з 

приводу того, хто винуватий – керманичі чи народ. Намагаючись зняти з себе 

відповідальність і перекласти її на опонентів, консервативні політики 

винуватими вважали українських національних лідерів, а соціалістичні, у 

свою чергу, - народні маси, вказуючи на їхню низьку націоналістичну і 

політичну свідомість. 

   Які, на вашу думку, були основні причини поразки революції? Які 

були уроки? Які наслідки? Свою думку обґрунтуйте. 

Завдання 2. ( кількість балів - 21) 

     У 2011 році британське видавництво “Октопус Паблішинг” 

випустило книгу “1001 битва, що змінила хід історії”. Які три битви з історії 

України ХХ – ХХІ ст. Ви помістили б до цієї книги? Які критерії вашого 

вибору? Яким чином вони вплинули на хід історії? Свою думку обґрунтуйте. 

 

Завдання 3. ( кількість балів-17 ) 

   Розгляньте ілюстрації. Визначте загальну назву теми( 2 бали ), що 

поєднує зображені на цих фото події та постать. Зробіть детальний опис 

визначеної вами теми, врахувавши , що оцінюватимуться такі критерії: 

1. Знання та аргументоване, достатнє для розкриття теми 

застосування основних історичних категорій: 

- Істор. Хронології – 1бал 

- Істор. Термінології – 1 бал 

- Істор. Персоналістики – 1 бал 

- Істор. Географії – 1 бал 

- Істор. Джерелознавства – 1 бал 

2. Зясування причинно-наслідкових зв’язків- 0-3 бали 

3. Логічність та послідовність викладу матеріалу – 0-3 бали 

4. Наявність висновків – 0-3 бали 



5. Дотримання вимог сучасної української мови – 1 бал

 
 

Завдання 4. ( кількість балів -11 ) 

З якими історичними подіями пов’язані ці знамениті кораблі? 

1. Броненосець “Мен” 

2. Крейсер “Аврора” 

3. Лінкор “Міссурі” 

4.  Лінійний корабель “Вікторія” 

5. Яхта “Гранмо” 

6. Корабель “Санта Марія” 

7. Канонерський човен “Пантера” 

8. Лінкор “Шлезвіг -  Гольштейн”  

9. Карака “Вікторія” 

10.  Шхуна “Фрам” 

11. Ескадрений міноносець “Меддокс”. 

      

 

 

 


