
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національна металургійна академія України 

 

 

 

Національна металургійна академія України (НМетАУ) запрошує 

учнів 11-х класів для участі у Всеукраїнській олімпіаді Національної 

металургійної академії України «Історія України, як невід’ємна 

частина Всесвітньої історії ».  

Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно 
вирішити завдання олімпіади (див. на звороті) та надіслати заповнений 
бланк відповідей до 20 березня  2019 року на електронну адресу 
Приймальної комісії НМетАУ: priem.kom@i.ua, з поміткою 
«Олімпіада» або у паперовому вигляді за адресою: 49005, м. Дніпро, 
пр. Гагаріна, 4. 
Також Ви маєте можливість прийняти участь у першому турі олімпіаді 
онлайн на сайті академії http://nmetau.edu.ua/ua/mabitur 
Увага! Обов’язково необхідно вказати контактні дані абітурієнта-
учасника олімпіади. 

Переваги  які отримує абітурієнт, прийнявши участь в 
Олімпіаді: 

 

 
Не пропустіть нагоду бути на крок попереду! 

Бажаємо успіхів та чекаємо на Вас! 
Дніпро, 2019 
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ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 
ПІБ  _________________________________________________________ 
Школа_______________________________________________________ 
Адреса проживання ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________ 
Е-mail:____________________________________________________* 

№ Питання олімпіади Ваша 
відповідь

1 Доповнити речення: 
Трипільська культура була поширена на 

території ………… 

 
 

2 Доповнити речення: 
Перший на українських землях університет був 

заснований у місті …. . 
 

 
 

3 Доповнити речення: 
Кіммерійці перебували на теренах України у 

……… століттях. 

 
 

4 Доповнити речення: 
Метою реформ сільського господарства і 

промисловості середини 60-х років ХХ ст. було 
…………. 

 

5 Вкажіть час наступних подій: 
1) заснування Києва; 
2) утворення Київської Русі; 
3) початок феодальної роздробленості 

Київської Русі; 
4) утворення Галицько-Волинського князівства; 
5) введення християнства на Русі. 
Відповіді: 
1) 988 р.      2) 882 р.     3) 30-ті роки ХІІ ст.    
4) 482 р.      5) 1199 р.  

  



6 Знайдіть відповідність між іменами та поданими 
характеристиками: 

1) Іван Сірко;  
      2) Дмитро Байда Вишневецький;  
      3) Петро Конашевич-Сагайдачний; 

4) Іван Федоров; 
5) Іван Виговський.  
 
Відповіді:  

1) Генеральний писар у Хмельницького, а потім 
гетьман України. Виступав за вихід України із 
складу Росії, підписав Гадяцьку угоду з Польщею; 
2) народний герой. Походив із княжого роду, 
заснував Запорізьку Січ; 
3) уславлений кошовий отаман запорізьких 
козаків, талановитий полководець. Здійснив 
близько 100 походів. З його ім’ям пов’язана 
розповідь про лист запорожців турецькому 
султану; 
4) гетьман українського реєстрового козацтва, 
полководець. Перетворив Запорізьке військо на 
організовані полки, уславився походами на татар і 
турок. Багато зробив для розвитку української 
культури; 
5) засновник друкарства в Росії та в Україні. 
Заснував друкарні у Львові, Острозі. У 1574 р. 
видав Буквар.  

 
 
 
 

7 Вкажіть час наступних подій і заходів: 
1) смерть Й.В.Сталіна; 
2) обговорення доповіді Президії ЦК “Про 
злочинні антипартійні та анти-державні дії 
Л.П.Берії”; 
3) прийняття постанови ЦК КПРС “Про подолання 
культу особи і його наслідків; 

 
 
 



4) початок освоєння цілинних і перелогових 
земель; 
5) перехід від міністерств до Раднаргоспів. 
Відповіді: 
1) 1954 р.;     
2) 30 червня 1956 р.;    
3) 5 березня 1953 р.;  
4) 1957 р.;     

    5) липень 1953 р. 
8 Назвіть форми існування етносу. 

 
 

9 Варяги – це: 
1) слов’яни, що обрали своїм заняттям 
військову справу і служили в дружинах 
руських князів; 
2) жителі Скандинавії, відомі в Європі під 
іменем ″нормани″, воїни-моряки, що вчиняли 
грабіжницькі походи, в тому числі в Руську 
землю; 

3) жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які 
часто наймалися на службу до руських князів. 

 
 

10 Кількість жертв голодомору 1932 – 1933 рр. сягає:  
1) 20 тис. чоловік;  
2) 100 тис. чоловік;  
3) близько 1 млн. чоловік; 
4) не менше 3 – 6 млн. чоловік 

 
 
 

11 Другу половину 60-х – першу половину 80-х рр. 
публіцисти назвали добою: 
1) ″застою″;              2) ″відлиги″; 

 

12 З якого року починається зростання економіки 
незалежної України? 
1) З 1998 р.;     2) З 2000 р.;     3) З 2002 р. 

 

* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________ 


