
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 Європейської історії ».  

Для участі у першому турі (дистанційному) абітурієнтам необхідно 
вирішити завдання олімпіади (див. на звороті) та надіслати заповнений 
бланк відповідей до 25 березня  2020 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, 2020 
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ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ ТА БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 
ПІБ  _________________________________________________________ 
Школа_______________________________________________________ 
Адреса проживання ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________ 
Е-mail:____________________________________________________* 

№ Питання олімпіади Ваша 
відповідь

1 Доповнити речення: 
В історичних дослідженнях використовують 

наступні методи: …… 

 
 

2 Доповнити речення: 
Першими державами, які визнали незалежну 
Україну у 1991 р. були ……. 

 
 

3 Розташуйте у хронологічній послідовності: 
1) утворення Київської Русі; 
2) впровадження християнства на Русі; 
3) битва з монголо-татарами на річці Калка; 
4) утворення Галицько-Волинського князівства. 

 
 

4 Продовжить речення:  
Двовладдя (1917 р.) − це …. 

 

5 Знайдіть відповідність: 
1) займає територію трьох сучасних областей – 
Хмельницької, Вінницької, частину 
Тернопільської; 
2) включає Львівську, Івано-Франківську та 
більшість районів Тернопільської області; 
3) займає північно-східні частини Сумщини та 
Чернігівщини. 
Відповіді: 

1) Сіверщина;          2) Галичина;          3) Поділля.  
6 Назвіть Президента України, голову уряду 

України, голову Верховної Ради України. 
 
 
 



7 Давньогрецьке слово “історія” означало: 
1) розповідь; 
2) галузь наукових знань; 
3) форму релігії;  
4) вчення про управління державою. 

 
 
 

8 Процес політичного зближення Литви та Польщі 
започаткувала: 
1) Кревська Унія;                    4) Люблінська унія; 
2) Вільненська угода;             5) Берестейська унія. 
3) Городельська унія; 

 

9 Першим на українських землях засновано: 
1) Чернівецький університет;  
2) Харківський університет; 
3) Київський університет; 
4) Львівський університет. 

 
 

10 . У сільському господарстві Західної України у 
повоєнні роки проводилась політика: 
1) колективізації;  
2) утворення фермерських господарств; 
3) створення хутірського і відрубного 
господарства. 

 
 
 

11 Першою політичною партією в російський 
частині Україні була створена: 
1) Українська народна партія (УНР); 
2) Революційна українська партія (РУП); 
3) Українська соціал-демократична робітнича 
партія (УСДРП); 
4) Українська партія соціалістів-революціонерів 
(УПСР). 

 

12 . ІІ світова війна почалася: 
1) 23 серпня 1939 р.;       2) 1 вересня 1939 р.;           
3) 17 вересня 1939 р 

 

* Даю згоду на обробку моїх персональних даних _________________ дата ______________ 


