
 

В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» 
 

Інтелектуальний конкурс «Відун»  

                             (середня вікова група) 

 
Рій – ____________________________________________________ 

Заклад освіти – ___________________________________________ 

Громада –  _______________________________________________ 
 

 

1. Позначте, яка історична знахідка уславила українського археолога  
       Бориса Мозолевського?: 

           а)      б)  в) 
   
 
 
 

2. Оберіть зайве у даному контексті: 
 

       а) літопис; 
             б) універсал; 

       в) легенда; 
 г) газета. 

 

3. Яка історична наука вивчає предмети, зображені на малюнках? 

           а) хронологія; 

б) етнографія; 

в) нумізматика. 

 

 

4. Оберіть, до якого періоду історії належать зображені пам’ятки ?: 

         а) 9 - 13 ст.;  

 б) 13 - 14 ст.; 

 в) 16 - 18 ст. 

 

 
 

 



5. Позначте східнослов’янський племінний союз, з яким автор «Повісті минулих літ» 
пов’язує заснування Києва: 
 

      а)  поляни; 
      б) сіверяни; 
      в) деревляни. 
 
6. Єдина жінка  державний керманич, «передвісниця землі християнської», шанована 

свята. Про кого мова? 
 
а) Анна Ярославна; 
б) Роксолана (Настя Лісовська); 
в) княгиня Ольга. 

 
7. Про який рік йдеться в уривку з джерела: 

«А назавтра Володимир вийшов із священниками … на Дніпро. І зійшлося 

людей без ліку, і влізли вони у воду…»? 

 

а) 989 р.; 

б) 980 р.; 

в) 988 р. 

 

8. На емблемі Сил спеціальних операцій сучасних Збройних Сил України є бойове 

гасло. Кому воно належить? 

  

 

         а) Володимиру Великому; 
 

 б) Ярославу Мудрому; 
  
 в)  Святославу Ігоровичу. 

  

 

 

9. Як називається храм часів князювання Ярослава Мудрого, назва якого буквально 

означає «премудрість Божа»? 

 
а) Успенський собор; 
б) Софія Київська; 
в) Десятинна церква. 
 

10. Який літопис є життєписом князя – першого короля в історії України?: 
 

      а) «Повість минулих літ»; 
      б) Галицько - Волинський літопис; 
      в) літопис Самійла Величка. 

 

11. За формою правління Запорозька Січ була: 
 
а) анархією; 
б) монархією; 

       в) республікою. 
 



12. Оберіть правильне твердження про Дмитра Вишневецького: 

 

а) очолив Національно-визвольну війну у 1648 році ; 

б) підняв повстання на турецькій галері, оспіване в народній думі; 

в) спорудив на Дніпрі фортецю – першу Запорозьку Січ. 

 
 

13. Позначте, хто із зображених історичних постатей очолив Національно – визвольну 
війну у 1648 р.? 
 

 
     
  
 
 
 
 
 
  
 А Б     В 
 

14. Як офіційно називалася держава, очолювана Богданом Хмельницьким? 

 

а) Українська Народна Республіка; 

б) Військо Запорозьке; 

в) Українська Держава. 

 
15. Позначте назву українських шкіл, створених громадами українських міщан у 16 – 18 

ст., завдяки яким «вміли читати навіть сироти»: 
 
а) церковні; 
б) братські; 
в) ліцеї.   

 
16. Оберіть назву першого в історії друкованого підручника на теренах України: 

 
             а) «Кобзар»; 
             б) «Буквар»; 
             в) «Граматика». 

 

17. Ім’ям якого билинного героя було названо літак, створений у 1913 р. київським 

конструктором Ігорем Сікорським? 

а) Альоші Поповича; 

б) Іллі Муромця; 

в) Добрині Микитича. 

 
18. Позначте державного діяча  періоду Української революції 1917 – 1921рр., 

«професора з великою срібною бородою», якого називали «живим символом 

незламної волі українського народу до національного відродження»? 

 

а) Михайло Грушевський; 

б) Володимир Винниченко; 

в) Кость Левицький. 



 
19. Оберіть  твердження, яке не стосується  подій Української революції 1917-1921 рр.: 

 
а) проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР); 
б) прихід до влади гетьмана Павла Скоропадського; 
в) скасування кріпацтва  ; 
г) проголошення Акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки(ЗУНР) та УНР. 
 
 

20. Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» розташований поблизу: 

 

а) с. Крути Чернігівської області; 

б) с. Пам’ятне Чернігівської області; 

в) с. Любеч  Чернігівської області. 

 

21. Про яку трагічну подію в історії України нагадує зображений елемент меморіальної 

композиції?  

 

 

      а) трагедію Бабиного Яру; 

 б) Голодомори українців у 20 ст.;   

 в) злочини окупаційних військ у роки Другої світової війни. 

                    

 

 

 
22. На сумнозвісні «чорні дошки» села потрапляли через: 

 
а) посуху та неврожай; 
б) невиконання планів із хлібозаготівель; 
в) революційну діяльність. 
 

 

23. Державне вшанування пам’яті жертв Голодомору відбувається: 
 
а) в четверту суботу листопада; 
б) в четверту неділю жовтня; 
в) в першу суботу листопада. 
 

 

24. Про мету боротьби якого військового формування, що діяло на території України у 

1942 – 1956 рр. йдеться? 

« За Україну, за безмежную. Ні від Йоськи, ні від Фріца Незалежную!» 

 

а) Українська Галицька Армія; 

б) Червона армія; 

в) Українська Повстанська Армія. 

 



 

25. У роки німецько - радянської війни нагрудний знак          змушені були носити: 
    
 

    а) особи, що співпрацювали з окупаційною владою; 
     б) ув’язнені в нацистських таборах; 

 в) вивезені на примусові роботи до Німеччини 
 

26. Позначте рік остаточного вигнання нацистських окупантів з України: 
    
     а) 1943 р.; 
     б) 1944 р.; 
     в) 1945 р.  
 
27. Оберіть портрет поета-шістдесятника, борця за волю України: 
 
       

 

 
 
 
 
  
                  А      Б     В 
 
 
28. Якої історичної події стосується зображена пам’ятка монументального мистецтва?: 

 
        а) Революції Гідності;  
        б) заснування міста Києва;  
        в) незалежності України. 
 

 
 

 

 
 

29. Відповідно до Конституції України, найвищою цінністю в державі визнано: 
 

             а) президента; 
             б) людину; 
             в) гроші; 
             г) прапор.  
 
 

30. Під якою назвою до історії України увійшли суспільні і політичні зрушення з 

листопада 2013 року по лютий 2014, викликані зривом підписання Угоди про 

Європейську інтеграцію? 

 

а) Помаранчева революція; 

б) Листопадовий зрив (чин); 

в) Революція Гідності. 

 
 


