
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЗВО «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін для учнів сільських закладів 

загальної середньої освіти 

2020 рік 

Завдання з історії  

ІІ тур 

11 клас  

Виконайте запропоновані завдання та за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1Qk0uyVEGx9-

kfTeDXA9eeKjwj6dWUg28RR1KjQn3Jy4/edit  внесіть відповіді у гугл-

форму. 

Загальна кількість балів – 85. 

І. Виконайте тестові завдання: 

1. Позначте назву галузі господарства УСРР, в якій у 1920-х роках 

розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО: 

А) вуглевидобувна; 

Б) металургійна; 

В)  машинобудівна; 

Г) енергетична 

 

2. Позначте дату проголошення незалежності Карпатської України:  

 А) 1939 р.; 

 Б) 1923 р.; 

 В) 1941 р.; 

 Г) 1945 р. 

 

3. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на 

запитання.  

«Допомагаючи  українському  урядові  в  його  боротьбі  з  насильниками  та  

грабіжниками,  ці  війська [що  вступили  на  територію  України]  не  мають  

https://docs.google.com/forms/d/1Qk0uyVEGx9-kfTeDXA9eeKjwj6dWUg28RR1KjQn3Jy4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Qk0uyVEGx9-kfTeDXA9eeKjwj6dWUg28RR1KjQn3Jy4/edit


ніяких  ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також 

мають велику  потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця 

трудящого люду…»  Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище 

країни? 

 А) Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу; 

 Б) Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу; 

 В) Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у 

війні; 

 Г) Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені 

економіки 

 

4. Позначте дату заснування Всеукраїнської академії наук: 

 А) 1921 р.; 

 Б) 1920 p.; 

 В) 1919 p.; 

 Г) 1918 p. 

 

5. Позначте твердження, в якому розкривається суть поняття «Рейкова 

війна»:  

А) операції передових радянських військових частин на Лівобережній Україні 

влітку 1943 р. із широкомасштабним використанням бронепоїздів; 

Б) операції підпілля ОУН і загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів  

і станцій Галичини та Правобережної України впродовж липня – серпня 1942 р.; 

В) операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення 

ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської битви; 

Г) військово-диверсійні операції Червоної Армії проти залізничних панцерних 

частин вермахту 

 

6. Оберіть дату укладення Пакту Бріана–Келлога: 

А) 6 лютого 1922 р.; 

Б) 16 квітня 1922 р.; 

В) 16 серпня 1924 р.;  

Г)  27 серпня 1928 р. 

 

7. Визначте, яка з перелічених подій відбулася першою: 



А) підписання англо-німецької морської угоди; 

Б) створення маріонеткової держави Маньчжоу-Го; 

В) розробка керівництвом США «Оранжевого плану»; 

Г) розпуск Ліги Націй 

 

8. Оберіть ім’я політика, який очолив Тимчасовий уряд Іспанії в 1931 р. 

А)  М. Асанья; 

Б)  Ф. Франко; 

В)  А. Самора;  

Г)  С. Кірога 

 

9. Позначте дату утворення Королівства сербів, хорватів і словенців (СХС): 

А) 1918 р.;  

Б) 1919 р.; 

В) 1920 р.;  

Г)  1921 

10. Який із наведених заходів не відноситься до тих, що були проведені в 

рамках «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта: 

А) реформування банківської системи; 

Б) проголошення «сухого закону»; 

В) запровадження системи громадських робіт; 

Г) надання державної допомоги незахищеним верствам населення 

Всього- 10 балів 

ІІ. Порівняйте запропоновані поняття й терміни, визначте їх спільні та 

відмінні ознаки. Наведіть приклади застосування: 

А) лютеранство - кальвінізм; 

Б) ринкові відносини – кріпосницькі відносини; 

В) гуманізм - шовінізм. 

Всього- 15 балів. 

ІІІ. Роздивіться карту «Українська держава П. Скоропадського (листопад – 

грудень 1918 р.» 

- Визначте,  території які охоплювала Українська держава гетьмана Павла 

Скоропадського. Порівняйте їх  з територією УНР в кордонах, окреслених 

«Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному секретаріатові»; 



- Про які проблеми внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату свідчить 

карта? Поміркуйте про причини виникнення цих проблем.  

 

Всього – 20 балів 

ІV. Із поданого переліку випишіть лише одну зайву історичну постать. 

Прокоментуйте свій вибір. Коротко, у вигляді п'яти запитань для 

кросворда, дайте характеристику вибраній особі.  

А) Лікург, Солон, Цінь Шихуанді; 

Б) Марія Терезія, Вільгельм ІІ, Петро Столипін; 

В) Євгенія Бош, Християн Раковський, Микола Міхновський. 

Всього – 20 балів.  

V. Уявіть себе учасником стратегічної операції антигітлерівської коаліції 

«Оверлорд» у 1944 році. Напишіть репортаж з місця цієї події для шкільної 

газети.  

Всього – 20 балів. 

 

 


