
Історія України Урок № 39 

Тема уроку : Урок узагальнення. Тематичне оцінювання за темою № 4. 

«УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ» 

 

Виконання тестових завдань. 

 Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання  та чотирьох 

варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.(1 бал) 

1.  Як називалася політика, що заперечувала будь-яку спробу оновлення 

суспільства,  консервувала існуючий  режим  наростання кризи 

радянського ладу? 

А  «Відлига»; Б  «застою»; В  «пробудження»; Г  «замороження». 

2.  Фаза суспільного розвитку,  перехідна між соціалізмом  і  комунізмом в 

1960–1970-х рр., отримала назву: 

А  «квітучого соціалізму»; Б  «оновленого соціалізму»; В  «розвиненого 

соціалізму»; Г  «здорового соціалізму». 

3.  Як  називалася партійно-господарська верхівка,  яка  посідала панівне 

становище в системі управління державою? 

А  Авторитети; Б  дипломати; В  номенклатура; Г  дисиденти. 

4.  Історичний процес швидкого зростання старих  і появи нових міст  

та підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті 

суспільства називають: 

А  мілітаризація; Б  асиміляція; В  колонізація; Г  урбанізація. 

5.  Демонстрація проти арештів української інтелігенції в київському 

кінотеатрі «Україна» відбулася у: 

А  вересні 1965 р.; Б  березні 1966 р.; В  травні 1967 р.; Г  січні 1968 р. 

6.  Усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП України 

сталося у: 

А  січні 1968 р.; Б  березні 1968 р.; В  квітні 1970 р.; Г  травні 1972 р. 

7.  Якого року відбулося оприлюднення «Листа творчої молоді 

Дніпропетровська»? 

А  Травень 1967 р.; Б  квітень 1968 р.; В  жовтень 1968 р.; Г  січень 1969 р. 

8.  Директива колегії Міністерства освіти УРСР «Удосконалювати 

вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки» булла 

прийнята у: 

А  квітні 1967 р.; Б  січні 1972 р.; В  жовтні 1978 р.; Г  травні 1982 р. 

9. Національно орієнтований напрям дисидентського руху представляли в 

Україні: 

А  І. Бель, Г. Вінс, В. Романюк, Й. Тереля; 

Б  М. Руденко, О. Бердник, П. Григоренко, Л. Лук’яненко; 

В  І. Дзюба, В. Чорновіл, В. Мороз; 

Г  Л. Танюк, І. Драч, М. Світличний, А. Горська. 

10. П. Шелеста було усунуто з посади першого секретаря ЦК КПУ за: 

А  «м’якотілістьпід час проведення хлібозаготівель»; 



Б  «економічне місництво  та потурання українському  буржуазному 

націоналізму»; 

В  «прояви націоналізму і сепаратизму»; 

Г  «критику ідеї “розвиненого соціалізму”». 

11.  Активізація опозиційного руху в Україні у 70-х рр. булла пов’язана з 

тим, що: 

А  Конституція СРСР та УРСР 70-х рр. передбачали право на свободу слова і 

зібрань; 

Б  розпочалося згортання владою процессу десталінізації,  посилення 

русифікації; 

В  західні держави почали активно підтримувати опозицію в СРСР; 

Г  П. Шелеста зняли з посади першого секретаря ЦК КПУ. 

12.  Прийняття Конституції  УРСР у 1978 р. дала можливість України: 

А  отримати право на вільний вихід зі складу СРСР; 

Б  залишитись у складі СРСР без права отримати суверенітет; 

В  отримати право на вихід з СРСР, яке мало лише декларативний характер; 

Г  стаття  про  право  на вільний вихід  УРСР  була взагалі виключена з 

тексту Конституції. 

 


