
 

Програма  

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

2017/2018 навчального року з історії 

(16 – 17 травня 2018 року) 

 

 

16.05 

Реєстрація (фойє корпусу № 3, вул. Садова, 28) та розміщення 

учасників (готелі м. Умань, орієнтовна вартість від 150 грн. за 

добу) 

8.00 – 13.00 

Обід (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 40-50грн.) 13.00 – 14.00 

Урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з історії (актова зала корпусу № 3, вул. Садова, 28) 

14.00 – 15.30 

І тур олімпіади – виконання тестових завдань і завдань 

проблемного та творчого характеру з історії України з 

найдавніших часів до сьогодення (ауд. 407). 

16.00 – 17.30 

Вечеря (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 30-40грн.) 17.30 – 18.00 

 

17.05 

Сніданок (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 25-

30грн.) 

9.00 – 10.00 

ІІ тур олімпіади – виконання тестових завдань і завдань 

проблемного та творчого характеру з всесвітньої історії 

(політичні та соціально-економічні процеси; міжнародні 

відносини; європеїстика) (ауд. 407). 

10.00 – 11.30 

Всеукраїнський круглий стіл «Державотворення в Україні та 

європейський досвід», у якому візьмуть участь керівники 

команд і супроводжуючі особи (ауд. 200). 

10.00 – 11.30 

Обід (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 40-50грн.) 12.00 – 13.00 

Екскурсія туристичним маршрутом «Таємничими 

підземеллями Василіанського монастиря» (ДІАЗ «Стара 

Умань») 

13.00 – 15.00 

Екскурсія до дендропарку «Софіївка» 15.00 – 18.00 

Вечеря (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 30-40грн.) 18.00 – 18.30 

 

18.05 

Сніданок (студентська їдальня, орієнтовна вартість – 25-

30грн.) 

8.00 – 8.30 

Підведення підсумків олімпіади. Урочисте нагородження 

учасників (актова зала корпусу № 3, вул. Садова, 28) 

9.00 – 11.00 

Від'їзд учасників З 11.00 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, тел. (04744) 3-45-82, факс (04744)  

3-45-82, E-mail: post@udpu.edu.ua УДПУ р/р 35228202004420, банк одержувача УУДКСУ 

в Черкас.обл. МФО 820172, код 02125639 

mailto:post@udpu.edu.ua


 

 

 

 

ПРОГРАМА ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 

(16 – 17 травня 2018 року) 

 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади  

з історії відбудеться у 2 тури 

 

І тур  

(16 травня 2018 року, 16.00 – 17.30 год.) 

 

Перший тур олімпіади спрямований на визначення рівня знань учасників з 

історії України. З цією метою буде запропоновано опрацювати 60 тестових 

завдань і 1 завдання проблемного та творчого характеру з історії України з 

найдавніших часів до сьогодення. 

Час виконання завдання – 1 год. 30 хв. Виконання завдань буде 

оцінюватись у балах. Виконання тестових завдань – 120 балів, завдання 

проблемного та творчого характеру – 80 балів. Всього – 200 балів. 

 

ІІ тур  

(17 травня 2018 року, 10.00 – 11.30 год.) 

 

Другий тур олімпіади спрямований на визначення рівня знань учасників з 

всесвітньої історії. З цією метою буде запропоновано опрацювати 60 тестових 

завдань і 1 завдання проблемного та творчого характеру з всесвітньої історії 

(політичні та соціально-економічні процеси; міжнародні відносини; 

європеїстика). 

Час виконання завдання – 1 год. 30 хв. Виконання завдань буде 

оцінюватись у балах. Виконання тестових завдань – 120 балів, завдання 

проблемного та творчого характеру – 80 балів. Всього – 200 балів. 

 

 

Максимальна кількість балів,  

яку може набрати учасник Олімпіади – 400  


