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Історія України-11 (Розпад СРСР та відродження незалежності)
Автор: Н.А.Черевата, СШЛНІТ
Описание:
Історія України, 11 клас.
Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. Україна в умовах незалежності.

Задание #1
Вопрос:

"Батьком" української Конституції називають ...
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) М.Сироту
2) Л.Кучму
3) О.Мороза
Задание #2
Вопрос:

Закон УРСР "Про Президента Української РСР" було прийнято ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5 липня 1991 року
2) 24 серпня 1991 року
3) 28 червня 1996 року
4) 1 грудня 1991 року
Задание #3
Вопрос:

Затвердження Верховною Радою державних символів України відбулося протягом ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) січня
2) січня
3) січня
4) січня

- лютого 1991 року
- лютого 1993 року
- лютого 1992 року
- лютого 1994 року

Задание #4
Вопрос:

Із наведених літер складіть прізвище українського політичного діяча, про якого йде
мова у наступному тексті:
"Народився на Чернігівщині. Вищу освіту здобув у Дніпропетровському державному
університеті. Після його закінчення працював у конструкторському бюро "Південне",
де пройшов шлях від інженера до першого заступника генерального директора.
тривалий час був технічним керівником космодрому Байконур. У 1986 - 1991 роках генеральний директор ВО "Південмаш". Жовтень 1992 року - вересень 1993 року -

прем'єр-міністр України".
Составьте слово из букв:

КМІЛОУЧЕДАН -> __________________________________________
Задание #5
Вопрос:

Із наведених літер складіть прізвище українського політичного діяча, про якого йде
мова у наступному тексті:
"Народився на Рівненщині в селянській родині. Здобув економічну освіту в Київському
державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Став відомим широкій громадськості
завдяки теледебатам з ініціатором створення Народного Руху на початку 1989 року,
коли працював завідувачем відділу агітації та пропаганди ЦК КПУ. Влітку 1992 року
був обраний головою Верховної Ради України".
Составьте слово из букв:

ВОДН АУКЧЛРКІЕ -> __________________________________________
Задание #6
Вопрос:

Послаблення ролі держави у формуванні цін, дозвіл на формування вільних цін, які
"диктуються" ринком - це ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) диференціація цін
2) лібералізація цін
3) демократизація цін
4) авторизація цін
Задание #7
Вопрос:

Форма господарювання на селі, що базується на приватній власності на землю, - це ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) колективне господарство
2) фермерське господарство
3) радгосп
4) агропромисловий комплекс
Задание #8
Вопрос:

Вимирання, чисельне переважання показників смертності над показниками
народжуваності називають ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) популяція

2) депопуляція
3) консолідація
4) демонополізація
Задание #9
Вопрос:

Конституція України була прийнята у ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) травні 1995 року
2) березні 1998 року
3) червні 1996 року
4) липні 1998 року
Задание #10
Вопрос:

Укажіть прізвища Президента України та Голови Верховної Ради України, які брали
участь у підписанні Конституційного договору:
Выберите несколько из 8 вариантов ответа:

1) Л.Кравчук
2) І.Плющ
3) Л.Кучма
4) О.Мороз
5) В.Ющенко
6) В.Литвин
7) В.Янукович
8) О.Ткаченко
Задание #11
Вопрос:

Які грошові знаки виконували функцію засобів грошового обігу в Україні в період
1992 - 1996 років?
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) гривні
2) долари
3) купони-карбованці багаторазового використання
4) радянські карбованці
5) російські рублі
Задание #12
Вопрос:

Розташуйте в логічній послідовності етапи державотворчого процесу в Україні 90-х
років:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ прийняття Закону "Про державний кордон України"
__ запровадження в обіг власної грошової одиниці
__ затвердження державної символіки
__ прийняття Закону "Про громадянство"
Задание #13
Вопрос:

Згідно з Конституцією Україна проголошувалася ...
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) абсолютною монархією
2) парламентською республікою
3) конституційною монархією
4) президентською республікою
5) парламентсько-президентською республікою
6) президентсько-парламентською республікою
Задание #14
Вопрос:

Проголошення незалежності поставило перед Україною нові завдання у сфері
політики:
Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) розбудова радянської політичної системи, її демократизація
2) відродження українських політичних структур часів УНР
3) демонтаж тоталітарних політичних структур і творення правової демократичної

держави
Задание #15
Вопрос:

Позначте визначення, що розкриває термін "приватизація":
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) процес передачі у державну власність приватних господарських об'єктів
2) процес перетворення будь-якої форми власності (державної, колективної, особистої)

у приватну
3) процес створення колективних сільськогосподарських підприємств
4) процес примусового відчуження приватного майна органами державної влади
Задание #16
Вопрос:

Позначте назви країн, котрі визнали незалежність України на другий день після
проведення референдуму щодо підтримання Акту проголошення незалежності:

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:

1) Латвія
2) Литва
3) Угорщина
4) Болгарія
5) Канада
6) Польща
7) США
8) Франція
9) Німеччина
Задание #17
Вопрос:

Установіть відповідність між діячами та фактами їхньої біографії:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) поет, депутат Верховної Ради УРСР ХІІ скликання, голова Народного Руху України

за перебудову
2) дисидент, голова Української республіканської партії
3) секретар ЦК КПУ, Голова Верховної Ради УРСР у 1990-1991 роках, Президент
України у 1991-1994 роках
4) академік, голова Народної Ради у Верховній Раді УРСР ХІІ скликання
__ Л.Лук'яненко
__ Л.Кравчук
__ І.Юхновський
__ І.Драч
Задание #18
Вопрос:

Який термін означає надмірне збільшення кількості паперових грошей і швидке їх
знецінення?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) лібералізація
2) емісія
3) інфляція
4) девальвація
Задание #19
Вопрос:

Укажіть рік проведення виборів, на яких В.Чорновіл був кандидатом у Президенти
України і посів за результатами голосування 2 місце (7 420 727 голосів або 23,27%):
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1991 рік
2) 1994 рік
3) 1999 рік
4) 1990 рік
Задание #20
Вопрос:

Укажіть три завдання в процесі державотворення в Україні, які було здійснено в
першій половині 1990-х років:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку
2) установлено недоторканість кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони
3) інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури
4) створено власні збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку
5) прийнято Конституцію
6) сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною
Задание #21
Вопрос:

15 травня 1990 року вперше в історії України Верховна Рада республіки почала
працювати в парламентському режимі (сесія тривала не 1-2 дні, а 60 робочих днів),
поряд із більшістю ("група 239") у Верховній Раді утворилася парламентська опозиція
(125 депутатів), яка складалася із прибічників як поміркованих, так і радикальних,
безкомпромісних поглядів. Позначте назву парламентської опозиції:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Народна рада
2) Демократична рада
3) Національна рада
4) Прогресивна рада
Задание #22
Вопрос:

З 2 по 17 жовтня 1990 року в Києві тривало голодування 158 студентів з 24 міст
України. Якими були вимоги студентів?
Выберите несколько из 9 вариантов ответа:

1) відставка першого секретаря ЦК КПУ, голови КДБ УРСР, міністра внутрішніх справ,

генерального прокурора УРСР
2) відставка уряду
3) надання Декларації про державний суверенітет України конституційної сили
4) заборона діяльності КПУ на території республіки
5) оголошення нових виборів до Верховної Ради на багатопартійній основі
6) зміна офіційної назви держави: назву "УРСР" замінити назвою "Українська

Республіка"
7) заборона відбування військової сліжби громадянам України за її межами
8) націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території республіки
9) створення Національної гвардії
Задание #23
Вопрос:

17 березня 1991 року відбувся Всесоюзний референдум; на цей референдум було
винесено питання про майбутню долю Радянського Союзу; український парламент
після тривалих дебатів вирішив занести до бюлетенів додаткове питання. Вкажіть, чи
правильно сформульовано питання (Да), чи ні (Нет), які були винесені на цей
референдум:
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ Чи вважаєте Ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних

Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною
мірою гарантуватимуться права і свободи людей будь-якої національності?
__ Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу радянських суверенних
держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?
Задание #24
Вопрос:

Прочитайте уривок із документу та позначте його назву:
"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку із
державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року; продовжуючи традицію
державотворення в Україні; виходячи із права на самовизначення, передбаченого
Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами; здійснюючи
Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує..."
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Декларація про державний суверенітет України
2) зі Звернення Верховної Ради України до народу (22 жовтня 1991 року)
3) Акт проголошення незалежності України
4) із Заяви Президії Верховної Ради Української РСР (20 серпня 1991 року)
Задание #25
Вопрос:

Позначте дату перших виборів Президента України:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1 листопада 1991 року
2) 1 жовтня 1991 року
3) 1 лютого 1992 року
4) 1 грудня 1991 року

Задание #26
Вопрос:

Позначте ланцюжок, в якому вказані прізвища кандидатів на посаду Президента
України під час підготовки до перших виборів глави держави:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) В.Гриньов, Л.Кравчук, Л.Лук'яненко, Л.Табурянський, В.Чорновіл, І.Юхновський
2) Л.Кравчук, В.Пустовойтенко, О.Мороз, Н.Вітренко, М.Поровський, Ю.Карасик
3) В.Кононов, Л.Кравчук, Л.Кучма, П.Лазаренко, В.Фокін, В.Чорновол
4) Л.Кравчук, В.Щербань, В.Гриньов, В.Масол, І.Плющ, Л.Скорик
Задание #27
Вопрос:

Із клавіатури введіть число - відповідь на запитання: "Скільки років проіснував
СРСР?":
Запишите число:

___________________________
Задание #28
Вопрос:

Позначте подію, яка відбулася в той же рік, що і Всеукраїнський референдум на
підтвердження Акту проголошення незалежності України:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) підписана угода про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД)
2) прийняття угоди між Верховною Радою та Президентом України "Про основні

засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в
Україні на період до прийняття Конституції України" (прийняття Конституційного
Договору)
3) Верховна Рада України прийняла низку законів щодо приватизації майна державних
підприємств, випуску приватизаційних паперів
4) запровадження в обігу нової національної валюти - гривні
Задание #29
Вопрос:

Установіть відповідність між датами прийняття документів та назвами цих документів:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) підтвердження Акту проголошення незалежності України на Всеукраїнському

референдумі
2) прийняття Акту проголошення незалежності України
3) прийняття Закону про економічну самостійність УРСР
4) прийняття Декларації про державний суверенітет України

__ 24 серпня 1991 року
__ 16 липня 1990 року
__ 1 грудня 1991 року
__ 3 серпня 1990 року
Задание #30
Вопрос:

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих
документах:
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ "...припинити діяльність організацій політичних партій в усіх органах, установах

радіо і телебачення, інших державних установах, органах і організаціях..."
__ "...як стало відомо з інформації, переданої союзним телебаченням і радіо, в країні
утворено Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР..."
__ "...припинити діяльність Компартії України до остаточного розслідування обставин,
пов'язаних із державним переворотом 19-21 серпня 1991 року..."
__ "...провести 17 березня 1991 року одночасно із загальносоюзним референдумом
опитування населення Української РСР для виявлення думки громадян щодо змісту
майбутнього Союзу..."
Задание #31
Вопрос:

Розташуйте в логічній послідовності поняття і терміни, що визначають етапи новітньої
історії України:
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ "перебудова"
__ "застій"
__ "відлига"
__ відбудова
Задание #32
Вопрос:

Позначте події, що відбулися після проведення Всенародного референдуму на
підтвердження Акту про незалежність України:
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) ухвалення Верховною Радою України Закону "Про колективне сільськогосподарське

підприємство"
2) відновлення діяльності Української Гельсінської спілки
3) ухвалення Верховною Радою України "Основних напрямків зовнішньої політики
України"
4) ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України
5) ратифікація Верховною Радою України угоди про СНД

6) ухвалення Верховною Радою УРСР Закону "Про економічну самостійність

Української РСР"
7) Верховна Рада України затвердила "Воєнну доктрину України"
Задание #33
Вопрос:

Який Закон України було ухвалено через 5 днів після проведення Всенародного
референдуму на підтвердження Акту про незалежність України?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Закон України "Про Збройні Сили України"
2) Закон України "Про створення Служби національної безпеки України" (СНБУ, з 13

березня 1992 року - СБУ)
3) Закон України "Про державний кордон України"
4) Закон України "Про прикордонні війська України"
Задание #34
Вопрос:

Яка подія відбулася у 1996 році?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) запровадження багаторазових купоно-карбованців
2) прийняття Закону про Збройні сили України
3) уведення гривні - власної грошової одиниці України
4) прийняття Військової доктрини України
Задание #35
Вопрос:

У якому році були проведені дострокові президентські вибори?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1994 рік
2) 1999 рік
3) 1991 рік
4) 2004 рік
Задание #36
Вопрос:

Яка подія відбулася 8 червня 1995 року?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) утворення нової Конституційної комісії, яку очолили Л.Кучма та О.Мороз
2) схвалення Верховною Радою концепції нової Конституції України
3) укладання Конституційного договору між Верховною Радою та Президентом

України
4) винесення на всенародне обговорення офіційного проекту Конституції України

Задание #37
Вопрос:

Позначте дату прийняття Конституції України:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 16 квітня 2000 року
2) 1 грудня 1991 року
3) 29 березня 1998 року
4) 28 червня 1996 року
Задание #38
Вопрос:

Як відбувався перехід економіки України від директивної (адміністративно-командної)
до ліберальної (ринкової) в перші роки незалежності?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) створення в надрах старої командної системи нових соціально орієнтованих

ринкових відносин
2) поступовий еволюційний перехід до ринкових відносин
3) через різні обставини Україна самостійно не обирала своєї першої моделі переходу
до ринку, а була просто втягнута в ринкові перетворення за російським зразком
4) було запропоновано шлях "шокової терапії" за польським зразком
Задание #39
Вопрос:

Позначте негативні тенденції та процеси, що мали та мають місце у вітчизняній
економіці:
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) збереження та поглиблення структурних деформацій; на початку ХХІ століття частка

базових галузей - металургія, хімія, енергетика, паливна промисловість (тобто
найбільш капітало-, енерго- та трудомістких і водночас екологічно шкідливих
виробництв) становили до 58%
2) звужується і зменшується в абсолютних показниках процес розвитку корпоративного
та приватного сектору економіки
3) катастрофічний рівень фізичного та морального старіння основних виробничих
фондів; реальне зношення основних засобів у провідних галузях становить 60-70%
4) загроза безпеці держави у сфері енергопостачання; Україна належить до
енергодефіцитних країн, оскільки за рахунок власних джерел палвино-енергетичних
ресурсів вона задовольняє свої потреби на 47% (національні родовища забезпечують
лише 10-12% потреб у нафті, 20-25% - у природному газі)
5) не сформовано основні атрибути національної економіки - фінансову, податкову,
митну, банківську та інші системи, що сукупно визначають основну економічну
інфраструктуру державності

6) низький рівень економічної свободи і високий рівень економічного ризику; це

спричинено непослідовною урядовою політикою щодо іноземного капіталу,
нестабільністю правового поля конкуренції, корумпованістю чиновників, внаслідок
чого іноземні інвестори не поспішають вкладати кошти в українську економіку
7) не відбулося суттєвих зрушень у сфері ціноутворення; більшість цін (до 70%)
регулюються державою
Задание #40
Вопрос:

Позначте пропущену назву документу, прийнятого 1 листопада 1991 року, уривок з
якого наводиться нижче:
"Верховна Рада України, беручи до уваги, що на території України проживають
громадяни більш як 100 національностей, прийняла ***********, що складається із
семи статей.
Стаття 1. Українська держава гарантує всім народам, національним групам, що
проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права..."
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Закон України "Про громадянство в Україні"
2) Декларація про державний суверенітет України
3) Закон України "Про національні меншини в Україні"
4) Декларація прав національностей України
Конец

