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Історія-11, Розпад СРСР

Автор: СШЛНІТ
Описание:
Історія України. Розпад СРСР і відродження незалежності

Задание #1
Вопрос:
Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під 
керівництвом КПРС у другій половині 80-х років:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) відбудова
2) реконструкція
3) переобладнання
4) перебудова
5) відлига

Задание #2
Вопрос:
Позначте, коли відбувся перший страйк шахтарів України:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) травень 1989 року
2) липень 1989 року
3) жовтень 1989 року
4) березень 1990 року

Задание #3
Вопрос:
Декларацію про державний суверенітет України було проголошено в...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) березні 1990 року
2) травні 1990 року
3) червні 1990 року
4) липні 1990 року

Задание #4
Вопрос:
Який регіон України перебрав на себе роль "українського П'ємонту" у другій 
половині 80-х років?

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Крим
2) Львівщина
3) Донбас
4) Одещина
5) Дніпропетровщина

Задание #5



Вопрос:
Живий ланцюг "Українська хвиля" у 1990 році простягався...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) від Києва до Сімферополя
2) від Києва до Донецька
3) від Києва до Львова
4) від Львова до Донецька

Задание #6
Вопрос:
Вкажіть області, в яких на виборах до місцевих рад у 1990 році перемогли 
демократичні сили:

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) Закарпатська область
2) Чернівецька область
3) Чернігівська область
4) Львівська область
5) Івано-Франківська область
6) Тернопільська область
7) Волинська область
8) Житомирська область
9) Рівненська область

Задание #7
Вопрос:
Вкажіть країни, які першими визнали незалежність України:

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) Росія
2) Аргентина
3) Угорщина
4) Англія
5) Польща
6) Канада
7) Латвія
8) Литва

Задание #8
Вопрос:
Хто був обраний головою Верховної Ради УРСР ХІІ скликання у травні 1990 року?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) І.Юхновський
2) В.Івашко
3) В.Фокін
4) І.Плющ

Задание #9
Вопрос:



Хто із названих діячів був першим головою Народного Руху України?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) І.Гель
2) М.Горинь
3) І.Драч
4) С.Губенко

Задание #10
Вопрос:
У 1988 році лідером Української Гельсінської спілки було обрано...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Л.Лук'яненка
2) І.Драча
3) В.Чорновола
4) В.Павличка

Задание #11
Вопрос:
В результаті виборів 1 грудня 1991 року першим Президентом незалежної України 
було обрано...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) І.Юхновського
2) В.Івашка
3) Л.Кравчука
4) С.Гуренка

Задание #12
Вопрос:
"Група 239" у складі Верховної Ради України, обраної у березні 1990 року, 
представляла інтереси...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) опозиції
2) центристів
3) комуністичної більшості
4) лівих сил

Задание #13
Вопрос:
Проголошений М.Горбачовим курс "прискорення" мав на меті...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) упровадження економічних методів управління ринкового типу на підприємствах
2) реконструкцію промисловості та підвищення якості виробленої продукції
3) збільшення обсягів виробництва в легкій та харчовій промисловості
4) підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, збільшення пенсій

Задание #14
Вопрос:



Значеня гласності полягало у тому, що...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) люди могли мислити по-новому, одержувати об'єктивну інформацію, мати власну 
думку
2) заборонялась будь-яка критика, інформація мала суб'єктивний характер
3) на всі засоби масової інформації накладалась жорстка цензура
4) люди мислили старими догмами та стереотипами

Задание #15
Вопрос:
На позачерговій сесії Верховної Ради УРСР у серпні 1991 року було прийнято...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Указ "Про заборону діяльності Компартії України"
2) Акт проголошення незалежності України
3) Декларацію про державний суверенітет України
4) Закон УРСР "Про вибори президента"

Задание #16
Вопрос:
Співвіднесіть поняття із їхніми визначеннями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) забезпечення гарантованих Конституцією громадянських прав особи
2) можливість одержання правдивої інформації
3) підкуп державних і політичних діячів
4) цілковита незалежність держави від інших держав в її внутрішній та зовнішній 
політиці
5) перевищення видатків над доходами в рамках державного бюджету

__ гласність
__ суверенітет
__ лібералізація
__ корупція

Задание #17
Вопрос:
Співвіднесіть дати з подіями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) початок перебудови
2) перші альтернативні вибори до Верховної Ради
3) запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами
4) Акт проголошення незалежності України
5) Декларація про державний суверенітет України

__ 24 серпня 1991 року
__ квітень 1985 року
__ березень 1990 року



__ листопад 1990 року

Задание #18
Вопрос:
Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) перший секретар КПУ в 1991 році
2) голова "Народної Ради" в 1990 році
3) голова Ради міністрів УРСР в 1990 році
4) президент України у 1991-1994 роках
5) президент Академії наук України

__ І.Юхновський
__ В.Фокін
__ Л.Кравчук
__ С.Гуренко

Задание #19
Вопрос:
Розташуйте події в хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ голодування студентів
__ вибух на Чорнобильській АЕС
__ спроба антиконституційного перевороту в СРСР
__ прийняття Декларації про державний суверенітет України

Задание #20
Вопрос:
Парламентську опозицію - Народну Раду - очолював...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) І.Юхновський
2) В.Івашко
3) Д.Павличко
4) В.Чорновіл

Задание #21
Вопрос:
Громадсько-політичні організації, що не були офіційно зареєстровані, мали назву...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) підпільні
2) неформальні
3) ворожі
4) урядові

Задание #22
Вопрос:
Перший в Україні робітничий страйк улітку 1989 року організували...



Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шахтарі
2) учителі
3) лікарі
4) залізничники
5) студенти

Задание #23
Вопрос:
Як спроба державного перевороту в СРСР позначилась на долі КПУ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) її діяльність було припинено, а згодом і зовсім заборонено
2) вона перестала бути найчисленнішою із партій
3) її діяльність було припинено до закінчення судового процесу над членами ДКНС
4) КПУ повністю зійшла з політичної арени

Задание #24
Вопрос:
Установчий з'їзд Народного Руху України відбувся у...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 1989 році
2) 1990 році
3) 1991 році
4) 1988 році

Задание #25
Вопрос:
Установчий з'їзд Народного Руху України відбувся у місті...

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Києві
2) Львові
3) Донецьку
4) Дніпропетровську
5) Полтаві

Задание #26
Вопрос:
Головою Народного Руху України на Установчому з'їзді було обрано...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Л.Лук'яненка
2) І.Драча
3) В.Чорновола
4) О.Тягнибока

Задание #27
Вопрос:
Всесоюзний референдум з питань майбутнього СРСР відбувся...



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 16 липня 1991 року
2) 17 березня 1991 року
3) 24 серпня 1991 року
4) 1 грудня 1991 року

Задание #28
Вопрос:
Заколот ДКНС...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) КПУ підтримала
2) КПУ не підтримала
3) КПУ зайняла очікувальну позицію

Задание #29
Вопрос:
Гласність - це...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) форма свободи слова в СРСР
2) можливість висловлювання альтернативної точки зору
3) специфічна форма поширення правдивої інформації в умовах державного 
контролю над засобами масової інформації

Задание #30
Вопрос:
Визначте хронологічну послідовність подій:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР
__ перший з'їзд народних депутатів СРСР
__ усунення від влади В.Щербицького
__ початок страйкового руху

Задание #31
Вопрос:
Національно-демократичний рух в Україні в роки перебудови...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) очолювала інтелігенція
2) очолювали робітники
3) очолювало селянство
4) очолювала армія

Задание #32
Вопрос:
"Демократична платформа" в КПУ утворилась...

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) у 1989 році
2) у 1990 році



3) у 1991 році
4) у 1988 році

Задание #33
Вопрос:
Якою була перша реакція українського компартійного керівництва на 
Чорнобильську катастрофу?

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) відразу почали здійснювати заходи з подолання наслідків аварії
2) прагнули приховати її від широкої громадськості
3) залучили іноземних спеціалістів і фінансові ресурси для ліквідації наслідків аварії

Задание #34
Вопрос:
Твердження "Основні вимоги шахтарського страйку 1989 року були лише 
економічного спрямування" є...

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) вірним
2) хибним

Задание #35
Вопрос:
Твердження "Основні вимоги шахтарського страйку 1989 року були лише 
політичного спрямування" є...

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) вірним
2) хибним

Задание #36
Вопрос:
Твердження "Основні вимоги шахтарського страйку 1989 року були як 
економічного, так і політичного спрямування" є...

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) вірним
2) хибним

Задание #37
Вопрос:
Першим секретарем ЦК КПУ після звільнення з цієї посади В.Щербицького став...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) В.Івашко
2) Л.Кравчук
3) С.Гуренко

Задание #38
Вопрос:
На референдум 1 грудня 1991 року було винесено питання...



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) про запровадження в республіці посади президента
2) про схвалення нової Конституції України
3) про підтвердження Акта проголошення незалежності України
4) про можливість збереження СРСР

Задание #39
Вопрос:
"Парад суверенітетів" - це...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) масові заходи із відзначення революційних свят
2) перманентне проголошення союзними й автономними республіками свого 
суверенітету
3) проголошення формального суверенітету

Задание #40
Вопрос:
На референдум 17 березня 1991 року було винесено питання...

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) реформування СРСР
2) ліквідації СРСР
3) збереження СРСР

Задание #41
Вопрос:
Укажіть ключові терміни і поняття, які використовуються для характеристики 
процесу розпаду СРСР в 1985-1991 роках:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) дисиденство
2) гласність
3) раднаргосп
4) плюралізм
5) багатопартійність
6) самвидав

Задание #42
Вопрос:
Позначте основні особливості процесу перебудови в Україні:

Выберите несколько из 9 вариантов ответа:
1) уповільнений темп розвитку республіки в цілому
2) порівняно низький рівень політичної активності населення
3) УРСР перебувала в авангарді "перебудовчих" процесів в СРСР, її досвід нове 
кремлівське керівництво намагалось поширити на весь Радянський Союз
4) готовність вищого партійного керівництва УРСР сприймати ідеї перебудови та 
здійснювати їх на практиці
5) тривале збереження при владі старої брежнєвської еліти



6) апарат ЦК КПУ і партійні комітети на місцях намагалися оперативно реагувати на 
швидко змінювану внутріполітичну обстановку, досить ефективно працювали в 
умовах гласності, багатопартійності і наростаючого національного руху
7) масштабні конфлікти на національному грунті
8) відсутність відвертого насилля як засобу розв'язання внутрішніх проблем
9) перетворення Чорнобильської трагедії з екологічного чинника суспільного життя 
на потужний політичний

Задание #43
Вопрос:
Які події відбулися після проголошення в СРСР курсу на перебудову?

Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) відкриття ХІХ Всесоюзної конференції КПРС
2) формування Народного Руху України
3) створення Клубу творчої молоді (КТМ) в Києву, президентом КТМ було обрано 
Л.Танюка
4) скасування Статті 6 Конституції СРСР про керівну роль КПРС
5) прийняття Продовольчої прогрми
6) створення Української групи сприяння виконанню Гельсінських угод (Української 
Гельсінської групи)
7) трагічна загибель В.Чорновола
8) створення Українського культурологічного клубу

Задание #44
Вопрос:
Позначте подію в історії України, яка відбулась в той же рік, коли був зруйнований 
Берлінський мур і були відкриті кордони НДР з ФРН і Західним Берліном:

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) створення Української Гельсінської спілки (УГС) - федерації правозахисних груп і 
організацій України
2) на мітингу у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори
3) між Києвом і Львовом створено живий ланцюг "Українська хвиля" з нагоди 71-ї 
річниці проголошення Акту возз'єднання УНР та ЗУНР
4) відбулися перші демократичні вибори до Верховної Ради УРСР

Задание #45
Вопрос:
Позначте подію, яка відбулася того самого року, коли відбулися Установчі збори 
Народного Руху України за перебудову (Рух):

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) прийняття Конституції УРСР
2) звільнення В.Щербицького від обов'язків першого секретаря ЦК КПУ
3) аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС
4) постанова ЦК КПРС "Про посилання боротьби з нетрудовими доходами"

Задание #46
Вопрос:



Вкажіть, які із зазначених тверджень є вірними (Да), а які - хибними (Нет):

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Народний Рух України був організацією творчої інтелігенції
__ Народний Рух України був організацією, яка об'єднувала представників 
національно-центристських партій
__ Народний Рух України був організацією, яка об'єднувала позапартійних громадян 
України
__ Народний Рух України був першою масовою організацією, яка об'єднувала людей 
найрізноманітніших поглядів

Задание #47
Вопрос:
Позначте назву національно-центристської партії, що виникла на базі Української 
Гельсінської спілки; свої осередки ця партія організувала в усіх областях України; 
своєю головною метою партія проголосила "створення Української незалежної 
соборної держави"; серед її головних засад - абсолютна цінність життя, свободи, 
самобутності людини і кожної нації.

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Українська селянська демократична партія (УСДП)
2) Українська народно-демократична партя (УНДП)
3) Українська республіканська партія (УРП)
4) Демократична партія України (ДемПУ)

Задание #48
Вопрос:
15 травня 1990 року вперше в історії України Верховна Рада респубілки почала 
працювати в парламентському режимі (сесія триває не 1-2 дні, а 60 робочих днів); 
поряд із більшістю ("група 239") у Верховній Раді утворилася парламентська 
опозиція (125 депутатів), яка складалася з прибічників як поміркованих, так і 
радикальних, безкомпромісних поглядів. Позначте назву парламентської опозиції.

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Народна Рада
2) Демократична Рада
3) Національна Рада
4) Прогресивна Рада
5) Верховна Рада

Задание #49
Вопрос:
З 2 по 17 жовтня 1990 року в Києві тривало голодування 158 студентів із 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 
Респубілка"
7) заборона відбування військової служби громадянами України за її межами
8) націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території республіки
9) створення Національної гвардії

Задание #50
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. Чи 
правильно в цьому тексті сфрмульовані обидва питання референдуму?
1. 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?
2. Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу радянських суверенних 
держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?

Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) обидва формулювання неправильні
2) обидва формулювання правильні
3) тільки перше формулювання правильне
4) тільки друге формулювання правильне

Задание #51
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 Республікки 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 #52
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 грудня 1991 року



4) 24 серпня 1991 року

Задание #53
Вопрос:
Вкажіть прізвища кандидатів на посаду Президента України під час підготовки до 
перших виборів глави держави:

Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) В.Гриньов
2) Л.Кравчук
3) Л.Лук'яненко
4) Л.Табурянський
5) В.Чорновіл
6) І.Юхновський
7) В.Пустовойтенко
8) О.Мороз
9) П.Лазаренко
10) Ю.Тимошенко

Задание #54
Вопрос:
Скільки років проіснував Союз Радянських Соціалістичних Республік (відповідь - 
число, введіть із клавіатури):

Запишите число:
 ___________________________

Задание #55
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) прийнята Угода між Верховною Радою та Президентом України "Про основні 
засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування 
в Україні на період прийняття Конституції України" (прийняття Конституційного 
довговору)
3) Верховна Рада України прийняла низку законів щодо приватизації майна 
державних підприємств, випуску приватизаційних паперів
4) запровадження в обіг нової національної валюти - гривні

Задание #56
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 України
4) прийняття Декларації про державний суверенітет України

__ 24 серпня 1991 року
__ 16 липня 1990 року
__ 1 грудня 1991 року
__ 3 серпня 1990 року

Задание #57
Вопрос:
Установіть хронологічну послідовність подій, які відображені в цитованих 
документах:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ "... припинити діяльність організацій політичних партій в усіх органах, установах 
радіо і телебачення, інших державних утсановах, органах і організаціях..."
__ "... як стало відомо з інформації, переданої союзним телебаченням і радіо, в країні 
утворено Державний комітет із 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 #58
Вопрос:
Розташуйте в хронологічній послідовності поняття і терміни, що визначають етапи 
новітньої історії України:

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ перебудова
__ застій
__ відлига
__ відбудова

Конец


