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Історія України-11. Десталінізація 

Автор: СШЛНІТ, Черевата Н.А. 
Описание: 
Історія України, 11 клас. Україна в умовах "десталінізації". 
 
 
Задание #1 
Вопрос: 
Смерть Сталіна призвела: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) до запеклої боротьби в партійно-державному керівництві 
2) до розпаду СРСР 
3) до початку Третьої світової війни 
 
Задание #2 
Вопрос: 
Перша спроба усунути Микиту Хрущова від влади була здійснена: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) у 1956 році 
2) у 1957 році 
3) у 1958 році 
 
Задание #3 
Вопрос: 
Курс на розгорнуте будівництво комунізму в СРСР був проголошений: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) на ХХ з'їзді КПРС 
2) на ХХІ з'їзді КПРС 
3) на ХХІІ з'їзді КПРС 
 
Задание #4 
Вопрос: 
У чому полягала зміна в управлінні сільським господарством у другій половині 1950-х 
рр.? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) створювалися раднаргоспи 
2) організовувалися виробничі колгоспно-радгоспні управління 
3) створювався Держагропром 
 
Задание #5 
Вопрос: 
Паспорти колгоспникам було видано:  



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) у 1956 році 
2) у 1957 році 
3) у 1958 році 
4) у 1959 році 
5) у 1961 році 
 
Задание #6 
Вопрос: 
Наступником Микити Хрущова при владі був: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) Леонід Брежнєв 
2) М.Підгорний 
3) А.Жданов 
 
Задание #7 
Вопрос: 
Житлова проблема у хрущовський період вирішувалася шляхом: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) перебудови існуючих житлових площ 
2) масового будівництва дешевого державного житла 
3) наданням кредитів усім баждаючим одержати нове житло 
 
Задание #8 
Вопрос: 
Яка з наведених характеристик умов розвитку української культури в 1950-1960-х рр. 
відповідає дійсності? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) процес десталінізації дозволив діячам культури творити без обмежень 
2) в умовах певної свободи творчості за часів відлиги багато діячів української 
культури почали реалізовувати свій талант, але не всі їхні твори могли стати 
надбанням суспільства, оскільки панівний режим присікав будь-які відхилення від 
офіційної ідеології 
3) оскільки десталаназація відбувалася у чітко визначених межах, під пильним 
контролем партійного і державного апарату, то про появу талановитих творів не могло 
бути і мови. 
 
Задание #9 
Вопрос: 
Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому - це: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 



1) культ особи 
2) волюнтаризм 
3) суб'єктивізм 
 
Задание #10 
Вопрос: 
Які галузі промисловості були пріоритетними в УРСР у роки семирічки? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) легка промисловість, харчова промисловість, електроніка 
2) металургія, вугільна та електротехнічна промисловість 
3) машинобудування, літакобудування, суднобудування 
 
Задание #11 
Вопрос: 
Організації, що стали першими осередками руху шістдесятників: 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) клуб "Пролісок" 
2) УРСС 
3) Український революційний центр 
4) Клуб творчої молоді 
 
Задание #12 
Вопрос: 
Розвиток якої галузі української науки пов'язаний з іменем академіка В.Глушкова? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) медицина 
2) кібернетика 
3) матеріалознавство 
4) генетика 
 
Задание #13 
Вопрос: 
Дисиденти - це діячі... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) які відкрито не погоджувалися з існуючою політичною системою, ідеологією 
2) активно відстоювали ідеали ліберальної демократії 
3) вели збройну боротьбу проти існуючого режиму 
 
Задание #14 
Вопрос: 
Для загальної характеристики періоду правління Микити Хрущова доцільніше 
використовувати терміни: 



 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) культ особи 
2) волюнтаризм 
3) демагогія 
4) популізм 
5) суб'єктивізм 
 
Задание #15 
Вопрос: 
Перший ядерний реактор в Україні було створено: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) у 1954 році 
2) у 1956 році 
3) у 1960 році 
4) у 1961 році 
5) у 1964 році 
 
Задание #16 
Вопрос: 
Попередником П.Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ був: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) М.Хрущов 
2) О.Кириченко 
3) М.Підгорний 
 
Задание #17 
Вопрос: 
Виникнення дисидентського руху в Україні спричинили: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) порушення прав людини, розстріл демонстрацій протесту проти підвищення цін, 
здійснення десталінізації тільки у визначених межах 
2) контроль збоку репресивних органів держави за українською творчою інтелігенцією, 
заборона користуватися українською мовою та дотримуватися національних традицій 
3) дискримінаційна політика центру щодо України, порушення конституційних норм, 
русифікація республіки, непослідовність процесу десталінізації 
 
Задание #18 
Вопрос: 
Важливим засобоам піднесення сільського господарства М.Хрущов вважав збільшення 
посівів... 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) пшениці 
2) льону 
3) картоплі 
4) кукурудзи 
 
Задание #19 
Вопрос: 
У чому проявилася демократизація суспільно-політичного життя у період "відлиги"? 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) була запроваджена демократична система виборів 
2) припинилося втручання партійних органів у діяльність господарських і культурних 
установ 
3) упроваджувалися "громадські засади" в різних галузях господарської, кульутрної 
діяльності, відбувалося скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність 
рад, профспілок, комсомолу 
 
Задание #20 
Вопрос: 
МТС було реорганізовано, а їхню техніку продано колгоспам: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) у 1956 році 
2) у 1958 році 
3) у 1960 році 
4) у 1961 році 
 
Задание #21 
Вопрос: 
Система раднаргоспів була запроваджена... 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) у 1956 році 
2) у 1957 році 
3) у 1958 році 
4) у 1959 році 
5) у 1960 році 
 
Задание #22 
Вопрос: 
На підтримку боротьби кримських татар за повернення на історичну Батьківщину 
виступив... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) П.Григоренко 
2) І.Дзюба 



3) Л.Лук'яненко 
 
Задание #23 
Вопрос: 
Грошова реформа в період правління М.Хрущова була проведена у ... 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 1956 р. 
2) 1961 р. 
3) 1964 р. 
4) 1960 р. 
 
Задание #24 
Вопрос: 
Початком десталінізації в СРСР слід вважати... 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) смерть Й.Сталіна 
2) виступ М.Хрущова на ХХ з'їзді КПРС 
3) усунення Л.Берії від влади 
4) перемогу радянського народу у ІІ світовій війні 
 
Задание #25 
Вопрос: 
Шевченківську премію було запроваджено у... 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 1961 р. 
2) 1962 р. 
3) 1963 р. 
4) 1964 р. 
 
Задание #26 
Вопрос: 
При усуненні М.Хрущова від влади партійне керівництво України... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) підтримало М.Хрущова 
2) сприяло відставці М.Хрущова 
3) зайняло очікувальну позицію 
 
Задание #27 
Вопрос: 
Українську робітничо-селянську спілку (УРСС) очолив... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) І.Драч 



2) П.Григоренко 
3) Л.Лук'яненко 
 
Задание #28 
Вопрос: 
Запровадження семирічного плану було зумовлене... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) прагненням приховати економічні прорахунки шостої п'ятирічки 
2) започаткуванням системи програмування економічного розвитку, відійшовши від 
директивного планування 
3) розгортанням науково-технічної революції 
 
Задание #29 
Вопрос: 
Для творчості шістдесятників було характерним... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) зображення реальних людей із багатогранними інтересами, відображення 
загальнолюдських цінностей та ідеалів, критичне ставлення до негараздів у суспільстві 
2) зображення радянської дійсності у прикрашеному вигляді, підкреслення переваг 
соціалістичного способу життя 
3) підтримка художніми творами курсу на комуністичне будівництво, на 
"інтернаціоналізацію" суспільства 
 
Задание #30 
Вопрос: 
Із запропонованих ГЕС вкажіть ті, які вхоядть до складу Дніпровського каскаду: 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) Київська ГЕС 
2) Кременчуцька ГЕС 
3) Каховська ГЕС 
4) Запорізька ГЕС 
5) Дніпродзержинська ГЕС 
6) Чернігівська ГЕС 
 
Задание #31 
Вопрос: 
Історичне значення ХХ з'їзду КПРС полягає... 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) у прийнятті нової програми КПРС - програми комуністичного будівництва 
2) у засудженні "культу особи" Й.Сталіна 
3) у розробці нової зовнішньополітичної доктрини 
 



Задание #32 
Вопрос: 
У роки "хрущовської відлиги"... 
 
Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 
1) відбувалися кардинальні зміни радянської політичної системи 
2) реформи проходили в межах існуючої політичної системи 
3) суттєво зріс рівень життя населення України 
 
Задание #33 
Вопрос: 
Поставте події в хронологічній послідовності: 
 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ реформа системи освіти 
__ святкування з нагоди 300-річчя Переяславської ради 
__ встановлення Шевченківської премії 
__ заснування Клубу творчої молоді "Супутник" у Києві 
 
Задание #34 
Вопрос: 
Яка територія ввійшлі до складу УРСР в 1954 році? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Закарпаття 
2) Північна Буковина 
3) Крим 
4) Західна Волинь 
 
Задание #35 
Вопрос: 
Яка подія в діяльності УРСР на міжнародній арені відбулася в 1954 році? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) УРСР стала членом ООН 
2) УРСР стала членом Ради Європи 
3) УРСР стала членом ОБСЄ 
4) УРСР стала членом ЮНЕСКО 
 
Задание #36 
Вопрос: 
Позначте рік і місяць, коли відбувся ХХ з'їзд КПРС, на якому М.Хрущов виступив із 
доповіддю "Про культ особи Й.Сталіна та його наслідки"? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) червень 1957 року 
2) жовтень 1961 року 



3) лютий 1956 року 
4) січень 1955 року 
 
Задание #37 
Вопрос: 
Вкажіть прізвища членів Президії ЦК КПРС, кандидатів у члени Президії ЦК КПРС, 
секретарів ЦК КПРС, членів ЦК КПРС, керівників уряду СРСР, міністрів та інших 
(станом на початок 1960-х років), які своєю політичною кар'єрою були тісно пов'язані з 
УРСР: 
 
Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 
1) Л.Брежнєв 
2) А.Кириленко 
3) М.Підгорний 
4) М.Суслов 
5) О.Косигін 
6) А.Громико 
7) Ф.Козлов 
8) А.Мікоян 
9) Ю.Андропов 
 
Задание #38 
Вопрос: 
Яке твердження характеризує розширення повноважень УРСР наприкінці 1950-х 
років? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) в УРСР були створенні 11 економічних адміністративних районів, почали діяти 
раднаргоспи; усі підприємства в регіонах управлялися раднаргоспами, які в свою чергу 
підпорядковувалися Раді Міністрів УРСР; функції планування і контролю над всією 
українською економікою рішенням ЦК КПУ були передані Держплану УРСР 
2) реформи М.Хрущова по суті змінили унітарний характер СРСР; республіки, зокрема 
РСФСР, УРСР, БРСР, фактично здобули економічний суверенітет 
3) українська еліта рішуче і послідовно виступала на захист соціально-економічних 
інтересів України, що на практиці призвело до відродження автономії УРСР у сферах 
економіки та соціальної політики 
4) УРСР, як і інші союзні республіки, здобули повну самостійність у формуванні та 
використанні свого бюджету, матеріально-технічному постачанні, збуті продукції 
 
Задание #39 
Вопрос: 
Із наведених тверджень вкажіть, яке є вірним (Да), а яке - ні (Нет): 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ М.Хрущов та його оточення прийняли рішення рішуче переглянути справи жертв 



політичних процесів, сфабрикованих в 1920-1930-х роках 
__ в УРСР на кінець 1959 року реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при 
цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 року 
__ держава визнала себе винною в депортації селян під час колективізації 1930-х років, 
вибіркової депортації із Західної України, депортації кримських татар, німців та інших 
народів Півдня України 
__ більше всього було реабілітовано жертв сталінського режиму з 1959 по 1963 роки 
(250 тисяч осіб), у 1960-х роках процес продовжувався на рівні 1950-х років 
 
Задание #40 
Вопрос: 
Позначте твердження, яке розкриває зміст реформ М.Хрущова у другій половині 1950-
х років: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) було ліквідовано ради народного господарства, а всі підприємства підпорядковано 
загальносоюзним міністерствам за галузевим принципом 
2) створювалися спеціальні фонди для матеріального заохочення робітників і 
службовців залежно від результатів їхньої праці 
3) ліквідовувалися галузеві міністерства й упроваджувалася система рад народного 
господарства (раднаргоспів) 
4) розширювалася господарська самостійність підприємств, вводився госпрозрахунок 
 
Задание #41 
Вопрос: 
Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в другій половині 1950-
х - першій половині 1960-х років безпосередньо вплинули на життєвий рівень 
населення України? 
 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) одержання селянами паспортів, яких вони фактично не мали з моменту 
запровадження паспортної системи в 1932 році 
2) у 1957 році було ліквідовано практику державних позик, які забирали майже 10% 
заробітків трудящих і були прихованою формою додаткового оподаткування населення 
3) збільшився випуск промислових товарів, урізноманітнювався їх асортимент 
4) створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування 
5) значних розмірів набуло житлове будівництво: у 1956-1965 роках в УРСР житло 
одержали понад 18 млн. осіб 
6) запроваджено щомісячне аванусування колгоспників, ліквідовано натуроплату, 
списано заборгованість із податку та поставок за попердні роки 
7) підвищення рівня оплати праці, скорочення робочого дня, упровадження 
п'ятиденного робочого тижня 
 
Задание #42 



Вопрос: 
Позначте завод, де на початку 1960-х років почалося масове виробництво українських 
легкових автомобілів, що стало наслідком появи нової галузі української 
промисловості - легкового автомобілебудування: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Кременчуцький автобудівельний завод 
2) Запорізький автобудівельний завод 
3) Луцький автобудівельний завод 
4) Львівський автобусний завод 
 
Задание #43 
Вопрос: 
Із запропонованих вкажіть, яке твердження відповідає дійсності (Да), а яке - не 
відповідає (Нет): 
 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
__ М.Хрущов наполіг на тому, щоб у республіканському законі про народну освіту, 
прийнятому у квітні 1959 року, було зафіксоване положення про факультативність 
вивчення української мови 
__ з 1961 року вивчення української мови стало обов'язковим, а російська вивчалася за 
бажанням 
__ за ініціативою М.Підгорного в республіканському законі про народну освіту, 
прийнятому у квітні 1959 року, було зафіксоване положення про обов'язкове вивчення 
української мови 
__ з 1962 року в усіх школах України без винятку обов'язково вивчалася українська та 
російська мови 
 
Задание #44 
Вопрос: 
Позначте твердження стосовно основних положень Закону СРСР "Про зміцнення 
зв'язку школи з життям і про дальший розвиток народної освіти в СРСР", прийнятому у 
грудні 1958 року (у квітні 1959 року відповідний закон було прийнято в Україні), яке 
не відповідає дійсності: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) стратегічним напрямком школи стала її політехнізація; з цією метою у школах 
впроваджувалося виробниче навчання, частина занять відбувалася на підприємствах, у 
колгоспах та радгоспах 
2) створювалася матеріальна база для оволодіння учнями однією з масових професій 
3) впроваджувалася обов'язкова для всіх учнів УРСР середняосвіта 
4) 10-річні школи перетворювали на11-річні 
 
Задание #45 
Вопрос: 



На підставі змісту уривку зі спогадів письменника, режисера Л.Танюка складіть із 
запропонованих символів назву молодіжної організації, про яку йдеться у тексті: "... 
склався в останні зимові дні 1959 року. Перші його групи виникли під час новорічних 
колядок і щедрівок. Тут були студенти театрального інституту й консерваторії, 
прилучалася молодь акторських і режисерських курсів. Художники-нонкомформісти 
принесли із собою дух активного бунту, заперечення старих догм і форм. Завдяки їм 
набула практичного сенсу ідея ... - об'єднати молоді творчі сили, вирвати їх з-під влади 
зашкарублих творчих спілок. Отже, із березня-квітня 1960 року ... заявив про себе по 
всіх усюдах. Серед шести його секцій найчисленнішою була художня, керована Аллою 
Горською". 
 
Составьте слово из букв: 
ДЇУІЛОТЧКОРЛ  БООВМ -> __________________________________________ 
 
Задание #46 
Вопрос: 
Кого із "шестидесятників" називали "лицарем українського відродження"? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) М.Вінграновського 
2) В.Симоненка 
3) Є.Свертсюка 
4) І.Драча 
 
Задание #47 
Вопрос: 
Із запропонованих символів складіть назву однієї із перших дисидентських організацій 
України, стратегією діяльності якої стали слова її лідера: "Завдання полягає у 
підготовці народу до нового масового руху за національну свободу. Для такої праці 
потрібні не скоростріл з багнетом, а натхненне слово з вірою в перемогу добра над 
злом, свободи над рабством, залежних народів від імперії". 
 
Составьте слово из букв: 
КІКНЬЯСЛСААБОЛРЇ НСПКСІНУК РАЕТЧА-ИЬО -> 
__________________________________________ 
 
Задание #48 
Вопрос: 
Яка подія в Україні відбулася у рік схвалення ХХІІ з'їздом КПРС програми 
будівництва комунізму? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) у Київському університеті відбулася конференція з питань культури, вживання 
української мови, що перетворилася у масову антирусіфікаторську акцію 
2) відбувся процес над членами Української робітничо-селянської спілки - 
Л.Лук'яненком, І.Кандибою 



3) було ліквідовано військові трибунали МВС та Особливу нараду МВС, яка мала право 
застосовувати в адміністративному порядку висилку, заслання й ув'язнення 
4) утворено Комітет державної безпеки СРСР і УРСР 
 
Задание #49 
Вопрос: 
Позначте ланцюжок, у якому вказані прізвища "шестидесятників" в українській 
літературі: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) А.Малишко, Л.Танюк, О.Заліваха 
2) А.Горська, О.Гончар, В.Сосюра 
3) І.Світличний, В.Симоненко, Л.Костенко 
4) Ю.Яновський, Л.Плющ, М.Брайчевський 
 
Задание #50 
Вопрос: 
Установіть відповідність між прізвищами перших секретарів ЦК КП(б)У (з 1952 року - 
КПУ) і роками перебування їх при владі (період 1947 - 1963 роки): 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) 1953-1957 роки 
2) 1949-1953 роки 
3) 1957-1963 роки 
4) 1947-1949 роки 
 
__ М.Підгорний 
__ М.Хрущов 
__ О.Кириченко 
__ Л.Мельников 
 
Задание #51 
Вопрос: 
Установіть відповідність між термінами та їх змістом: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) оцінка події, факту, особи і винесення рішень залежно від особистих симпатій чи 
антипатій 
2) розширення прав місцевих органів управління внаслідок передання їм деяких 
функцій центральних органів 
3) соціально-економічна діяльність, яка нехтує об'єктивними законами історичного 
розвитку, керується суб'єктивним (власним) бажанням і волею окремої людини та її 
довільними рішеннями 
4) влада, заснована на підпорядкуванні управління країною одній особі 
 



__ волюнтаризм 
__ суб'єктивізм 
__ авторитаризм 
__ децентралізація 
 
Задание #52 
Вопрос: 
Установіть послідовність подій: 
 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ за вказівкою ЦК КПУ було заборонено і знищено збірку Д.Павличка "Правда кличе", 
у якій автор викривав бюрократизм, перекручення сталінської доби 
__ завершення роботи І.Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?", яка була оформлена 
автором як додаток до листа в ЦК КПУ 
__ арешт Л.Лук'яненка і його засудження до смертної кари (згодом смертна кара буда 
замінена 15 роками позбавлення волі) 
__ після жорстокого побиття на вокзалі у Черкасах помер В.Симоненко (винуватців 
побиття так і не було знайдено) 
 
Задание #53 
Вопрос: 
Установіть послідовність подій, пов'язаних із розвитком науки і техніки в 1953-1964 
роках: 
 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
__ перший космонавт-українець П.Попович здійснив політ на космічному кораблі 
"Восток-3" 
__ створено обчислювальний центр АН УРСР (згодом - Інститут кібернетики) 
__ у Харківському фізико-технчному інституті АН УРСР побудований найбільший на 
той час прискорювач електронів 
__ створення в Інституті фізики АН УРСР ядерного реактору, за допомогою якого 
здійснювалися дослідження атомного ядра 
 

Конец 
 


