
Тест: C:\MyTestX_02\Tests\История\11кл_ИстУкр03_В10_2.mtf
Історія України-11, тема-03

Автор: СШЛНІТ
Описание:
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початок 80-х років)

Задание #1
Вопрос:
Яких заходів щодо стимулювання розвитку сільського господарства передбачалося 
вжити згідно з економічною реформою 1965 року?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) встановлення твердих планів державних закупівель на декілька років, підвищення 
закупівельних цін з урахуванням кліматичних умов, зміцнення матеріально-технічної 
бази сільського господарства
2) надання колгоспам права самостійно формувати ціни на свою продукцію, 
скорочення обсягу державних закупівель
3) ліквідація всіх колгоспних ринків, право реалізовувати сільськогосподарську 
продукцію отримувала тільки держава

Задание #2
Вопрос:
"Золотою" п'ятирічкою називали...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) восьму
2) дев'яту
3) десяту

Задание #3
Вопрос:
Які з вказаних творів написані українським журналістом-правозахисником 
В.Чорноволом?

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) "Мойсей"
2) "Хроніка опору"
3) "Правосуддя чи рецидиви терору"
4) "Репортаж із заповідника ім. Л.Берії"
5) "Інтернаціоналізм чи русифікація"
6) "Лихо від розуму"

Задание #4
Вопрос:
В.Щербицький, перебуваючи на посаді першого секретаря ЦК КПУ:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) орієнтувався в першу чергу на інтереси й настрої союзних верхів, а не на інтереси 
народу України
2) критично ставився до прорахунків у політиці центру
3) відстоював інтереси республіки у мовній та культурній сферах, у визнанні 



інвестицій в її економіку

Задание #5
Вопрос:
Для боротьби з дисидентами влада застосовувала...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) арешти й засудження до ув'язнення, утримання в психіатричних лікарнях, 
звільнення з роботи
2) збройне придушення масовиз виспутів дисидентів, закриття видань, де 
друкувалися будь-які твори дисидентів
3) арешти і висилка за кордон

Задание #6
Вопрос:
Які зовнішньополітичні події призвели до припинення реформи в СРСР?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) революція в Угорщині
2) "Празька весна"
3) початок розрядки напруженності в міжнародних відносинах

Задание #7
Вопрос:
Економічна реформа О.Косигіна перебдачала:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) введення госпрозрахунку
2) наукове обгрунтуваання планових показників
3) створення спеціальних фондів для матеріального стимулювання праці робітників
4) запровадження вільного виходу підприєжмств на зовнішній ринок
5) запровадження показників рентабельності

Задание #8
Вопрос:
Чи могла Україна практично реалізувати конституційне право на добровільний вихід 
зі складу СРСР?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) так, бо це гарантувалося конституцією
2) ні, бо не існувало самого механізму його реалізації

Задание #9
Вопрос:
Масові арешти українських дисидентів уперше було проведено:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) у травні-червні 1961 року
2) жовтні-листопаді 1964 року
3) серпні-вересні 1965 року

Задание #10



Вопрос:
Які з наведених методів боротьби не застосовували дисиденти?

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) періодичні письмові звернення до керівників УРСР і СРСР
2) поширення книг і статей через "самвидав"
3) критичні виступи по радіо й телебаченню
4) організація масових мітингів та демонстрацій
5) щорічне вшанування пам'яті Т.Шевченка
6) розповсюдження листівок
7) шпигунська діяльність, напади на керівників держави і партії

Задание #11
Вопрос:
Поставте події в хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ започаткування "реформ О.Косигіна"
__ Обрання В.Щербицького першим секретарем КПУ
__ прийняття четвертої Конституції УРСР
__ прийняття Продовольчої програми

Задание #12
Вопрос:
Появі Української Гельсінської групи сприяли події:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) укладення Гельсінського заключного акта
2) посилення репресій проти дисидентів
3) поява Гельсінської групи в Москві

Задание #13
Вопрос:
Основними причинами невдач реформ другої половини 1960-х років були:

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) командні методи керівництва
2) мілітаризація економіки
3) криза колгоспно-радгоспної системи
4) невтручання держави в економічні процеси
5) залежність економіки УРСР від західних інвестицій
6) косметичний характер реформ, які не зачіпали суті радянської економіки
7) орієнтація на екстенсивні методи господарювання

Задание #14
Вопрос:
Свідченням кризи в промисловості республіки в 1970 1980-ті рр. було:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) зміншення іноземних інвестицій в економіку республіки
2) низькі показники приросту продукції, низька вартість продукції, значна частка 



ручної праці
3) зменшення кількості підприємств, скорочення кількості працівників, зайнятих у 
промисловості

Задание #15
Вопрос:
Які нові положення щодо політичної системи в СРСР були зафіксовані в новій 
Конституції?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) вищим законодавчим органом влади в країні проголошувалася Президія ВР СРСР
2) КПРС проголошувалася керівною й спрямовуючою силою суспільства, ядром його 
політичної системи
3) трудові колективи проголошувалися складовою частиною політичної системи 
СРСР й отримували право законодавчої ініціативи

Задание #16
Вопрос:
Релігійне дисидентсво в Україні представляли:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) В.Чорновіл, Л.Лук'яненко, В.Мороз
2) Й.Тереля, Л.Лук'яненко, В.Мороз
3) П.Григоренко, М.Руденко, О.Тихий

Задание #17
Вопрос:
Українську Гельсінську групу очолив:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) М.Руденко
2) П.Григоренко
3) О.Тихий
4) В.Чорновіл

Задание #18
Вопрос:
Виникнення такого явища, як дефіцит, було зумовлене:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) зростанням доходів громадян при стабільних цінах і відсутності зростання 
виробництва
2) перевищення темпів зростання кількості населення над темпами приросту 
населення
3) падіння цін на основні експортні товари СРСР
4) створення ажіотажного попиту
5) стрімким падінням виробництва товарів народного споживання

Задание #19
Вопрос:
Які з проголошених у Конституції СРСР 1977 року прав та свобод громадян 



принципово не могли бути реалізовані в умовах тоталітарного режиму?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) право на працю, відпочинок, охорону здоров'я, матеріальне запезпечення у 
старості, право на житло, освіту, свободу пересування
2) право на участь в управлінні державними справами, в обговоренні рішень 
загальнодержавного рівня, свобода пересування
3) свобода слова, друку, мітінгів, демонстрацій, свобода совісті, право на 
недоторканість особи

Задание #20
Вопрос:
Перехід до обов'язкової загальної середньої освіти в УРСР в основному було 
завершено:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) у 1972 році
2) у 1977 році
3) у 1978 році
4) у 1979 році

Задание #21
Вопрос:
Директива колегії Міністерства освіти УРСР про "Удосконалення вивчення 
російської мови в загальноосвітніх школах республіки" передбачала:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) повну русифікацію українських шкіл
2) запровадження надбавок для вчителів російської мови та літератури
3) надання батькам учнів права вирішувати, чи вивчати їхнім дітям українську мову

Задание #22
Вопрос:
Поява концепції "розвинутого соціалізму" була зумовлена:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) прагнення знайти пояснення населенню причин провалу проголошених планів 
побудови комунізму
2) нереальністю планів партійної програми, прийнятої на ХХІІ з'їзді КПРС
3) відмовою партійно-державного керівництва від планів побудови комунізму

Задание #23
Вопрос:
Українська Гельсінська група була організацією:

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) легальною
2) напівлегальною
3) підпільною

Задание #24
Вопрос:



На початок 1980-х років дисидентський рух в Україні було практично розгромлено. 
Причинами цього були:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) нечисленність дисидентів
2) відсутність підтримки їх діяльності з боку населення
3) діяльність дисидентів була дискредитована зв'язками з іноземними розвідками
4) перехід наприкінці 1970-х років до терористичних методів боротьби
5) відсутність належної організованності
6) оперативність і жорстокість каральних органів

Задание #25
Вопрос:
Як називалася політика, що заперечувала будь-яку спробу оновлення суспільства, 
консервувала існуючий режим наростання кризи радянського ладу?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) "Відлига"
2) "застою"
3) "пробудження"
4) "замороження"

Задание #26
Вопрос:
Фаза суспільного розвитку, перехідна між соціалізмом і комунізмом в 1960-1970-х 
роках, отримала назву:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) "квітучого соціалізму"
2) "оновленого соціалізму"
3) "розвиненого соціалізму"
4) "здорового соціалізму"

Задание #27
Вопрос:
Як називалася партійно-господарська верхівка, яка посідала панівне становище в 
системі управління державою?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) авторитети
2) дипломати
3) номенклатура
4) дисиденти

Задание #28
Вопрос:
Історичний процес швидкого зростання старих і появи нових міст та підвищення 
їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства називають:

Выберите один из 4 вариантов ответа:



1) мілітаризація
2) асиміляція
3) колонізація
4) урбанізація

Задание #29
Вопрос:
Демонстрація проти арештів української інтелігенції в київському кінотеатрі 
"Україна" відбулася у:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) вересні 1965 року
2) березні 1966 року
3) травні 1967 року
4) січні 1968 року

Задание #30
Вопрос:
Усунення П.Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП України сталося у ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) квітні 1970 року
2) березні 1968 року
3) травні 1972 року
4) січні 1968 року

Задание #31
Вопрос:
П.Шелеста було усунено з посади першого секретаря ЦК КП України за ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) "м'якотілість під час проведення хлібозаготівель"
2) "економічне місництво та потурання українському буржуазному націоналізму"
3) "прояви націоналізму і сепаратизму"
4) критику ідеї "розвиненого соціалізму"

Задание #32
Вопрос:
Кінорежисер, який зняв фільм "Тіні забутих предків":

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) С.Сміян
2) С.Параджанов
3) А.Скибенко
4) І.Равицький

Задание #33
Вопрос:
Хто з названих осіб у 1970-х роках відповідав за здійснення ідеологічної політики 
партії України?

Выберите один из 4 вариантов ответа:



1) О.Ляшко
2) О.Ватченко
3) В.Маланчук
4) В.Федорчук

Задание #34
Вопрос:
У яких містах України наприкінці 1970-х років не залишилося жодної української 
школи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) у Донецьку та Криму
2) у Донецьку та Луганську
3) у Криму та Одесі
4) у Києві та Харкові

Задание #35
Вопрос:
У шкільній реформі, що була здійснена у 1984 році, наголос робився на ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) трудовому навчанні
2) гуманітарних предметах
3) природничо-математичних предметах
4) економічних і суспільствознавчих предметах

Задание #36
Вопрос:
Які наслідки мало створення каскаду гідроелектростанцій та штучних морів на 
Дніпрі у 70-х роках ХХ століття?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) сприяло видобутку дешевої електроенергії та створенню умов для розвитку 
меліоративного господарства
2) сприяло видобутку дешевої електроенергії та розвитку рибного господарства
3) спричинило подорожання електроенергії в інших областях
4) спричинило погіршення екологічної ситуації та загибель історичних населенних 
пунктів

Задание #37
Вопрос:
Активізація опозиційного руху в Україні у 70-х роках була пов'язана з тим, що...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) розпочалося згортання владою процесу десталінізації, посилення русифікації
2) західні держави почали активно підтримувати опозицію в СРСР
3) П.Шелеста зняли з посади першого серктаря ЦК КПУ
4) Конституція СРСР та УРСР 70-х років передбачала право на свободу слова і 
зібрань

Задание #38



Вопрос:
Прийняття Конституції УРСР у 1978 році дала можливість Україні:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) отримати право на вільний вихід зі складу СРСР
2) залишатись у складі СРСР без права отримати суверенітет
3) отримати право на вихід з СРСР, яке мало лише декларативний характер
4) стаття про право на вільний вихід УРСР була взагалі виключена з тексту 
Конституції

Задание #39
Вопрос:
Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) нестача певного виду товарів  у порівнянні з потребами
2) твори, видані всупереч офіційним заборонам
3) ті, хто підписувався під листами протесту на захист жертв політичних репресій
4) нав'язування суспільству певних ідей з боку правлячої партії
5) особа, що не погоджується з панівною ідеологією

__ Ідеологізація
__ підписанти
__ самвидав
__ дефіцит

Задание #40
Вопрос:
Установіть відповідність між напрямками дисидентського руху та їхніми цілями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) боротьба за національні інтереси українського народу
2) відновлення діяльності УКГЦ та УАПЦ
3) боротьба за незалежність України
4) захист прав людини згідно Гельсінськими угодами

__ правозахисний
__ національно-орієнтований
__ релігійний
__ самостійницький

Задание #41
Вопрос:
Співвіднесіть прізвища діячів з фактами їхньої біографії:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) президент Академії наук УРСР
2) лідер Української Гельсінської спілки
3) головний редактор журналу "Український вістник"
4) лідер релігійних дисидентів
5) кінорежисер, що поставив фільми "Вавилон ХХ" та "Білий птах з чорною 



відзнакою"

__ М.Руденко
__ Й.Тереля
__ Б.Патон
__ В.Чорновіл

Задание #42
Вопрос:
Установіть відповідність між іменами та прізвищами політичних і культурних діячів 
та назвами їх творів:

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) "Собор у риштуванні"
2) "Правосуддя чи рецидиви терору"
3) "Репортаж із заповідника ім.Берії"
4) "Україна наша радянська"
5) "Сповідь у камері смертників"
6) "Інтернаціоналізм чи русифікація"

__ Іван Дзюба
__ Євген Сверстюк
__ В'ячеслав Чорновіл
__ Валентин Мороз
__ Петро Шелест

Задание #43
Вопрос:
Вкажіть правильні та неправильні твердження:

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ 9 листопада 1976 року була утворена  найбільша правозахисна організація в УРСР 
- Українська громадська група сприяння виконанню Гельсинських угод, котру 
очолив письменник, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Чорновіл
__ Послідовними борцями за права віруючих в СРСР були представники релігійного 
дисидентства: легалізації УГКЦ активно добивався Й.Тереля, а невтомним 
захисником прав православних віруючих став Василь Романюк
__ В історії України післяхрущовське двадцятиліття називається періодим "застою", 
що уособлювався з іменем Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва і 
характеризувався поверненням до тоталітаризму та зародженням системної кризи, 
що охопила всі сфери суспільного життя

Задание #44
Вопрос:
Вкажіть правильні та неправильні твердження:

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ У 1967 році відбулися дві помітні події в історії українського національного руху: 
В'ячеслав Чорновіл уклав збірник  "Лихо з розуму" про долю українських 
політв'язнів, а також пройшла резонансна демонстрація шанувальників творчості 



Тараса Шевченка у Києві.
__ Упродовж ХХ століття було прийнято чотири Конституції радянської України: 1 
ухвалена 10 березня 1919 р., 2 - 15 травня 1929 р., 3 - 30 січня 1937 р., 4 - 30 січня 
1977 р.
__ У червні 1983 р. Міністерство освіти УРСР направило на місця постанову під 
назвою "Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в 
освітніх школах і педагогічних навчальних закладах УРСР", яка передбачала 
можливість вибору учнями або батьками мови навчання і припинила процес 
русифікації української освіти

Задание #45
Вопрос:
Вкажіть правильні та неправильні твердження

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ До затвердженої 20 кввітня 1978 р. Конституції УРСР вперше в конституційній 
практиці було внесено положення, згідно з яким КПРС є "керівною і спрямовуючою 
силою суспільства, ядром її політичної системи", а стаття 69 взагалі забороняла 
Українській РСР вільний вихід зі складу Радянського Союзу.
__ Друга половина 60-70-х рр. ХХ ст. стала періодом формування українського 
поетичного кіно, що його основу склали випущені в цей час художні фільми 
"Камінний хрест" (реж. Л.Осика), "Криниця для спраглих" (реж. Ю.Ієєнко), "Білий 
птах з чорною ознакою" і "Вавілон ХХ" (реж.І.Миколайчук), "Тіні забутих предків" 
(реж.С.Параджанов)

Задание #46
Вопрос:
Позначте події, що відбулися впродовж 1972 року:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) початок восьмої - "золотої" п'ятирічки
2) започаткування виходу "самвидавського" журналу "Український вісник"
3) усунення з посади Першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста
4) ухвалення Верховною Радою УРСРС Конституції УРСР
5) початок масштабних "чисток" серед української інтелігенції

Задание #47
Вопрос:
Позначте історичні події, ювілеї яких могли б відзначатися в УРСР упродовж 1978 
року:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) 790-річчя першої письмової згадки назви "Україна"
2) 990-річчя хрещення Київської Русі
3) 330-річчя початку національно-визвольної війни українського народу проти Речі 
Посполитої під проводом Богдана Хмельницького
4) 270 річчя від дати укладення Конституції Пилипа Орлика
5) 130-річчя від дати скасування панщини на території Галичини
6) 30-річчя від офіційної дати утворення Української Повстанської Армії



Задание #48
Вопрос:
Позначте імена та прізвища українських учених, котрі уславляли українську науку 
впродовж останньої третини ХХ століття:

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) Михайло Брайчевський
2) Василь Стус
3) Василь Ремесло
4) Микола Амосов
5) Борис Патон
6) Анатолій Солов'яненко
7) Іван Миколайчук
8) Тетяна Яблонська

Задание #49
Вопрос:
Позначте факти із життя В'ячеслава Чорновіла:

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) уродженець села Єрки Звенигородського району Черкаської області
2) уродженець села Гусинці, що на Харківщині
3) випускник факультету журналістики Київського університету імені Т.Шевченка
4) випускник факультету журналістики Львівського університету імені І.Франка

5) перший голова Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських 
угод
6) редактор "самвидавського" часопису "Український вісник"
7) кандидат у Президенти України на виборах у 1991 році
8) автор книг "Лихо з розуму", "Правосуддя чи рецидиви терору", "Хроніки 
таборових буднів"
9) автор книг та творів "Мойсей", "Хроніка опору", "Серед снігів", "Репортаж із 
заповідника ім.Берії"

Задание #50
Вопрос:
Позначте риси, характерні для перебігу суспільно-політичного життя на території 
УРСР упродовж періоду "застою" (за О.Бойком)

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) підміна справжнього народовладдя формальним представництвом громадян у 
керівних структурах
2) зменшення чисельності бюрократичного апарату
3) одержавлення та зведення нанівець самостійності громадських організацій
4) перетворення КПРС (КПУ) на абсолютного ідеолога та єдиного носія радянської 
влади
5) започаткування гласності та лібералізація діяльності інтелігенції і діячів різних 
галузей культури

Задание #51



Вопрос:
Позначте терміни та поняття, що стосуються української історії періоду "застою":

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод
2) Українська робітничо-селянська спілка
3) "ждановщина"
4) "маланчуківщина"
5) машинно-тракторна станція
6) розвинутий соціалізм
7) Продовольча програма
8) "розстріляне відродження"

Задание #52
Вопрос:
Позначте документальні уривки, що стосуються процесу русифікації української 
освіти і науки в період "застою":

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) "...Передбачити в проектах бюджетів на 1984 та наступні роки потрібні 
асигнування: ... на підвищення стипендіальних виплат ... на студентів, які 
навчаються в педагогічних інститутах за фахом "Російська мова та література в 
національній школі"
2) "...Громадяни України мають право на освіту. Це право забезпечується 
безоплатністю всіх видів освіти, ... можливістю навчатись в школі рідною мовою..."
3) "... Упродовж 1984-1985 років створити у кожному місті і районі, де існує 
національний склад учнів, школу (класи) з поглибленим вивченням російської мови 
..."
4) "... В 1970 році з півтора мільйона спеціалістів із вищою освітою, що працювали в 
Україні, 600 тисяч були росіянами, тобто більше, ніж третина..."
5) "...В Українській РСР існує і вдосконалюється єдина система народної освіти, яка 
забезпечує загальноосвітню і професійну підготовку громадян, служить 
комуністичному вихованню, духовному і фізичному розвитку молоді, готує її до 
праці і громадської діяльності"

Задание #53
Вопрос:
Позначте термін, запроваджений радянською ідеологією у 1967 році, що означає 
смугу історичного розвитку СРСР між побудованим упродовж 1930-х років 
соціалізмом та майбутнім повним комунізмом

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) "розвинутий соціалізм"
2) "інтегральний націоналізм"
3) "демократичний соціалізм"
4) "розвинутий комунізм"
5) "прогресивний соціалізм"

Задание #54
Вопрос:



Позначте назву міста, що його стосується уривок із статті, надрукованої в газеті 
"Известия" 6 листопада 1975 р.:
"Электростанция - первенец атомной энергетики Украины… Она уникальна по своей
конструкции. Мощность только одного блока будет равна одному миллиону 
киловатт. Строительство ведётся скоростными методами. Рядом со стройкой вырос 
современный благоустроенный город»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Запоріжжя
2) Кузнецовськ
3) Хмельницький
4) Чорнобиль
5) Енергодар

Задание #55
Вопрос:
Позначте назву одного із найвідоміших творів Ліни Костенко, що вийшов друком у 
1979 р., однак лише через 8 років був удостоєний Шевченківської премії:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) "Мальви"
2) "Лебеді материнства"
3) "Дорога до болю"
4) "Маруся Чурай"
5) "Лихо з розуму"

Задание #56
Вопрос:
Позначте логічний ланцюжок, що об'єднує поняття і терміни, що стосуються 
історичного розвитку УРСР у період брежнєвського "застою":

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) "воєнний комунізм", нова економічна політика, українізація
2) індустріалізація, колективізація, "розстріляне відродження"
3) "новий порядок", рух Опору, геноцид
4) десталінізація, раднаргосп, шістдесятники
5) "золота п'ятирічка", Продовольча програма, правозахисний рух

Задание #57
Вопрос:
Позначте назву документа, звідки взято цей уривок: 
"Громадяни Української РСР є рівними перед законом, незалежно від походження, 
соціального і майнового статусу, расової і національної належності, статі, освіти, 
мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших 
обставин..."

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Конституція СРСР



2) Конституція УРСР
3) Декларація Української громадської групи сприяння виконанню Гельсинських 
угод
4) Постанова колегії Міністерства освіти УРСР "Про додаткові заходи по 
вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних 
навчальних закладах Української РСР"

Задание #58
Вопрос:
Позначте прізвище та ім'я особи, що її стосується цей оспис:
"Літератор, громадсько-політичний діяч. У 1947-1950 рр. - редактор часопису 
"Дніпро". Автор поетичних збірок, романів, повістей ("Вітер в обличчя", "Остання 
шабля"). Перший голова Української групи сприяння виконанню Гельсинських угод. 
В'язень мордовських таборів. Після реабілітації перебував у США, ФРН. У 1990 р. 
повернувся на Україну".

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Микола Руденко
2) Валентин Мороз
3) Василь Стус
4) Петро Григоренко
5) Михайло Брайчевський

Задание #59
Вопрос:
Позначте подію, що відбулася найпізніше:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) започаткування випуску "самвидавського" журналу "Український вісник"
2) усунення Петра Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ
3) вихід у світ праці Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація"
4) публікація у журналі "Вітчизна" роману Олеся Гончара "Собор"
5) запровадження в Україні загальносоюзної Продовольчої програми

Задание #60
Вопрос:
Позначте дату події, котрої стосується уривок із документу:
«Своїм головним завданням група вважає ознайомлення урядів країн-учасниць і 
світової громадськості з фактами порушення на терені України Загальної Декларації 
прав людини та гуманітарних статей, прийнятих Гельсінською нарадою»

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 22 травня 1967 р.
2) 7 жовтня 1977 р.
3) 9 вересня 1982 р.
4) 9 листопада 1976 р.
5) 20 квітня 1978 р.

Задание #61



Вопрос:
Вкажіть неправильні твердження із тих, що стосуються соціально-економічного 
розвитку УРСР в період "застою":

Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) упродовж 1966-1970 рр. в республіці спостерігалися найвищі за останні 35 років 
темпи розвитку, внаслідок чого економісти назвали цей період "золотою" 
п'ятирічкою
2) у 1966-1967 рр. в республіці скасовано оплату праці колгоспників, що діяла за 
тарифними ставками відповідних категорій робітників і службовців радгоспів
3) 70-80-і роки відзначалися подальшим наступом московського центру на 
економічні інтереси Української РСР
4) 70-80-і роки ознаменувалися поліпшенням екологічної ситуації в Україні, зокрема 
в районах Донбасу та промислових центрах Наддніпрянщини
5) офіційні дані свідчать, що з 1972 по 1986 рр. в Україні зникли 1502 села
6) на початку 80-х років за рівнем життя населення Українська РСР посідала перше 
місце в СРСР та була у другій десятці серед економічно розвинутих країн світу
7) упродовж 60-х - першої половини 80-х років питома вага сільских мешканців у 
складі всього населення Української РСР зросла більш ніж на 16%, постійно 
збільшувався природний приріст жителів республіки

Конец


