
В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» 
 

Інтелектуальний конкурс «Відун»  

                             (старша вікова група) 

 
Рій – ____________________________________________________ 

Заклад освіти – ___________________________________________ 

Громада –  _______________________________________________ 
 
 

1. Вкажіть повну дату (число, місяць, рік), коли Центральна Рада 

ухвалила цитований документ: 

     «…Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від 

кого незалежною, вільною, суверенною державою українського 

народу…»  (3б.)         

     __________________ 

  

 2. Позначте, хто очолив Український військовий комітет, завданням 

якого була українізація армії та координація військового руху. (1б.) 

        

        а) Микола Міхновський; 

     б) Симон Петлюра; 

     в) Павло Скоропадський. 

 

3. Як називався есмінець Чорноморського флоту, на якому вперше 

підняли  

     синьо - жовтий прапор у липні 1917 р.? (2б.) 

     ______________________ 

 

4.  Назвіть сотника бойового відділу 1-ї Української військової 

юнацької школи, керівника оборони Бахмача та станції «Крути» від 

більшовицького війська. (2б.) 

     ___________________________ 

 

5. Який договір, укладений між українською делегацією та країнами 

Четверного союзу, заклав фундамент міжнародно – правовому 

визнанню УНР як незалежної держави? (2б.) 

  _________________________________ 

 



6. Укажіть очільника Української Держави, який прагнув домогтися 

«створення сильної влади в особі диктатора - гетьмана». (1б.) 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

  А Б В 

7. Вкажіть місцевість, де повстанські загони Директорії завдали 

нищівної поразки гетьманським військам: (1б.) 

 

а) під Фастовим; 

б) під Мотовилівкою; 

в) під Васильковом. 

  

 

8. Позначте парламент і уряд  Західноукраїнської Народної Республіки 

(ЗУНР): (1б.) 

 

а) Українська Народна рада та Національний секретаріат; 

      б) Українська Центральна рада та Генеральний Секретаріат; 

  в) Українська Національна рада та Державний Секретаріат.  

 

 

9. Одним з найголовніших досягнень керівників ЗУНР було створення 

боєздатної армії. Назвіть її. (2б.) 

____________________ 

 

 

10. Назвіть площу у Києві, де у святковій атмосфері було проголошено 

Акт злуки. (2б.) 

___________________________ 

 

 

11. Оберіть командувача однієї з найуспішніших операцій Армії УНР – 

звільнення Криму від більшовиків у квітні 1918 р.: (1б.) 

 

а) Євген Коновалець; 

б) Дмитро Вітовський; 

в) Петро Болбочан. 

 



 

12. Укажіть хронологічні рамки І Зимового походу: (1б.) 

 

а) 4 листопада1919 р. – 7 березня 1920 р.; 

б) 6 грудня 1919 р. – 6 травня1920р.; 

в) 15 січня 1920 р.- 12 червня 1920 р. 

 

13.  Яку назву отримав спільний похід армій УНР та ЗУНР проти 

більшовиків, у двох напрямках одночасно, влітку 1919 р.? (2б.) 

 ______________________________ 

 

14. Яким історичним терміном характеризують ситуацію українських 

національних сил на початку грудня 1919 р., коли вони опинилися в 

оточенні більшовицьких, білогвардійських та польських військ?(2б.) 

__________________________ 

 

15. Які дії повстанських загонів Армії УНР у жовтні – листопаді 1921 р. 

стали завершальною сторінкою Української революції? (2б.) 

____________________________ 

 

16. Як називалося самопроголошене державне утворення – осередок 

повстанського руху на Черкащині в  

1919 – 1922 рр.? (2б.) 

_____________________________ 

 

17. Якому відомому педагогу, літератору, громадській діячці, уродженці 

Чернігівщини належать слова:  

«Нація народжується біля дитячої колиски. Лише на рідному ґрунті, 

серед рідного слова, пісні – здатна вирости національно свідома 

дитина»? (2б.) 

_______________________________ 

    

18. Назвіть відомого вітчизняного композитора, чия хорова обробка 

української народної пісні «Щедрик» стала улюбленою в усьому світі 

колядкою. (2б.) 

    ______________________________ 

 

19. Хто першим використав назву «Українська Повстанська Армія» у 

роки Другої світової війни? (2б.) 

________________________________ 

   

20. Назвіть митця – повстанця, який створив візуальний образ УПА – від 

агітаційних листівок до нагород? (2.) 

_________________________ 

 



21. Коли відбулась зазначена подія? 

«Волею українського народу Організація українських націоналістів 

Степана Бандери проголошує відновлення  

Української держави…» (1б.) 

 

а) 22 червня 1941 р.; 

б) 30 червня 1941 р.; 

в) 15 березня 1939 р. 

 

22. Назвіть очільника Революційного проводу ОУН, прізвище якого з 

іспанської перекладається як «прапор». (2б.) 

 ______________________________  

 

23. У якому місті з 7 на 8 лютого 1943 р. сталася перша атака упівцями 

німецької окупаційної адміністрації?(1б.) 

     

    а) м. Володимирець; 

    б) м. Кременець; 

    в) м. Житомир. 

 

24. Член ОУН, Головний командир УПА, генерал – хорунжий. Загинув у 

сутичці з радянським каральним загоном 

 5 березня 1950 р. у с. Білогорща поблизу Львова. Назвіть його 

справжнє ім’я. (2б.) 

__________________________________ 

 

25. Який титул отримував воїн, нагороджений хрестом УПА? (2б.) 

______________________    

 

26. Позначте орган політичного керівництва українським визвольним 

рухом, утворений у 1944 р.: (2б.) 

 

а) Українська Головна Визвольна Рада (УГВР); 

б) Центральний Провід ОУН; 

в) Українська народна самооборона(УНС). 

 

27. Скорочення від «бойовий фонд». Мало як фінансову, так і агітаційну 

функцію. 

 Про що мова? (2б.) 

______________________  

 

28. Як називалася акція польського комуністичного режиму у 1947 р. по 

депортації українського населення та ліквідації українського підпілля? 

(2б.) 

____________________________ 



 

29. Де відбулася найбільша за роки війни битва між формуваннями УПА 

(5 тис. вояків) і військами НКВС  

(30 тис. солдатів при підтримці артилерії і танків)? (1б.) 

 

а) під м. Дубно (Рівненська обл.); 

б) поблизу м. Устилуг (Волинська обл.); 

в) біля Губернського лісу (під Кременцем, Тернопільська обл.). 

 

 

30. Назвіть, хто зображений на фото? (2б.)   

   

 

         _____________________ 


