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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ І. «УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД» 

Н. В. Крижова, вчитель вищої категорії, старший вчитель 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Житомира 

 

Мета:  

 повторити, узагальнити та оцінити знання і вміння учнів, отримані 

ними впродовж вивчення теми; 

  розвивати вміння використовувати набуті знання: працювати  

з історичною картою, історичними термінами, виявляти та прослідковувати 

причинно-наслідкові зв’язки подій, явищ, процесів, аналізувати та 

систематизувати матеріал;  

 формувати емоційно-особистісне ставлення до подій в Україні, діячів 

українського національно-визвольного руху. 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні: 

 Зможуть виявити відповідність набутих знань, умінь, оціночних 

суджень знанням та вмінням, передбаченим навчальною програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення розділу І «Україна  

в повоєнний період». 

 Вмотивовувати себе до подальшого поглиблення знань. 

Тип уроку: урок узагальнення, тематичного контролю. 

Обладнання: атлас з історії України, роздатковий матеріал із завданнями. 

 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент. 

Створення позитивного настрою, повідомлення теми та ознайомлення учнів 

із формами роботи на уроці. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Учні визначають свої очікування від даного уроку. 
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ІІІ. Основна частина. 

І варіант. 

Початковий рівень (3 бали). 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. (0,5 б.) У якому році Українська РСР стала членом Організації 

Об’єднаних Націй: 

А. 1945 р. 

Б. 1947 р. 

В. 1949 р. 

Г. 1954 р. 

2. (0,5 б.) Виберіть положення, яке відрізняє процес відбудови  

в Україні від країн Європи: 

А. Використання сучасного устаткування і новітніх технологій. 

Б. Здійснення відбудови централізовано за п’ятирічним державним планом. 

В. Отримання фінансової і технічної допомоги США за планом Маршалла. 

Г. Розвиток галузей легкої і харчової промисловості, сільського    

господарства. 

3. (0,5 б.) До розгрому якої галузі науки привела перемога  

в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» вчення  

Т. Лисенка: 

А. Астрономії. 

Б. Генетики. 

В. Політичної економії. 

Г. Історії України. 

4. (0,5 б.) Які риси характеризують розвиток культури УРСР у перші  

повоєнні роки: 

А. Вихід низки партійних постанов з критикою діячів культури. 

Б. Розширення контактів з представниками культури країн Заходу. 

В. Поява самвидавської літератури. 

Г. Домінування авангардних форм мистецтва. 
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5. (0,5 б.) Операцію «Захід» було проведено: 

А. Прорадянською польською владою для здійснення етнічних чисток  

в Закерзонні. 

Б. УПА з метою ліквідації поселень польських осадників на Волині. 

В. Радянською владою для знищення соціальної бази українського 

визвольного руху на теренах УРСР. 

Г. Військами нацистської Німеччини для розгрому українського підпілля. 

6. (0,5 б.) Хто очолював Українську греко-католицьку церкву в перші 

післявоєнні роки. 

 
              А                           Б                           В                                    Г 

Середній рівень (3 бали) 

7. (1 б.) Заповніть пропуски у тексті. 

«За договором від 10 лютого ______ р. були визначені повоєнні кордони 

України з __________, яка визнала права УРСР на Північну ___________, 

Хотинщину та Ізмаїльщину. Договір юридично зафіксував кордони, 

установлені в червні 1940 р.». 

8. (1 б.) Знайдіть та виправте три помилки у тексті: 

«9 вересня 1946 р. між урядом УРСР і польським прорадянським Тимчасовим 

комітетом була укладена так звана Люблінська угода, за якою 17 повітів   

Підляшшя, Галичини, Посяння та Лемківщини, де проживало майже 800 тис. 

українців, передавалися УРСР». 
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9. (1 б.) Установіть відповідність між іменами науковців та сферами 
їхньої діяльності: 
1. О. Палладін А. Засновник радянської школи біохімії. 
2. С. Лебедєв Б. Засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві. 
3. В. Філатов  В. Основоположник української школи 
4. О. Богомолець  Патологічної фізіології, ендокринології і геронтології. 

Г. Розробник багатьох методів лікування в офтальмології. 
Д. Творець першого в континентальній Європі комп’ютера. 

Достатній рівень (3 бали) 
10. (1,5 б.) Роздивіться картину та дайте відповіді на запитання до неї. 

 
1) Хто є автором картини? 
А. А. Горська. 
Б. К. Білокур. 
В. Т. Яблонська. 
Г. М. Приймаченко. 
2)  Яку назву має картина? 
А. «Хліб». 
Б. «Цар-Колос». 
В. «Колгоспне поле». 
Г. «Хата в Богданівці». 
3) Типовим зразком якого художнього методу є картина? 
А. Класицизм. 
Б. Народний примітивізм. 
В. Соціалістичний реалізм. 
Г. Романтизм. 
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11. (1,5 б.) Прочитайте фрагмент історичного джерела та дайте 

відповіді  на запитання до нього. 
«Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, 

оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі  

і виїхати із села. У деяких селах… людям давали на збори лише дві години.  

У зв’язку з чим населення не мало змоги забрати із собою 

сільськогосподарські машини: молотили, зерноочисні машини, січкарні, 

плуги, борони, предмети домашнього господарства, швейні машини, 

картоплю і т. п. Усе це забрало польське цивільне населення разом із 

Військом Польським…» 

1) Про яку подію розповідається в джерелі? 
А. Операція «Велика блокада». 

Б. Операція «Захід». 

В. Операція «Вісла». 

Г. Акція «пацифікація». 

2) Яким був основний зміст описаних подій в джерелі? 
А. Переселення українського населення з його етнічних територій, що 

увійшли до складу Польщі та УРСР, здійснене на підставі договору  1945 р. 

Б. Спільна польсько-радянська військова операція на території Західної 

України проти загонів УПА та місцевого населення, яке їх підтримувало. 

В. Примусове виселення українського населення з його етнічних земель на 

сході Польщі до її західних воєводств, здійснене Польським урядом. 

Г. Воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному 

етапі Другої світової війни. 

3) Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі? 
А. 1939 р. 

Б. 1947 р. 

В. 1951 р. 

Г. 1954 р. 

Високий рівень (3 бали). 
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12. Прочитайте фрагмент історичного джерела та дайте відповіді на 

запитання до нього. 

«Важко нам, обірвані ми всі, голі й босі, брудні й голодні, на людей не схожі, 

гірше худоби живемо. Ніколи нам не було так важко, як в цю хвилину, люди 

з голоду мруть, діти від недоїдання і хвороб стають каліками. Харчуємося ми 

лободою, корою, а у кого є гроші, їдуть у місто і купують хліб у комерційних 

магазинах, но за хлібом іти далеко – 140–180 км, а у нас ніхто не продає,  

з колгоспу ми нічого не отримали і немає надії, все згоріло, а ярина дуже 

слабка і, як виконаємо план, то всі подохнемо…». 

Яке жахливе явище повоєнного життя в історії українського народу 

висвітлює цей документ? Якими були причини цього явища, які заходи 

радянського керівництва в аграрній сфері призвели до нього? Якими 

були наслідки? Чи можна було його уникнути? 

ІІ варіант. 

Початковий рівень (3 бали). 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. (0,5 б.) Який рік став роком суцільної колективізації західних 

областей України: 

А. 1947 р. 

Б. 1950 р. 

В. 1952 р. 

Г. 1953 р. 

2. (0,5 б.) Виберіть твердження, яке  характеризує наслідки відбудови 

в Україні: 

А. УРСР досягла самостійності у вирішенні соціально-економічних питань. 

Б. УРСР запровадила курс на євроатлантичну та європейську інтеграцію. 

В. УРСР домоглася конкурентоспроможності промислової продукції у світі. 

Г. УРСР посіла традиційне провідне місце паливно-енергетичної бази СРСР. 

3. (0,5 б.) Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце  

в повоєнні роки, мала яскраво виражений: 
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А. Антиукраїнський характер. 

Б. Антиамериканський характер. 

В. Антисемітський характер. 

Г. Антиросійський характер. 

4. (0,5 б.) В чому полягала суть політики радянізації західних 

областей України в період післявоєнної відбудови: 

А. Переселенні українців західних областей до центральних і східних 

областей УРСР. 

Б. Репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви. 

В. Придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА. 

Г. Уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР. 

5. (0,5 б.) Операцію «Вісла» було проведено: 

А. Прорадянською польською владою для здійснення етнічних чисток  

в Закерзонні. 

Б. Радянськими військами для розгрому основних сил УПА. 

В. УПА з метою ліквідації поселень польських осадників на Волині. 

Г. Військами нацистської Німеччини для розгрому українського підпілля. 

6. (0,5 б.) Хто був головнокомандувачем УПА, загинув у березні 1950 р. 

 
                    А                            Б                    В                                 Г 

Середній рівень (3 бали) 

7. (1 б.) Заповніть пропуски у тексті. 

«Переговори між урядами Чехословаччини та Радянського Союзу 

закінчилися підписанням 29 червня _______ р. у Москві договору між СРСР  

і Чехословацькою Республікою про вихід ___________ зі складу 
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Чехословаччини та возз’єднання з УРСР. Останній обмін територіями  

з Польщею відбувся в лютому ________ р.». 

8. (1 б.) Знайдіть та виправте три помилки у тексті. 

«З початку  року партійний апарат і засоби масової інформації розгорнули 

пропагандистську кампанію у зв’язку з 500-річчям «входження» України до 

Росії. Центральною подією ювілейних урочистостей стала передача Україні 

Львівської області. 19 лютого 1950 р. відбулося урочисте засідання Президії 

Верховної Ради СРСР, після чого з’явилося рішення, оформлене відповідним 

указом». 

9. (1 б.) Установіть відповідність між іменами діячів та фактами 

їхньої  біографії: 

1. В. Кук.   А. Перший секретар ЦК КП(б)У  

        в 1938–1947,1947–1949 рр. 

2. Й. Сліпий.   Б. Міністр закордонних справ УРСР 

3. М. Хрущов.  В. Президент Української Головної Визвольної  

     Ради 

4. Д. Мануїльський  Г. Митрополит Української греко-католицької 

                                                      церкви 

Д. Останній командувач УПА 

Достатній рівень (3 бали). 

10. (1,5 б.) Роздивіться картину та дайте відповіді на запитання до неї. 

 
1) Хто є автором картини? 
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А. А. Горська. 

Б. К. Білокур. 

В. Т. Яблонська. 

Г. М. Приймаченко. 

2) Яку назву має картина? 

А. «Хліб». 

Б. «Цар-Колос». 

В. «Колгоспне поле». 

Г. «Хата в Богданівці». 

3) Який мистецький напрям уособлює картина? 

А. Класицизм. 

Б. Соціалістичний реалізм. 

В. Народний примітивізм. 

Г. Романтизм. 

11. (1,5 б.) Прочитайте фрагмент історичного джерела та дайте  

відповіді  на запитання до нього. 

«Відкриває засідання собору отець-доктор Гавриїл Костельник: «Слава Ісусу 

Христу. Цим відкриваю наш святий собор, скликаний заради ініціативною 

групою по возз’єднанню греко-католицької церкви з Руською православною 

церквою… Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше: 

скасувати постанову Берестейської унії 1596 року. Друге: відірватися від 

Римської папської церкви. Третє: повернутися до нашої предківської святої 

православної віри. Четверте: возз’єднатися з Руською православною церквою 

в Радянському Союзі. Хто за цю пропозицію, нехай піднесе руку». 

1)  У якому році відбулася подія, описана в джерелі: 

А. 1945 р. 

Б. 1946 р. 

В. 1947 р. 

Г. 1948 р. 

2)  Де відбулася подія, описана в джерелі: 
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А. Успенський собор Почаївської лаври. 

Б. Собор Святого Юра у м. Львів. 

В. Михайлівський Золотоверхий собор в м. Київ. 

Г. Володимирський собор у м. Київ. 

3) Хто очолював Українську греко-католицьку церкву в перші 

післявоєнні роки: 

А. Гавриїл Костельник. 

Б. Василь Липківський. 

В. Андрей Шептицький. 

Г. Йосип Сліпий. 

Високий рівень (3 бали) 

12. Прочитайте фрагмент історичного джерела та дайте відповіді  на 

запитання до нього. 

«Ця кампанія мала на меті посилити культурно-ідеологічну ізоляцію 

радянського суспільства від західного світу, протиставити інтелігенцію 

іншим прошаркам суспільства, розпалити шовіністичні й антисемітські 

настрої, посилити процес русифікації, відновити образ «внутрішнього 

ворога», такого необхідного для тоталітарного режиму». 

Про яку ідеологічну кампанію у період повоєнної відбудови йдеться  

в тексті джерела? Якою була головна мета партійного керівництва?  

Як ця мета реалізовувалася на практиці? 

 

  



14 

Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ І. «УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД» 

С. В. Гонгало, вчитель вищої категорії, старший вчитель 

ліцею № 25 м. Житомира 

 

Мета: 

 продовжити формування хронологічної, просторової, логічної 

компетенцій  в процесі узагальнення, систематизації та конкретизації подій, 

явищ та фактів з теми; 

 удосконалення інформаційної та аксіологічної компетенцій в ході 

аналізу політичного, соціально-економічного та духовного стану в УРСР 

доби «відбудови» та дослідження різних видів джерел; 

 формувати в учнів вміння співвідносити і взаємопов’язувати 

економічні, політичні та соціальні процеси, застосовувати історичну 

термінологію та усвідомлювати її значення в різних умовах та ситуаціях. 

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань. 

Обладнання: роздатковий матеріал із завданнями. 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Повідомлення теми та цілей уроку. 

ІІІ. Основна частина. 

Варіант І. 

І рівень.  

1. Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів з постійного місця 

проживання: 

А. Депопуляція. 

Б. Депортація. 

В. Репатріація. 

Г. Репарація. 
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2. Теорія, що сповідує байдуже ставлення до батьківщини та свого 

народу, заперечує патріотизм, національну незалежність й висуває за 

ідею створення світової держави, світового громадянства: 

А. Гегемонізм. 

Б. Екзистенціалізм. 

В. Антисемітизм. 

Г. Космополітизм. 

3. Процес попереднього перегляду творів, призначених для друку, 

називають: 

А. Перевірка. 

Б. Коригування. 

В. Цензура. 

Г. Редагування. 

4. Підписання договору між СРСР та Польщею про радянсько-

польський кордон відбулося у: 

А. Червні 1945 р. 

Б. Серпні 1945 р. 

В. Серпні 1946 р. 

Г. Лютому 1947 р. 

5. Депортація українського населення Холмщини та Лемківщини  

у західну Польщу проводилася у: 

А. Березні–грудні 1947 р. 

Б. Квітні–травні 1947 р. 

В. Лютому–березні 1948 р. 

Г. Жовтні–листопаді 1948 р. 

6. Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки) 

сталася у: 

А. Березні 1949 р. 

Б. Жовтні 1949 р. 

В. Січні 1950 р. 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2868&displayformat=dictionary
http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2778&displayformat=dictionary
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Г. Березні 1950 р. 

7. У якому місті проходила перша сесія Генеральної Асамблеї ООН, де 

були присутні члени делегації УРСР: 

А. Москві. 

Б. Сан-Франциско. 

В. Парижі. 

Г. Лондоні. 

8. У січні 1946 р. у складі УРСР було створено область: 

А. Закарпатську. 

Б. Волинську. 

В. Львівську. 

Г. Рівненську. 

9. У лютому 1947 р. було підписано радянсько-румунський договір, за 

яким до УРСР відходила: 

А. Північна Буковина. 

Б. Хотин, Ізмаїл. 

В. Лемківщина та Надсяння. 

Г. Північна Буковина, Хотин, Ізмаїл. 

10. Операція «Вісла» передбачала переселення українців з етнічних 

земель: 

А. Лемківщини, Холмщини. 

Б. Посяння, Підляшшя. 

В. Лемківщини, Підляшшя, Посяння. 

Г. Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя. 

11. Народний комісаріат УРСР закордонних справ очолив: 

А. А. Громико. 

Б. О. Корнійчук. 

В. Д. Мануїльський. 

Г. В. Кубійович. 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2778&displayformat=dictionary
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12. Ініціатором проведення у Львові собору Української греко-

католицької церкви був: 

А. Г. Костельник. 

Б. Й. Сліпий. 

В. А. Шептицький. 

Г. Т. Ромжа. 

ІІ рівень.  

13. Співвіднесіть дати з подіями: 

А. Квітень 1945 р. 1. «Саморозпуск» УГКЦ. 

Б. Березень 1946 р. 2.Україна стала співзасновником ООН на 

конференції у Сан-Франциско. 

В. Квітень–липень 1947 р. 3. Голод в Україні. 

Г. 1946–1947 рр. 4. Операція «Вісла». 

 5. Грошова реформа. 

14. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи: 

А. В. Кук. 1. Нарком закордонних справ. 

Б. Д. Мануїльський. 2. Голова Ради Міністрів УРСР. 

В. Д. С. Коротченко. 3. Митрополит УГКЦ. 

Г. Й. Сліпий. 4. Один із керівників збройного підпілля УПА. 

 5. Перший секретар ЦК КПУ. 

ІІІ рівень.  

15. На картосхемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР 

на підставі договору між СРСР та  

А. Румунією. 

Б. Польщею. 

В. Чехословаччиною. 

Г. Угорщиною. 
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16. Які українські землі були повернуті Україні внаслідок Другої світової 

війни, які в міжвоєнний період (1921–1938 рр.) перебували у складі 

Польщі, Румунії, Чехословаччини? 

ІV рівень.  

17. «…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території 

філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли 

особи, «підозрювані у зв’язках з УПА»… основну частину в’язнів становили 

українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну 

відповідальність». За цей період через концентраційний табір пройшло  

3936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж  

160 в’язнів внаслідок тортур і самогубств загинули». 

1. Запишіть назву операції, про яку йдеться. 

2. Вкажіть хронологічні межі операції. 

3. З якими територіями пов’язані ці події? 

18. Яку роль відіграла Україна в міжнародних відносинах повоєнного часу? 

Якими були наслідки вступу УРСР до ООН? 

Варіант ІІ. 

І рівень. 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2751&displayformat=dictionary
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1. Голова уряду УРСР з 1947–1954 рр. 

А. Д. Коротченко. 

Б.  М. Хрущов. 

В. Л. Мельников. 

Г.  Л. Каганович. 

2. Автором роману «Прапороносці» був: 

А. Ю. Яновський. 

Б. В. Некрасов. 

В. М. Рильський. 

Г. О. Гончар. 

3. Відбудова народного господарства в Україні розпочалась: 

А. Після отримання допомоги від інших держав. 

Б. Одразу після цілковитого звільнення УРСР. 

В. У міру звільнення території УРСР. 

Г. Після ліквідації УГКЦ. 

4. Українську греко-католицьку церкву було ліквідовано у:  

А. Грудні 1945 р. 

Б. Березні 1946 р. 

В. Жовтні 1947 р. 

Г. Березні 1948 р. 

5. Комуністична влада називала «українськими буржуазними 

націоналістами»: 

А. Емігрантів. 

Б. Усіх, хто походив із буржуазного середовища. 

В. Усіх, хто виступав  за збереження мови, культури, звичаїв українського 

народу. 

Г. Усіх, хто виступав проти збереження культурних і мовних традицій 

українського народу. 

6. Культурна революція на західноукраїнських землях передбачала: 

А. Ліквідацію неписемності. 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2803&displayformat=dictionary
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Б. Ідеологізацію та русифікацію освіти. 

В. Українізацію (коренізацію) освіти. 

Г. Відновлення діяльності «Просвіт». 

7. В результаті модернізації західних областей України: 

А. Зміцнилася військова могутність СРСР. 

Б. Зміцнився міжнародний авторитет СРСР. 

В. Відбулася уніфікація зі східними областями УРСР. 

Г. Був суттєво перевиконаний п’ятирічний план. 

8. Що було причиною голоду 1946–1947 рр. 

А. Недосконалість системи господарювання. 

Б. Значне вилучення зерна. 

В. Повоєнна розруха. 

Г. Поєднання цих факторів. 

9. Що не впливало на ефективність сільського господарства УРСР: 

А. Відсутність техніки та кваліфікованих кадрів. 

Б. Недосконалість системи управління господарством. 

В. Високий рівень дисципліни праці. 

Г. Переважання жінок у складі сільського населення. 

10.  Поразку ОУН–УПА у збройній боротьбі спричинила: 

А. Кількісна перевага радянських військ. 

Б. Відсутність іноземної допомоги. 

В. Ліквідація УГКЦ. 

Г. Репресії,соціально-економічні реформи, здійснені радянською владою. 

11. Операція «Вісла» передбачала переселення українців з етнічних 

земель: 

А. Лемківщини, Холмщини. 

Б. Посяння, Підляшшя. 

В. Лемківщини, Підляшшя, Посяння. 

Г. Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя. 
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12. Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки) 

сталася у: 

А. Березні 1949 р. 

Б. Жовтні 1949 р. 

В. Січні 1950 р. 

Г. Березні 1950 р. 

ІІ рівень. 

13. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями: 

А. Репатріація. 1. Соціально-політична практика, що характеризується 

нехтуванням об’єктивними законами історичного 

процесу, коли до уваги беруться суб’єктивні бажання 

та довільні рішення осіб, які її здійснюють. 

Б. Колективізація. 2. Теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії 

чужого народу, культури. 

В. Космополітизм. 3. Процес докорінної перебудови аграрного сектора. 

Г. Волюнтаризм. 4. Повернення на батьківщину після війни 

військовополонених, цивільних, полонених. 

 5. Теорія, що сповідує байдуже ставлення до історії 

батьківщини, свого народу, національної культури. 

 

14. Співвіднесіть промислові підприємства з місцем їх розташування: 

А. Дніпрогес. 1. м. Дніпропетровськ. 

Б. «Азовсталь». 2. м. Київ. 

В. комбінат ім. Г. Петровського. 3. м. Маріуполь. 

Г. «Арсенал». 4. м. Запоріжжя. 

 5. м. Харків. 

ІІІ рівень.  

15. Які регіони УРСР в 1946–1947 рр. охопив голод: 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=2778&displayformat=dictionary
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16. Укажіть територію області, створену у 1944 р.   

 

ІV рівень.  

17. Чи можна вважати, що операція «Вісла» остаточно розв’язала 

українсько-польське питання? 

18.  «…Посуха, особливо у червні–липні, до всіх нещасть (бо треба було 

загоювати рани війни) додала ще й свої. Врожай зернових вийшов 

доісторичний…, тобто 1 ц посіяли, а зібрали 3 ц у кращому випадку. Та ще 

який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю. Поля 

обробляли переважно кіньми – клячами, коровами, лопатами, сапами,  

а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися 

напівкаліками». 

1. Про які події йдеться в цьому уривку? 

2. З якими подіями в історії України це пов’язано? 

3. На яких територіях спостерігалося подібне явище? 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ ІІ. «УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ» 

Т. М. Терещук,  вчитель вищої категорії, вчитель методист ЗОШ № 27  

м. Житомира 

Мета: 

 повторити, узагальнити та оцінити знання та вміння учнів, отримані 

ними впродовж вивчення теми; 

 розвивати вміння використовувати набуті знання; 

 формувати емоційно-особистісне ставлення до історичного минулого 

своєї держави, діячів українського дисидентського руху, почуття 

патріотизму, національної свідомості.  

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні зможуть: 

  встановлювати хронологічну послідовність подій, пов’язаних  

з десталінізацією і лібералізацією суспільного життя; 

 порівнювати, аналізувати, робити аргументовані висновки щодо 

реформ другої половини 1950-х – першої половини 1960-х років та їхній 

вплив на політичне, господарське і культурне життя в УРСР; 

 висловлювати й аргументувати власні судження щодо тенденцій 

розвитку культури в період «відлиги» та зародження дисидентського руху  

й шістдесятництва; 

 творчо застосовувати набуті знання під час роботи з історичними 

джерелами; 

 витлумачувати і доречно вживати поняття і терміни розділу; 

 вмотивувати себе до подальшого поглиблення знань. 

Тип уроку: узагальнення й оцінювання знань. 

Обладнання: завдання для перевірки навчальних досягнень учнів. 

Структура уроку: 

І. Організація навчальної діяльності. 

Повідомлення теми та ознайомлення учнів із формами роботи на уроці.  
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Учні визначають свої очікування від даного уроку. 

ІІІ. Основна частина. 

I варіант. 

1 рівень. (3б.) 

1. Укажіть портрет  діяча, діяльність якого оцінюється в уривку  

з джерела: 

«За антирадянську діяльність та прагнення до незалежності України його на 

початку 1960-х років засудили до смертної кари, яку потім замінили на 

багаторічне ув’язнення. Загалом у радянських таборах провів понад 25 років. 

Він був засновником Української робітничо-селянської спілки, а на перших 

демократичних виборах до Верховної Ради УРСР став депутатом. І саме він 

написав Акт Проголошення незалежності. Хоча у незалежній Україні 

надзвичайних політичних висот він не досяг, залишаючись швидше 

моральним авторитетом країни». 

 
                  А                             Б                               В                             Г 

2. Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію з боку партійно-

радянського керівництва УРСР: 

А. «Тронка». 

Б. «Прапороносці». 

В. «Собор». 

Г. «За мить щастя». 
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3. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині  

1950-х – першій половині 1960-х рр. пов’язана зі створенням 

раднаргоспів: 

А. Перехід підприємств на повний госпрозрахунок  у межах економічних зон. 

Б. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників. 

В. Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів. 

Г. Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування. 

4. Досягнення колективу Інституту синтетичних надтвердих матеріалів 

(1961 р.): 

А. Одержання перших у світі штучних алмазів. 

Б. Побудова найбільшого у світі прискорювача електронів. 

В. Розробка нових методів квантової теорії поля та статичної фізики. 

Г. Створення першої в СРСР керуючої машини широкого профілю «Дніпро». 

5. У якому році було прийнято Закон УРСР: 

«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи 

народної освіти в Українській РСР», котрий надавав право батькам учнів 

шкіл України обирати мову навчання для своїх дітей. 

А. 1956 р. 

Б. 1957 р. 

В. 1958 р. 

Г. 1959 р. 

6. За фактами з біографії встановіть прізвище особи: 

 «Визначний український поет, прозаїк, журналіст. Як журналіст, у своїх 

статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату, через що зазнавав 

систематичного цькування з боку офіційних владних структур. У 1963 році 

був жорстоко побитий на вокзалі у Черкасах, після чого невдовзі помер?». 

А. М. Вінграновський. 

Б. В. Симоненко. 

В. І. Драч. 
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Г. Л. Костенко. 

2 рівень. (3б.) 

7. Знайдіть і виправте в історичному тексті 2 помилки. 

«У 1955 р.  до України за ініціативою Петра Шелеста була приєднана 

Кримська область. Це рішення було приурочене до 300-річчя «возз’єднання» 

України з Росією». 

8.  Установіть відповідність між поняттями та уривками історичних 

джерел: 

1. Лібералізація. 2. Дисиденти. 3. Шістдесятники . 4. Реабілітація. 

А. «Зняти з обліку спецпоселення і звільнити з-під адміністративного 

нагляду органів МВС греків, болгар, вірмен та членів їх сімей, виселених  

з Криму в 1944 р.». 

Б. «Затвердити… передачу Кримської області зі складу Російської СФСР до 

складу Української СРР». 

В. «Завдання полягає в підготовці народу до нового масового руху за 

національну свободу. Для такої праці потрібні не скоростріли з багнетами, а 

натхненне слово з вірою у перемогу…». 

Г. «Поетів тоді називали формалістами за шукання своєї індивідуальності. 

Насправді за шуканням істини – замість ідеї спущеної зверху для 

оспівування… неприйняття, опір, протистояння офіційній літературі та 

всьому апаратові будівничих казарм». 

Д. «Для цього необхідно: по-перше, по-більшовицькому засудити  

і викорінити як чужий духу марксизму-ленінізму і несумісний з принципами 

партійного керівництва і нормами партійного життя культ особистості, вести 

нещадну боротьбу проти всіляких спроб відродити його в тій чи іншій 

формі…». 

3 рівень. (3б.) 

9. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва  

в 1950-х – середині 1960-х рр. вплинули на життєвий рівень населення 

України: 



27 

1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце роботи. 

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства 

колгоспників. 

3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва. 

4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування. 

5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для 

колгоспників. 

6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого 

тижня. 

7. Узаконення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та 

обслуговування. 

10. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя СРСР  

і УРСР періоду «відлиги»: 

А. Обрання П. Шелеста на посаду першого секретаря ЦК КПУ. 

Б. Виступ М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС. 

В. Створення Української робітничо-селянської спілки (УРСС). 

Г. Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР. 

4 рівень. (3б.) 

11. Укажіть період, до якого 

належить плакат: 

11.1. А. «Відбудова». 

         Б. «Відлига». 

         В. «Застій». 

         Г. «Перебудова». 

11.2. Хто з радянських лідерів став ініціатором освоєння цілинних 

земель: 

         А. Й. Сталін. 

         Б. Л. Брежнєв. 

         В. М. Хрущов. 

         Г. М. Горбачов. 
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11.3. Які наслідки для соціально-економічного розвитку УРСР  

в 1954–1964 рр. мав процес, зображений на плакаті? 

         А. Скорочення посівних площ зернових культур. 

         Б. Зростання безробіття серед сільського населення. 

         В. Підрив продуктивних сил сільського господарства. 

         Г. Випередження США у виробництві молока і м’яса. 

12. Які напрямки розвитку науки були пріоритетними в УРСР в середині 

50-х - середині 60-х рр. ХХ ст. та чому саме вони? Відповідь обґрунтуйте. 

ІІ варіант. 

1 рівень. (3б.) 

1. Укажіть портрет радянського лідера, діяльність якого оцінюється 

в уривку з джерела. 

«Одні визволення людей пам’ятають. Інші – кукурудзу, треті – житлову 

політику. Четверті – як я, коли з м’ясом стало погано, почали  

з абстракціоністами боротися. Все було. Але найголовніше – всі ми, весь 

народ, і ті, хто був там, за проволокою, і ті, хто трясся від страху тут, по цей 

бік проволоки, всі ми ковтнули інше повітря. Це головне. Це тепер у народу 

не забрати. Це не пропаде, проросте… ». 

 
  А   Б   В   Г 

2. Факти з життя якого українського суспільно-політичного діяча подано 

нижче. 

 «Юрист, правозахисник, один із засновників Української  робітничо-

селянської спілки. Арештований за «антирадянську агітацію та пропаганду» 

й засуджений до страти, згодом заміненої  п’ятнадцятирічним  ув’язненням. 
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Автор книги «Сповідь у камері смертників». Нагороджений медаллю імені 

Святого Володимира «Борцям за волю України». 

А. І. Дзюби. 

Б. Є. Сверстюка. 

В. Л. Лук’яненка. 

Г. В. Чорновола. 

3. У роки науково-технічної революції (НТР) у СРСР її досягнення 

впроваджувалися переважно у: 

А. Виробництво товарів масового споживання. 

Б. Розвиток сільського господарства. 

В. Розвиток воєнно-промислового комплексу. 

Г. Розбудову транспортної мережі. 

4. Наприкінці 1950-х рр. в СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, 

одним із положень якої передбачався вибір батьками мови навчання 

дітей. Українська інтелігенція виступила проти цього положення, 

оскільки воно: 

А. Сприяло русифікації системи освіти в УРСР. 

Б. Не відповідало Закону «Про мови в УРСР». 

В. Створювало умови для дискримінації російської мови. 

Г. Відновлювало практику політики коренізації 1920-х рр. 

5. Зміни у становищі депортованих кримських татар після ХХ з’їзду 

КПРС: 

А. Вибачення перед народом і дозвіл виїжджати за кордон. 

Б. Депортація визнана не законною. 

В. Дозвіл в індивідуальному порядку повертатись у Крим. 

Г. Усім дозволялось повернутись у Крим. 

6. На якому з’їзді КПРС була прийнята нова програма Комуністичної 

партії, у якій містилася теза, що «теперішнє покоління радянських людей  

буде жити при комунізмі»: 

А. ХІХ з’їзді КПРС. 



30 

Б. ХХ з’їзді КПРС. 

В. ХХІ з’їзді КПРС. 

Г. ХХІІ з’їзді КПР. 

2 рівень (3 б.) 

7. Знайдіть і виправте в історичному тексті дві помилки. 

«У 1963 р. в СРСР виникла гостра продовольча криза, що призвела до 

народного невдоволення. Для розв’язання проблеми Леонід Брежнєв був 

змушений піти на приниження державного престижу і закупити зерно у 

США та Канади. Через низку політичних прорахунків він втратив підтримку 

і внаслідок вузькопартійної змови був усунутий від влади в 1965 р.». 

8. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які 

характеризують суспільно-політичне життя УРСР у період «відлиги»: 

1. Національно-культурний рух інтелігенції, учасники якого боролися за 

оновлення радянського суспільства. 

2. Відновлення в правах несправедливо обвинуваченої особи, скасування 

правових наслідків судового вироку. 

3. Опозиційний рух, учасники якого виступали за демократизацію 

суспільства, дотримання прав і свобод людини. 

4. Запровадження більшої політичної та духовної свободи в суспільстві, 

створення умов для вільної діяльності партій. 

А. Десталінізація.  

Б. Дисидентство. 

В. Лібералізація. 

Г. Реабілітація. 

Д. Шістдесятництво. 

3 рівень. (3б.) 

9. Які з наведених положень були складовими політики десталінізації 

(1953–1964 рр.): 

1. Ліквідація системи ГУТАБу, амністія та реабілітація незаконно 

засуджених. 
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2. Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних 

депутатів СРСР. 

3. Розширення прав республік у адміністративно-політичній, фінансовій, 

матеріально-технічній сферах. 

4. Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі 

церковних громад. 

5. Реформи силових відомств та впровадження в їх діяльність принципу 

законності. 

6. Реорганізація партійного апарату та створення національних 

комуністичних партій. 

7. Реабілітація депортованих кримських татар і повернення їх на 

Батьківщину. 

10. Установіть послідовність подій: 

А. Створення системи раднаргоспів. 

Б. Початок освоєння цілинних і перелогових земель. 

В. Політ першої людини в Космос. 

Г. Засудження «культу особи» Й. Сталіна на ХХ з’їзді КПРС. 

4 рівень. (3б.) 

11. Укажіть період, до якого належить 

плакат: 

11.1. А. «Відбудова». 

         Б. «Відлига». 

         В. «Застій». 

         Г. «Перебудова». 

11.2. Хто з радянських лідерів став ініціатором проведення кампанії, 

зображеної на плакаті: 

         А. Й. Сталін. 

         Б. Л. Брежнєв. 

         В. М. Хрущов. 

         Г. М. Горбачов. 
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11. 3. Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР 

наприкінці 1950-х рр на початку 1960-х рр. розповсюджувало 

зображений плакат: 

А. Переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя. 

Б. Пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському 

господарстві. 

В. Мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного 

господарства. 

Г. Продемонструвати суспільству престижність та почесність праці  

в колгоспі. 

12. Як реформаторська політика М. Хрущова вплинула на життя  

в УРСР? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ ІІ «УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ» 

Н. О. Сіліна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист  

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

 

Мета: 

 повторити, узагальнити та оцiнити знання i вмiння учнiв, отриманi 

ними впродовж вивчення теми;  

 розвивати вмiння використовувати набутi знання: працювати  

з iсторичною картою, iсторичними термiнами, виявляти та прослiдковувати 

причинно-наслiдковi зв’язки подiй, явищ, процесiв, аналiзувати та 

систематизувати матерiал;  

 формувати емоцiйно-особистiсне ставлення до подiй в Українi, дiячiв 

українського руху періоду «відлиги». 

Очiкуванi результати: 

Пiсля цього уроку учнi: 

 зможуть виявити вiдповiднiсть набутих знань, умiнь, оцiночних 

суджень знанням та вмiнням, передбачених навчальною програмою для 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв пiд час вивчення роздiлу ІІ «Україна  

в умовах десталінізації»; 

 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань. 

Тип уроку: урок узагальнення. Тематичний контроль. 

Обладнання: роздатковий матерiал (варiанти завдань). 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Повідомлення  теми та цілей уроку. 

ІІІ. Основна частина. 

І варіант. 

Початковий рівень. 

1. Посаду першого секретаря ЦК КПУ у 1953–1957 рр. обіймав: 
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А. О. Кириченко. 

Б. М. Підгорний. 

В.  П. Шелест. 

Г.  В. Щербицький. 

2. Початок «відлиги» пов’язаний з ім’ям:  

А. Й. Сталіна. 

Б. Л. Кагановича. 

В. Л. Брежнєва. 

Г. М. Хрущова. 

3. Верховноа Рада УРСР ухвалила Закон «Про подальше вдосконалення 

організації управління промисловістю і будівництвом в Українській 

РСР». Територія України поділялася на 11 економічних 

адміністративних районів.  Коли відбулась подія? 

А.  1956 р. 

Б.  1957 р. 

В.  1958 р. 

Г.  1959 р. 

4. Коли було укладено цитований нижче документ: 

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські та культурні зв'язки між Кримською областю й Українською 

РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

постановляє: передати Кримську область зі складу РРФСР до складу 

Української РСР». 

А. 1951 р. 

Б. 1952 р. 

В. 1953 р. 

Г. 1954 р. 

5. Десталінізація - це: 

А. Процес ліквідації та розвінчання культу особи створеної радянським 

лідером Й. Сталіним.  
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Б. Запровадження в суспільстві більшої політичної, економічної, духовної 

свободи. 

В. Створення умов для рівної, вільної діяльності політичних партій та 

організацій. 

Г. Виправдання, відновлення в правах незаконно засудженої особи або 

народу. 

6. Одна із складових відлиги – це: 

А. КПРС проголошувалась «керівною і спрямовуючою силою суспільства, 

ядром його політичної системи». 

Б. Освіта, наука, культура і медицина фінансувались за залишковим 

принципом. 

В. Усім інакомислячим інкримінувалась антирадянська націоналістична 

агітація. 

Г. Розширення прав УРСР в економічній фінансовій, юридичній сферах. 

Середній рівень. 

7. Знайдіть 3 помилки у тексті: 

«Реорганізація РТС у МТС й обов’язковий викуп колгоспами техніки  

(1956 р.) призвели до зростання рентабільності колгоспів». 

8. Встановіть відповідність: 

1. 1953–1954 рр. А. Перший політ людини у космос. 

2. 1956 р. Б. Повстання політичних в′язнів у сталінських 

концтаборах. 

3. 1957 р. В. ХХ з′їзд КПРС. 

4. 1961 р. Г. Запуск першого штучного супутника Землі. 

 Д. Входження Кримської області до складу УРСР. 
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Достатній рівень. 

9. Дайте відповіді на запитання, спираючись на карту: 

 
1) Які зміни з’явились в адміністративно-територіальному устрої 

України в період відлиги? 

2) Яка область увійшла до складу УРСР  19.02.1954 р., підставою став  

указ Президії ВР Радянського Союзу за підписом К. Ворошилова? 

3) Причини входження цієї області до УРСР. 

10. Впізнайте особу за описом та виконайте завдання: 

«Автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій; понад 400 винаходів. 

Наукові дослідження присвячені процесам автоматичного  

і напівавтоматичного зварювання під флюсом, розробці теоретичних основ 

створення автоматів і напівавтоматів для електродугового зварювання  

і зварювальних джерел живлення; умовам тривалого горіння дуги та її 

регулювання». 

1) Прізвище, ім’я особи. 

2) Яку організацію очолював у 1962–2020 рр.? 

3) Автором якої унікальної технології була ця особа? 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Високий рівень. 

11. Прочитайте фрагмент  тексту та виконайте завдання: 

«Перша підпільна організація партійного типу в Україні повоєнного періоду, 

що після поразки ОУН-УПА вдалася до ненасильницьких, правових методів 

здобуття незалежності». 

1) Про яку організацію йде мова? 

2) Коли була утворена організація та хто її співзасновники? 

3) Які наслідки діяльності організації? 

ІІ варіант. 

1. Про кого з шістдесятників йдеться в уривку з джерела? 

«У вересні 1965 року на прем’єрі фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі 

«Україна» разом із Василем Стусом і В’ячеславом Чорноволом вийшов на 

сцену з першим у СРСР публічним протестом проти політики влади, 

оприлюднивши інформацію про таємні арешти української творчої 

інтелігенції. 1965 року написав памфлет «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 

А. Є. Сверстюк. 

Б. В. Симоненко. 

В. І. Дзюба. 

Г. І. Світличний. 

2. Лібералізація – це: 

А. Скасування правових наслідків судового вироку щодо особи, 

необґрунтовано притягнутої до судової відповідальності. 

Б. Запровадження в суспільстві більшої політичної, економічної, духовної 

свободи. 

В. Безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обожнювання 

людини. 

Г. Процес ліквідації та розвінчання культу особи і сталінської політичної 

системи, створеної радянським лідером Й. Сталіним. 

3. У якому рядку перелічені представники образотворчого мистецтва: 

А. В. Глушков, Б. Патон. 

http://khpg.org/archive/index.php?id=1162537970
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D1%87%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%3F
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Б. Б. Лятошинський, П. Майборода. 

В. Т. Яблонська, В. Касіян. 

Г. Н. Ужвій, Г. Юра. 

4. На честь якої події був прийнятий цитований нижче документ: 

«Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні 

господарські та культурні зв'язки між Кримською областю й Українською 

РСР, Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

постановляє: передати Кримську область зі складу РРФСР до складу 

Української РСР». 

А. 300-річчя Переяславської ради. 

Б. Депортації кримських татар 1944 р. 

В. ХХ з′їзду КПРС. 

Г. Утворенням УРСС. 

5. Коли відбувалась описана подія: 

«Юрій Гагарін став першою людиною в світовій історії, що здійснила політ  

у космічний простір». 

А. 12 квітня 1961 р. 

Б. 12 березня 1961 р. 

В. 12 травня 1961 р. 

Г. 12 червня 1961 р. 

6. У якому році відбулась реорганізація МТС у РТС: 

А. 1955 р. 

Б. 1956 р. 

В. 1957 р. 

Г. 1958 р. 

Середній рівень. 

7. Знайдіть 3 помилки у тексті: 

«Запровадження системи раднаргоспів сприяло ослабленню економічної 

самостійності УРСР і не раціональному використанню матеріальних  

і трудових ресурсів. Повільними темпами розвивалися паливно-енергетична, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
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металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, харчова та інші галузі 

промисловості». 

8. Встановіть відповідність: 

1. Л. Лук′яненко. А. Український поет і журналіст, шістдесятник. 

2. І. Дзюба. 

 

Б. Українська письменниця, поетеса-

шістдесятниця. Лауреатка Шевченківської премії. 

3. А. Горська. В. Український літературознавець, літературний 

критик, громадський діяч, дисидент радянських 

часів. 

4. Л. Костенко. 

 

Г. Українська художниця-шістдесятниця і відомий 

діяч правозахисного руху 1960-х років в Україні. 

 Д. Український політичний та громадський діяч, 

письменник, юрист та радянський дисидент.  

Достатній рівень. 

9. Проаналізуйте зображені плакати та дайте відповіді на питання:  

1) У який період розповсюджувались плакати? 

2) Які надпрограми ставив уряд? 

3) Наслідки здійснення надпрограм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Впізнайте особу за описом та виконайте завдання: 

«Український радянський вчений, піонер комп’ютерної техніки, автор 

фундаментальних праць у галузі кібернетики, математики і обчислювальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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техніки, ініціатор і організатор реалізації науково-дослідних програм 

створення проблемно-орієнтованих програмно-технічних комплексів для 

інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної 

діяльності країни». 

1) Прізвище, ім’я особи. 

2) Який винахід було розроблено під його керівництвом? 

3) Яку установу створив та очолив з 1962 року? 

Високий рівень. 

11.  Соціальні реформи, які було проведено урядом за добу відлиги. 

Відповідь надайте за планом: 

1) Перелічіть реформи та вкажіть їх основний зміст. 

2) Яка реформа, на вашу думку, мала найпрогресивнішій характер? Чому? 

3) Які негативні наслідки мали реформи? 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ ІІІ. «УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 

РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ» 

Н. В. Березовська, вчитель вищої категорії,  

Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 

Мета:  

 повторити, узагальнити та перевірити рівень знання, вміння і навички 

учнів, отримані ними впродовж вивчення теми;  

 розвивати вміння використовувати набуті знання: аналізувати, 

порівнювати, систематизувати матеріал;  

 сформувати емоційно-особисте ставлення до подій в Україні, діячів 

українського дисидентства. 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні: 

 мають навчитися встановлювати хронологічну послідовність подій та 

явищ доби; 

 узагальнювати інформацію, висловлювати судження про описані в них 

події та явища, робити висновки; 

 зможуть виявити відповідність набутих знань, умінь, оціночних 

суджень знанням та вмінням, передбачених навчальною програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 вмотивують себе для подальшого поглиблення знань. 

Тип уроку: урок узагальнення. Тематичний контроль. 

Обладнання: роздатковий матеріал (варіанти запитань). 

I. Організаційний момент. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

Повідомлення теми та цілей уроку. 

III. Основна частина. 

I варіант. 

Початковий рівень. 
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Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише 

одна правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал.  

1. Період системної кризи радянського ладу – це період правління: 

А. Й. Сталіна. 

Б. Л. Брежнєва. 

В. О. Косигіна. 

Г. М. Хрущова. 

2. Першими секретарями ЦК Компартії України в період застою були  

(2 відповіді): 

А. П. Шелест. 

Б. М. Хрущов. 

В. О. Кириченко. 

Г. В. Щербицький. 

Д.  М. Підгорний. 

3. В якому році була прийнята Конституція УРСР: 

А. 1920 р. 

Б. 1961 р. 

В. 1978 р. 

Г. 1984 р. 

4. Як нова Конституція УРСР визначала соціально-економічний лад,  

що існував у республіці: 

А. База для побудови соціалізму. 

Б. Реальний соціалізм. 

В. Комуністичне суспільство. 

Г. Розвинутий соціалізм. 

5. «Празька весна» – це: 

А. Звільнення радянськими військами Чехії від фашистських загарбників. 

Б. Придушення радянськими військами спроби лібералізації та суспільно-

політичних реформ. 

В. Початок демократичних змін. 
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Г. Утворення організації Варшавського договору. 

6. Українська Гельсінська група боролась за: 

А. Мир, проти війни. 

Б. Вихід із складу СРСР. 

В. Покращення стосунків з Європою і США. 

Г. Дотриманням в СРСР міжнародних угод з прав людини. 

7. Хто був автором економічних реформ 1965 р.: 

А. О. Косигін. 

Б. П. Шелест. 

В. В. Щербицький. 

Г. Л. Брежнєв. 

8. Яке твердження є правильним: 

1. Економічні реформи стали спробою вмонтувати елементи ринкової 

економіки в існуючу систему, в умовах адміністративно-командного 

управління, вона була приречена на невдачу. 

2. Керівництво країни намагалося спинити загрозливі тенденції в економіці  

і шляхом постанов, пленумів змогли розпочати необхідні докорінні 

соціально-економічні зміни. 

А. Обидва твердженні правильні. 

Б. Тільки перше твердження правильне. 

В. Тільки друге твердження правильне. 

Г. Обидва твердженні неправильні. 

9. Позначте характерні риси розвитку економіки УРСР у середині 60-х – 

на початку 80-х рр.: 

1. Відновлення галузевих міністерств. 

2. Надпрограма  у тваринництві. 

3. Запровадження програми з охорони навколишнього середовища. 

4. Недостатній розвиток соціальної сфери села, поява неперспективних 

«умираючих» сіл. 

5. Створення раднаргоспів. 



44 

А. 1,2. 

Б. 1,4. 

В. 2,4. 

Г. 3,5. 

10. Який із наведених факторів свідчить про особливості розвитку освіти 

в кінці 60-тих – на початку 80-тих років: 

А. Збільшення кількості українських шкіл. 

Б. Заборона таких дисциплін як: кібернетика, суспільствознавство, філософія. 

В. Швидке скорочення кількості українських шкіл. 

Г. Суттєве підвищення якості знань.                                                     

Середній рівень. 

Прочитайте уривок історичного документа та виконайте завдання.  

Завдання 11–14 мають по чотири варіанти відповіді згідно джерела, 

серед яких лише одна правильна. За кожну правильну відповідь ви 

отримаєте 1.5 бала.  

«Побачили світ низка порочних книг, фільмів, спектаклів… Не припиняли 

щорічних маніфестацій біля пам’ятника Шевченку. Хор «Гомін» виконував 

націоналістичні обряди (колядки). Спостерігається прагнення ревізії 

минулого, вихваляння давнини, герби, підвищити авторитет гетьманів, 

пристосовуючи до інтересів націоналізму. Спроби реабілітувати Мазепу, а   

Б. Хмельницького виставити зрадником, переглянути роль Петлюри, 

Центральної Ради, переоцінити роль Скрипника, Артема, протиставляючи їх. 

Створюється етнографічний музей-село». 

11. Ситуація, яка відображається в цитованому документі, склалась в: 

А. 1965 р. 

Б. 1970 р. 

В. 1972 р. 

Г. 1980 р. 

12. Про діяльність якого політичного діяча розповідається в джерелі: 

А. М. Хрущова. 
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Б. П. Шелеста. 

В. В. Щербицького. 

Г. М. Джемілєва. 

13. У чому автор статті його звинувачує: 

А. В націоналізмі. 

Б. В сепаратизмі. 

В. В космополітизмі. 

Г. В лібералізмі. 

14. Критика у документі зумовила: 

А. Арешт і гучний судовий процес. 

Б. Прихід нового генсека СРСР. 

В. Прихід нового першого секретаря ЦК КПУ і початок українізації. 

Г. Прихід нового першого секретаря ЦК КПУ і початок масової русифікації. 

Достатній рівень. 

За правильне виконання завдань 15–17  ви отримаєте по 2 бали. 

15. Завдання на встановлення відповідності (встановіть відповідність 

між визначеннями та поняттями): 

1. Номенклатура.                      А. Перевищення попиту над пропозицією. 

2. Застій.                                     Б. Укладання угоди про граничну   кількість. 

                                                         міжконтинентальних ракет. 

3. Дефіцит.                                В. Панівна партійна еліта в СРСР,  

                                                     що контролювала всі сфери суспільства. 

4. Розрядка.                             Г. Зниження економічних показників  

                                                    і загострення соціально-економічних проблем. 

                                                 Д. Застій в економіці. 

16. Установіть послідовність подій: 

А. Видання В. Чорноволом часопису «Український вісник». 

Б. Схвалення останньої конституції УРСР. 

В. Початок доби «застою». 

Г. Утворення Української Гельсінської групи. 
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17. Із семи запропонованих варіантів відповідей оберіть три правильні. 

Хто із зазначених історичних діячів були провідниками Української 

Гельсінської групи: 

1. П. Шелест. 

2. М. Руденко. 

3. Л. Лук’яненко. 

4. В. Сосюра. 

5. Лесь Курбас. 

6. І. Кандиба. 

7. Б. Патон. 

Високий  рівень. 

За правильне виконання завдань 18, 19  ви отримаєте по 3 бали.  

18. Складіть порівняльну таблицю: «Діяльність дисидентських рухів  

в Україні в сер. 50-х – першій половині 60-х рр. та періоду  

кінця 60-х–70-х рр.». 

Критерії для 

порівняння 

дисидентський рух  

в сер 50-х – першій 

половині 60-х рр. 

дисидентський рух  

в кінці 60-х–70-х рр. 

Роки діяльності   
Лідери   
Мета діяльності   
Форми боротьби   
 

19. Висловіть судження щодо назви періоду застою, чи відповідає ця 

назва суспільно-політичному життю в ті роки? 

II варіант. 

Початковий рівень. 

Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише одна 

правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 1 бал.  

1. Період системної кризи радянського ладу – це:                  

А. 1945–1955 рр. 
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Б. 1956–1964 рр. 

В. 1965–1984 рр. 

Г. 1984–1989 рр. 

2. Л. Брежнєв з 1977 р.  обіймав посаду: 

А. Генеральний секретар ЦК КПРС.  

Б. Перший секретар ЦК КПУ. 

В. Голова Президії Верховної Ради СРСР. 

Г. Одночасно обіймав дві посади. 

3. Хто є автором книги «Україно наша Радянська»: 

А. П. Шелест. 

Б. М. Хрущов. 

В. О. Кириченко. 

Г. В. Щербицький. 

Д. М. Підгорний. 

4. 6-та стаття Конституції СРСР (1978 р.) проголошувала: 

А. Диктатуру пролетаріату. 

Б. Монополію КПРС на політичну владу. 

В. Демократичні права громадян. 

Г. Механізм виходу із СРСР. 

5. Яке речення характеризує міжнародні відносини на початку  

70-х років: 

А. Початок гонки ядерного озброєння. 

Б. Загострення військових конфліктів. 

В. Початок політики «розрядки». 

Г. Підписання мирного договору. 

6. Що стало маніфестом українських дисидентів і найважливішим 

документом українського самвидаву: 

А. «Український вісник». 

Б. «Україно наша Радянська». 

В. «Тіні забутих предків». 
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Г. «Інтернаціоналізм чи русифікація». 

7. В чому суть економічних реформ 1965 р.: 

А. Перехід до ринкових і капіталістичних відносин. 

Б. Спроба вмонтувати елементи економічного стимулювання в існуючу 

систему. 

В. Децентралізація управління промисловістю, шляхом створення 

раднаргоспів. 

Г. Відновлення елементів «військового комунізму»: продрозкладки, трудової 

повинності. 

8. Яке твердження є правильним: 

1. За рівнем життя республіки СРСР мало чим відрізнялися одна від одної 

(лише в республіках Балтії він був помітно вищий). 

2. У світовому реєстрі за показником життєвого рівня Радянський Союз 

перебував у групі слаборозвинутих країн, на місцях після п’ятдесятого. 

А. Обидва твердження правильні. 

Б. Тільки перше твердження правильне. 

В. Тільки друге твердження правильне. 

Г. Обидва твердження неправильні. 

9. Доповніть речення: 

Тривале очікування, коли товар «викинуть» у продаж, і … стали 

найхарактернішою рисою радянського побуту 1970–1980-х рр.  

А. Повне забезпечення товарами повсякденного побуту. 

Б. Нестача продуктів харчування. 

В. Довгі черги за дефіцитом. 

Г. Закриття лікарень і дитячих садків. 

10. Який твір українського письменника розпочав боротьбу з канонами 

соціалістичного реалізму, розповів про історичні традиції українського 

народу, глибоку повагу до релігійних почуттів, традицій та звичаїв 

предків, тож наразився на критику і цькування з боку влади. 

А. О. Гончара «Собор». 
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Б. О. Довженка «Мистецтво живопису і сучасності». 

В. П. Шелеста «Україно наша радянська». 

Г. О. Гончара «Прапороносці». 

Середній  рівень. 

Завдання 11–14 мають по чотири варіанти відповіді згідно джерела, 

серед яких лише одна правильна. За кожну правильну відповідь ви 

отримаєте 1.5 бала.  

Прочитайте уривок історичного документа та виконайте  

завдання 11–13. 

«У хаті ми про це не розмовляли, бо все ж у неї прослуховувалося. Ми пішли 

малоосвітленою вулицею над якусь кручу, на край якогось гігантського 

каньйону. Тож ми були на краю прірви. Це символічно. Знизу ніхто підійти 

не міг, а під місяцем було б видно, якби хтось наближався. Ми радилися про 

створення …, аналогічної з Московською, але вона мала бути цілковито 

самостійною. У Києві не було зарубіжних журналістів, тому я мусив їхати в 

Москву і там 9 листопада оголосив про створення …».  

11. Описана в джерелі подія стала початком створення: 

А. Самвидаву. 

Б. Української Гельсінської групи (УГГ). 

В. Української робітничо-селянської спілки (УРСС). 

Г. Інституту кібернетики на базі Академії наук України. 

12. В якому році була створена ця організація: 

А. 1970 р. 

Б. 1975 р. 

В. 1976 р. 

Г. 1980 р. 

13. Якою була головна мета цієї організації: 

А. Розвиток і поширення української мови і літератури. 

Б. Незалежна Україна з радянським ладом. 

В. Розвиток української науки. 
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Г. Правозахисна діяльність. 

14. Наслідком її діяльності стало: 

А. Арешти членів організації і суди над ними. 

Б. Повне знищення організації. 

В. Самоліквідувались. 

Г. Стали легальною організацією. 

Достатній  рівень. 

За правильне виконання завдань 15–17  ви отримаєте по 2 бали.  

15. Завдання на встановлення відповідності (Установіть відповідність 

між прізвищами митців та фактами їх біографії): 

1. О. Гончар.                      А. Кінорежисер, автор фільму «Земля»,  

                                                кіноповісті  «Україна  у вогні». 

2. І. Миколайчук.                Б. Видатний український художник,  

                                                 учасник руху «шістдесятників». 

3. А. Горська.                      В. Актор, сценарист, один із фундаторів  

                                                  українського поетичного кіно. 

4. С. Параджанов.                Г. Письменник, громадський діяч,  

                                                 автор романів «Тронка», «Собор». 

                                              Д. Кінорежисер, автор фільму  

                                                   «Тіні забутих предків». 

16. Установіть послідовність подій: 

А. Інтервенція радянських військ до Афганістану. 

Б. Обрання В. Щербицького першим секретарем ЦК КПУ. 

В. Завершення доби «застою». 

Г. Початок «косигінської» реформи. 

17. Із семи запропонованих варіантів відповідей оберіть три правильні. 

Укажіть риси, притаманні міжнародним відносинам СРСР упродовж 

другої половини 1970–1980-х рр.: 

1. Початок холодної війни. 

2. Перше випробування ядерної зброї на території СРСР. 



51 

3. Візит американського Президента Р. Ніксона до Москви. 

4. Входження Кримської області до складу УРСР. 

5. Підписання керівниками країн Європи й північної Америки Гельсінських 

угод. 

6. Карибська криза. 

7. Інтервенція радянських військ до Афганістану. 

Високий  рівень. 

За правильне виконання завдань 18, 19  ви отримаєте по 3 бали.  

18. Складіть порівняльну таблицю: 

«Діяльність перших  секретарів ЦК КПУ  П. Шелеста та  

В. Щербицького» 

Критерії для порівняння П. Шелест В. Щербицький 

Роки діяльності   

Мовна і національна позиція   

Становище УРСР в складі СРСР   

Компартійна диктатура  

і відношення до дисидентів 

  

 

19. Висловіть судження: «Чому компартійна радянська влада сприймала 

українських дисидентів як виклик системі?». 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

РОЗДІЛ ІІІ. «УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 

РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ» 

А. М. Тупальська, вчитель другої категорії  ЖМГ № 3 

Мета: 

 визначити рівень засвоєння знань по темі;  

 сформувати уміння застосовувати здобуті знання у практичній 

діяльності; 

 систематизувати та узагальнити матеріал, креативність мислення; 

виховувати інтерес до історії України.  

Очікувані результати:  

 після цього уроку учні матимуть знання і вміння, які передбачено 

державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів під час 

вивчення даного розділу. 

Тип уроку: узагальнення та контролю знань. 

Навчально-методичне забезпечення: підручник, атлас з історії України, 

роздатковий матеріал із завданнями. 

Основна частина. 

І. Організаційна частина уроку. 

Повідомлення теми та мети уроку. 

ІІ. Етап узагальнення та контролю знань. 

Варіант І. 

Початковий рівень. 

1. В якому році  пройшла перша хвиля арештів представників 

дисидентського руху: 

А. 1961 р.  

Б. 1963 р.  

В. 1965 р.  

Г. 1967 р.  
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2.  Яке твердження відносно повсякденного життя населення УРСР  

у 70–80-х роках є хибним: 

А. «Діставання» дефіцитних товарів стає ледь не сенсом життя частини 

громадян. 

Б. Черги стали символами і ознаками великих міст. 

В. Особливе місце у сфері обслуговування посідали працівники торгівлі. 

Г. Високий рівень культури, повага до покупців і клієнтів були характерними 

для торгівлі та побутового обслуговування. 

3. Укажіть прізвище історичного діяча за фактом його біографії: 

«Православний релігійний діяч. У 1976 році під час перебування у засланні 

задекларував свою приналежність до Української Автокефальної 

Православної Церкви». 

А.  В. Марченко. 

Б. В. Романюк. 

В. М. Руденко. 

Г. В. Стус. 

4. Про кого ці слова: «найбільш послідовний провідник брежнєвської 

політики в Українській РСР»: 

А. О. Ляшка. 

Б. В. Маланчука. 

В. П. Шелеста. 

Г. В. Щербицького. 

Середній рівень. 

5. Заповніть пропуски у реченнях: 

1.  В 1972 р. Першим секретарем ЦК КПУ був призначений… 

2. Конституція УРСР, яка закріплювала керівну роль партії, була  

прийнята у … 

3. Найбільш успішною у 1960–1980- х рр. була … п’ятирічка. 

4. УГГ створена у …. році. 
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6. Визначте позитивні фактори економічної реформи 1965 р.  

(4 правильні  відповіді): 

а) госпрозрахунок; 

б) ліквідація  раднаргоспів; 

в) посилення централізації; 

г) створення  фондів  матеріального стимулювання; 

д) економічні стимули праці; 

е) відсутність конкуренції; 

є) оцінка діяльності підприємств не за валовою, а за реалізованою 

продукцією; 

ж) поновлення галузевих міністерств. 

Достатній рівень. 

7. Установіть відповідність між митцем та галуззю культури, у якій він 

відзначився: 

1. В. Івасюк. А. Живопис. 

2. Д. Павличко. Б.  Музика. 

3.  А. Роговцева. В. Архітектура. 

4. М. Дерегус. Г. Театр. 

 Д.  Література. 

8. Установіть відповідність між особою та фактом її біографії: 

1. С. Параджанов. А. Редактор журналу «Український вісник». 

2.  М. Руденко. Б.  Помер у тюремній лікарні в Ленінграді.  

3.  В. Марченко. В. Керівник Української громадської групи 

сприяння виконанню Гельсінкських угод. 

4. В. Чорновіл. Г. Режисер кінофільму «Тіні забутих предків». 

 Д. Генерал Радянської Армії. 

9. Про кого йдеться в уривку статті? Що ви знаєте про цього діяча?  

«У квітні 1973-го року з’явилась програна презентація на його книжку 

«Україно наша Радянська» у журналі «Комуніст України». Після цьго його 
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виввели з Політбюро (через помилки у проведенні (ленінської національної 

політики»), позбавили державної посади й відправили на пенсію». 

Високий рівень. 

10. Охарактеризуйте становище партійно-державної номенклатури  

в 1960–1980-х рр.  

11.  Порівняйте дотримання прав людини в радянському суспільстві  

і положення Конституції УРСР 1978 р. Сформулюйте власні судження 

щодо цьго порівняння. 

 

Варіант ІІ. 

Початковий рівень. 

1. Що стало наслідком зміни політичного керівництва УРСР 1972 р.: 

А. Посилення боротьби з дисидентами. 

Б. Послаблення русифікації в культурі. 

В. Запровадження «косигінської реформи». 

Г. Повна реабілітація жертв сталінських репресій. 

2. Керівник Української громадської групи сприяння виконанню 

Гельсінських угод: 

А. Л. Лук’яненко. 

Б. В. Стус.          

В. О. Тихий. 

Г. М. Руденко. 

3. Засновник журналу «Український вісник»: 

А. М. Руденко. 

Б. С. Хмара.    

В. В. Чорновіл.       

Г. І. Дзюба. 

4. Коли створена Українська Гельсінкська група  (УГГ):  

А.  09.12.1967 р.  

Б. 09.01.1966 р.   
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В. 09.11.1976 р.   

Г. 09.11.1985 р. 

Середній рівень. 

11. Заповніть пропуски у реченнях: 

1. В 1963–1972 рр. Першим  секретарем ЦК КПУ був… 

2. Косигінські  реформи  були  розпочаті  в … році. 

3. Підпільна література, що була створена дисидентами й таємно 

поширювалась в СРСР в обхід державної цензури – це … 

4. … … – це система господарювання, що здійснюється за рахунок 

розширення виробничих потужностей, а не за рахунок підвищення його 

ефективності. 

12.  Визначте особливості соціально-економічного розвитку УРСР на 

початку 1980-х рр. (4 правильні  відповіді): 

а) відсутність товарного дефіциту; 

б) катастрофічна  екологічна  ситуація; 

в) рівномірне розміщення продуктивних сил на території України; 

г) збільшення заробітної плати; 

д) зростання добробуту населення; 

е) випереджання країн Заходу щодо рівня споживання продукції на душу  

населення; 

є) наростання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. 

Достатній рівень. 

7.  Установіть відповідність між твором та його автором: 

1. «Зимові дерева». А. В. Чорновіл. 

2. «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Б. Л. Костенко.  

3. «Лихо з розуму». В. В. Стус. 

4. «Україно наша Радянська». Г. П. Шелест. 

 Д. І. Дзюба.  
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8.  Установіть відповідність між поняттям та його визначенням: 

1. Дефіцит. А. Працівники, призначені чи затверджені 

вищими партійними або радянськими органами 

на будь-які посади. 

2. Номенклатура. Б. Процес зростання кількості населення міст  

і посилення їхньої ролі в економічному  

й культурному житті суспільства.  

3. Стагнація. В. Процес знецінення паперових грошей, 

падіння їх купівельної спроможності.  

4. Урбанізація. Г. Перевищення попиту над пропозицією. 

 Д. Застій у виробництві, торгівлі тощо.  

9.  Що ви знаєте про цього діяча?  

«Ювілейний рік 50-річчя встановлення радянської влади приніс нові 

жертви. За вироком Львівського обласного суду від 15 листопада 1967 року 

до трьох років позбавлення волі був засуджений журналіст… Йому  

ставилося в провину написання книги «Лихо з розуму», розповсюдження 

публіцистичного твору В. Мороза «Репортаж із заповідника імені Берії».  

Високий рівень. 

10. Які були основні форми діяльності дисидентів? Чим відрізнявся 

дисидентський рух 1960-х рр. від 1970–1980-х рр.? 

11. Порівняйте, проаналізуйте та зробіть аргументовані висновки щодо 

економічного розвитку УРСР у другій половині 1950–1960-х рр.  

і в 1970-х на початку 1980-х рр.  
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ ІV.  «ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» 

О. О. Гуленко, вчитель вищої категорії,  

ЖЗСШ № 16 м. Житомира 

Мета: 

 сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу; 

 оцінювати та порівнювати історичні події, процеси, історичних 

особистостей; 

 розвивати історичні компетентності та навички і вміння їх практично 

застосовувати; 

 виховувати повагу та любов до історії українського народу цього 

періоду. 

Очікувані результати: 

Пiсля цього уроку учнi: 

 зможуть виявляти, наскільки вiдповiдають набуті знання, умiння, 

навички, оцiночні судження знанням та вмiнням, що передбачені навчальною 

програмою для загальноосвiтнiх навчальних закладiв пiд час вивчення 

роздiлу ІV «Відновлення незалежності України»; 

 відповідатимуть на запитання, враховуючи компетентністний  

потенціал, напрацьований при вивченні теми; 

 підвищать мотивацію до поглиблення знань з теми. 

Тип уроку: узагальнення та тематичний контроль. 

Обладнання: контурна карта, матеріали з завданням до тематичного 

контролю. 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІІ. Основна частина. 

І варіант. 

Початковий рівень. 
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1. Укажіть рік обрання М. Горбачова генеральним секретарем  

ЦК КПРС: 

А. Березень 1985 р.       

Б. Квітень 1985 р. 

В. Березень 1986 р.  

Г.  Квітень 1987 р. 

2. Укажіть найбільшу неформальну організацію періоду перебудови: 

А. Український культурологічний клуб. 

Б.  Товариство Лева. 

В. Українська асоціація незалежної творчої інтелегенції. 

Г. Народний рух України. 

3. З якою метою Верховна Рада УРСР ухвалила закон «Про економічну 

самостійність Української РСР»: 

А. Впровадження в Україні основних засад політики «Перебудови». 

Б. Реалізації рішень Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р. 

В. Втілення положень Декларації про державний суверенітет України. 

Г. Подолання наслідків державного перевороту 19–24 серпня 1991 р. 

4. Політичний курс, який реалізувався в СРСР, отримав назву: 

А. Прискорення. 

Б. Перебудова.  

В. Гласність.  

Г. «Нове мислення». 

5. Визначте одну з основних проблем економічного розвитку України  

в другій половині 1980-х рр.: 

А. Зношеність основних виробничих фондів.      

Б. Перевищення народжуваності населення над смертністю.               

В. Відсутність політичних сил, які прагнули б до здійснення перетворень  

в Україні.                

Г. Відсутність ефективної боротьби з корупцією на державних 

підприємствах. 
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6. Яку позицію займало керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким 

щодо реформ М. Горбачова упродовж 1985–1987 рр.: 

А. Повна підтримка та активне впровадження в республіці курсу на 

демократизацію суспільного життя. 

Б. Підтримка курсу «перебудови» на словах при фактичному ігноруванні та 

блокування реформ центрального партійного керівництва. 

В. Категорична відмова від підтримки «перебудови», ініціювання заходів на 

усунення М. Горбачова від влади. 

Г. Розробка власної програми реформ на основі ринкових відносин в умовах 

господарської самостійності республіки. 

Середній рівень. 

7. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці державні діячі: 

А. В. Щербицький. 1. Президент Академії наук України. 

Б. В. Фокін. 2. Перший секретар КПУ в 1991 р. 

В. Л. Кравчук. 3. Перший секретар ЦК КПУ з 1972 по 1989 рр. 

Г. С. Гуренко. 4. Голова Ради міністрів УРСР в 1990 р. 

 5.Голова Верховної Ради України у 1990–1991 рр. 

8. Виберіть правильні твердження: 

А. З кінця 1980-х рр. дефіцитом стало майже все, а з осені 1990 р.    

запроваджено купони. 

Б. «Нове мислення» – політичний курс на посилення «холодної війни» та 

гонки озброєнь. 

В. Президент США Д. Буш називав Радянський Союз «імперією зла» та 

створював коаліцію країн Японії та Німеччини. 

Г. Україна в перші роки «перебудови» залишалась під контролем 

консервативних кіл, очолюваних В. Щербицьким. 

Д. У квітні 1985 р. М. Горбачов поставив на розгляд політбюро ЦК КПРС 

питання «Про боротьбу з пияцтвом і алкоголізмом». 

Е. Найбільшою неформальною організацією в Україні був Український 

культурологічний клуб. 
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Достатній рівень. 
9. З наведених причин виберіть ті, що сприяли утвердженню 
багатопартійності в Україні: 
А. Перехід до політичного плюралізму в суспільстві. 
Б.  Закінчення «холодної війни» між США та СРСР. 
В. Процес перебудови, демократизації та гласності. 
Г. Проведення на альтернативній основі виборів народних депутатів СРСР. 
Д. Відновлення повновладдя рад усіх рівнів. 
Е. Прийняття Верховною Радою СРСР закону «Про громадянські 
об’єднання». 
Є. Падіння в суспільстві авторитету комуністичної партії. 
10. Встановіть послідовність подій соціально-економічного життя УРСР 
періоду «перебудови»: 
А. Проголошення політики «прискорення» темпів економічного зростання. 
Б. Знецінення рубля та поширення бартерного обміну. 
В. Початок кампанії боротьби з нетрудовими доходами. 
Г. Ухвалення закону «Про кооперацію» в СРСР, початок кооперативного 
руху. 
Високий рівень. 
11. Чи згодні ви з твердженням: «Серпневий комуністичний путч 
переконливо продемонстрував справжню мету компартійної верхівки: 
збереження влади будь-якою ціною – і методи досягнення цієї мети – 
будь-які, аж до насильницьких». Свою відповідь обґрунтуйте. 
ІІ варіант. 
Початковий рівень. 
1. Укажіть рік проголошення Верховною Радою УРСР Акту про 
державну незалежність України: 
А.1991 р.        
Б. 1990 р. 
В. 1989 р. 
Г. 1994 р. 
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2. Укажіть перше в Україні легальне незалежне громадсько-політичне 

видання: 

А. «Українська правда». 

Б.  «Молода гвардія». 

В.  «Український вісник».   

Г. «Правда». 

3. Які наслідки для України мав заколот 19 серпня 1991 р. в Москві: 

А. Усунення В. Щербицького від влади в УРСР. 

Б. Негайний вихід КПУ зі складу КПРС. 

В. Підписання УРСР нового союзного договору. 

Г. Проголошення незалежності України. 

4.  Набуття державою незалежності та самостійності у внутрішній та 

зовнішній політиці – це: 

А. Універсал.   

Б. Декларація.   

В. Гласність.  

Г. Суверенітет. 

5. Визначте, в чому полягало значення політики гласності: 

А. Люди мислили по-новому, могли мати власну думку, отримувати 

обєктивну інформацію.     

Б. Заборонялась будь-яка критика, інформація мала суб’єктивний характер.               

В. Всі засоби масової інформації підлягали жорсткій цензурі.              

Г. Люди мислили старими догмами та стереотипами. 

6. Яку позицію займало керівництво УРСР на чолі з Л. Кравчуком щодо 

заколоту 19–21серпня 1991 р. у Москві: 

А. Повна підтримка його учасників, готовність до військових дій. 

Б. Підтримка на словах та фактичне ігнорування подій. 

В. Категорична відмова від підтримки ГКЧП, ініціювання заходів на 

повернення М. Горбачова до влади. 

Г. Обережна позиція Л. Кравчука, обачність у спілкуванні із заколотниками. 
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7. Співвіднесіть громадські організації та діячів, учасниками яких вони 

були: 

А. УАНТІ. 1. Л. Лук’яненко. 

Б. УГС. 2. Ю. Щербак. 

В. Товариство української мови  

ім. Т. Шевченка. 

3. М. Руденко. 

Г. «Зелений світ». 4. Д. Павличко. 

 5. В.Чорновіл. 

8. Виберіть правильні твердження: 

А. На початку 1990-х рр. зявилися перші політичні партії, альтернативні 

КПРС-КПУ. 

Б. У 1991 р. у Львові відбувся установчий з’їзд Української республіканської 

партії (УРП). 

В. Однак стихійно створювана багатопартійна система була специфічною, 

оскілки сукупна чисельність усіх партій становила 30 тисяч осіб. 

Г. Активно розпочався процес реформування КПУ. 

Д. У червні 1990 р. у Київському університеті ім. Т. Шевченка відбулась 

установча конференція Ліберально-демократичної партії. 

Е. Комуністична партія стала активним учасником процесу формування 

багатопартійності в Україні. 

Достатній рівень. 

9. З наведених причин виберіть ті, що спричинили загострення 

економічної кризи 1989–1990 рр.: 

А. Зношеність основних промислових фондів. 

Б. Збереження значної частки ручної праці у промисловості. 

В. Значне переважання виробництва товарів народного споживання. 

Г. Ліквідація колгоспно-радгоспної системи. 

Д. Руйнування економічних зв’язків між республіками. 

Е. Безкоштовне постачання до братніх республік промислової продукції. 
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Є. Збитковість основних галузей промисловості; вугільної, залізорудної, 

чорної металургії. 

10. Встановіть послідовність подій суспільно-політичного життя УРСР 

періоду «перебудови»: 

А. Початок діяльності у Львові Товариства Лева. 

Б. Проведення масового шахтарського страйку. 

В. Створення Організації кримськотатарського руху. 

Г. «Живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. 

Високий рівень. 

11. Чи згодні ви з твердженням: «Коли б ми послухали студентів  

і провели дострокові вибори до Верховної Ради, сценарій розвитку  

в Україні міг би бути зовсім інший – і політичний, і економічний. На хвилі 

піднесення ми могли б обрати до ВР справжніх патріотів, людей, які 

хочуть для України добра (Л. Кравчук)». Свою відповідь обґрунтуйте. 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ ІV. «ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ» 

С. П. Дребот, вчитель вищої категорії, вчитель-методист  

Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 

Мета: 

 сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу; 

 оцінювати та порівнювати історичні події, процеси, історичних 

особистостей; 

 розвивати історичні компетентності та навички і вміння їх практично 

застосовувати; 

 виховувати повагу та любов до історії українського народу цього 

періоду. 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні зможуть: 

Тип уроку: урок узагальнення та тематичного контролю. 

Обладнання: роздавальний матеріал (варіанти завдань). 

Структура уроку: 

І. Організаційний момент: створення робочої атмосфери, повідомлення 

теми та ознайомлення учнів із формами роботи на уроці. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Учні визначають свої очікування від 

даного уроку. 

ІІІ. Основна частина. 

І варіант. 

Початковий рівень. 

1. Яка подія дала поштовх міжнародному визнанню України: 

А.  Схвалення Акта проголошення незалежності України. 

Б.  Прийняття Декларації про державний суверенітет УРСР. 

В. Проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта 

проголошення незалежності України. 

Г.  Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 
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2. Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену 

радянським керівництвом у 1985 р.: 

А.  Визнання приватної власності. 

Б.  Перехід до ринкової економіки. 

В.  Відмова від директивного планування. 

Г.  Збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості. 

3. Політика гласності в роки перебудови сприяла: 

А. Зростанню соціальної та національної активності українського суспільства. 

Б. Запровадженню продажу товарів за картками споживача з купонами. 

В. Зміцненню позицій КПРС як «керівної і спрямовуючої» сили радянського 

суспільства. 

Г. Загостренню соціально-економічної кризи, стрімкого  зростання цін. 

4. У якому році православна церква святкувала тисячоліття хрещення 

Русі, що поклало початок релігійному відродженню в УРСР  

та СРСР: 

А.  1980 р. 

Б.  1985 р. 

В.  1888 р. 

Г.  1990 р. 

5. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим 

завдяки: 

А. Скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві. 

Б. Установчому з’їзду Народного руху України за перебудову. 

В. Першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР. 

Г. Відновленню діяльності Української Гельсінської спілки. 

6. Який документ так формулював право України на незалежність? 

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку 

з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню 

традицію державотворення в Україні, виходячи з права на 
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самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-

правовими документами…»: 

А.  Декларація про державний суверенітет УРСР. 

Б.  Закон про економічну самостійність УРСР. 

В.  Акт проголошення незалежності України. 

Г. Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності 

Компартії України». 

Середній рівень. 

7. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки: 

«5 жовтня 1991 року відбулися перші в історії України всенародні 

вибори Президента України. Понад 61 % голосів виборців отримав 

Голова Верховної Ради України В’ячеслав Чорновіл». 

8. Установіть відповідність між датами і подіями: 

1. 16 липня 1990 р. А. Закон про мови в УРСР. 

2. 3 серпня 1990 р. Б. Закон про економічну самостійність 

УРСР. 

3. 24 серпня 1991 р. В. Акт проголошення незалежності 

України. 

4. 1 грудня 1991 р. Г. Всеукраїнський  референдум на 

підтвердження  незалежності України. 

Вибори Президента України. 

  Д. Декларація про державний суверенітет 

УРСР. 
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Достатній рівень 

9. Користуючись картою, дайте відповіді на поставлені питання: 

 
1. Які міста з’єднав «живий ланцюг» 21 січня 1990 року? 

А. Київ – Львів. 

Б. Київ – Івано – Франківськ. 

В. Київ – Стрій. 

Г.  Київ – Луцьк. 

2. В якому місті відбувся перший фестиваль сучасної української 

пісні «Червона рута» (17–26 вересня 1989 р.): 

А. Чернігів. 

Б. Чернівці. 

В. Львів. 

Г. Івано-Франківськ. 

3. Які міста були втягнуті у масовий шахтарський страйк  

влітку 1989 р.? 

А. Макіївка, Ясинувата, Стаханов, Павлоград. 

Б. Макіївка, Ясинувата, Стрій, Павлоград. 

В. Київ, Ясинувата, Артемівськ, Павлоград. 

Г.  Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Артемівськ. 
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10. Прочитайте фрагмент історичного документа, виконайте  

завдання 1–3.  

«В Україні… понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного 

законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму 

знищили виноградники унікальних сортів…». 

1. Укажіть, якого року розпочалася кампанія, описана в тексті: 

А.  1983 р. 

Б.  1984 р. 

В. 1985 р. 

Г. 1986 р. 

2. Укажіть, хто був ініціатором проведення цієї кампанії: 

А.  В. Щербицький. 

Б. В. Чорновіл. 

В. М. Горбачов. 

Г. І. Драч. 

3. Визначте, якими були наслідки цієї кампанії: 

А. УРСР втратила майже 20% прибутку від продажу алкоголю. 

Б.   Люди масово почали відмовлятися від уживання алкоголю. 

В. Держава знизила ціну на алкогольні напої. 

Г. Суспільство схвально сприйняло ініціативу влади. 

Високий рівень. 

11. Підтвердіть фактами або спростуйте слушність твердження: «За доби 

«перебудови» компартійні та радянські органи влади прагнули зберегти 

контроль за суспільно-політичним життям у державі». 

12. Поясніть вислів «Після провалу серпневого путчу «парад 

суверенітетів», змінився на «парад незалежності». 

ІІ варіант. 

Початковий рівень. 

1. Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР 

(Верховній Раді України 1-го скликання, 1990–1994 рр.): 
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А. «Група 239». 

Б. Народна Рада. 

В. Українська Гельсінська група. 

Г. Народний рух України. 

2. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела: 

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над 

показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на 

кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало  

16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. 

всього 47,7 млн». 

А. Денаціоналізація. 

Б. Асиміляція. 

В. Депопуляція. 

Г. Дискримінація. 

3. У якому документі закріплено такі положення: «Україна є суверенна  

і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет 

України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною 

державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною  

і недоторканною». 

А. Декларації прав національностей України. 

Б. Конституції України. 

В. Акті проголошення незалежності України. 

Г. Декларації про державний суверенітет України. 

4. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 

«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал  

В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної 

Ради УРСР, в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: «Влада перейшла до 

ДКНС, який врятує країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. 

Змінити свій особистий курс і курс Верховної Ради…». 

Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду: 
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А. «Відбудови». 

Б. «Відлиги». 

В. «Застою». 

Г. «Перебудови». 

5. Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках 

реалізації: 

А. «Надпрограм» М. Хрущова. 

Б. Економічні реформи О. Косигіна. 

В. Продовольчої програми Л. Брежнєва. 

Г. Політики перебудови М. Горбачова. 

 
6. Які явища суспільно-політичного життя даного періоду засвідчує 

карикатура: 
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1. Плакат має сатиричний характер. 

2. Плакат акцентує увагу на вадах системи оплати праці та заохочення 

працівників культури. 

3. Плакат пропагує здобутки та переваги радянського способу життя. 

4. Плакат створено в роки «перебудови». 

5. На плакаті художніми засобами відображено дефіцит товарів широкого 

вжитку. 

6. Плакат присвячено здобуткам у мистецькому житті. 

7. Плакат стимулює почуття патріотизму, гордості за країну. 

Середній рівень. 

7. Установіть відповідність між датами та подіями: 

1. 16 липня 1990 р. А. Прийняття Конституції України. 

2. 24 серпня 1991 р. 

 

Б. Схвалення Декларації про державний 

суверенітет України. 

3. 28 червня 1996 р. 

 

В. Прийняття Закону України «Про 

Голодомор 1932–1933 років в Україні». 

4. Жовтень 1990 р. Г. Революція на граніті. 

  Д. Підписання Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство між 

Україною та Російською Федерацією. 

8.  Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки: 

«На початку грудня 1991 року в Києві на площі Жовтневої революції 

розпочалося голодування шахтарів під політичними гаслами». 

Достатній рівень. 

9. Установіть хронологічну послідовність цитованих документів: 

А. «Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною… 

продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи  

з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими 

міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про 

державний суверенітет…». 
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Б. «Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам  

і відомствам УРСР, підприємствам, установам та організаціям вжити 

необхідних заходів… які задовольняють потреби населення в товарах 

народного споживання й послугах, заохочувати вступ громадян… у договірні 

відносини з державами, кооперативними та іншими громадськими 

підприємствами, установами, організаціями». 

В. «Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів 

Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій 

економічний статус і закріплює його в законах… Українська РСР має право 

на власні Збройні сили…». 

Г. «Українська РСР самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною  

діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та 

розкриває економічне співробітництво з радянськими республіками, іншими 

державами на основі принципів заінтересованості, рівноправності й взаємної 

вигоди».  

10. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте  

завдання 1–3. 

«...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка [компартійного] апарату. 

Тривалий час Україна була республікою «застою» й, нарешті, вона сказала 

своє вагоме слово. Було враховано помилки інших республік, і ми прийшли 

до з’їзду без катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних 

поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій». 

1. У якому році відбулась описана подія: 

А. 1988 р. 

Б. 1989 р. 

В. 1990 р. 

Г. 1991 р. 

2.  Що стало результатом описаної події: 

А. Відновлення діяльності Української Гельсінської групи. 

Б. Відкриття клубу творчої молоді «Супутник». 
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В. Створення Народного руху України за перебудову. 

Г. Легалізація Української робітничо-селянської спілки. 

3. Подія, описана в джерелі: 

А. Засвідчила факт розпаду Радянського Союзу. 

Б. Сприяла початку люстрації корумпованої влади. 

В. Започаткувала процес розроблення нової Конституції. 

Г. Була складовою процесу формування багатопартійності. 

Високий рівень. 

Історик О. Субтельний писав: «Незважаючи на глибоко ешелонований опір 

партійних консерваторів і суспільства в цілому, Горбачов розпочав кампанію 

перебудови радянської системи й особливо її застійної економіки на 

ефективнішу, потужнішу й продуктивнішу. Щоб досягнути цієї мети, він 

проголосив новий, демократичний стиль керівництва, створюючи враження 

більшої доступності й наближеності його режиму до народу, закликаючи до 

гласності в управлінні державою та до плюралізму думок у рамках 

соціалістичного вибору». 

1. Чому УРСР називали «заповідником застою»? 

2. Чому партійна номенклатура на місцях чинила опір перебудові? 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ V.  «СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ» 

Н. А. Топольницька, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Мета: 

 сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу; 

 оцінювати та порівнювати історичні події, процеси, історичних 

особистостей; 

 розвивати історичні компетентності та навички і вміння їх практично 

застосовувати; 

 виховувати повагу та любов до історії українського народу цього 

періоду. 

Очікувані результати: 

Після цього уроку учні: 

 зможуть виявити відповідність набутих знань, умінь, оціночних 

суджень знанням та вмінням, передбаченим програмою для загальноосвітніх 

навчальних закладів під час вивчення розділу «Становлення України як 

незалежної держави»; 

 вмотивовують себе до подальшого поглиблення знань; 

 творчо застосовувати набуті знання під час роботи з історичними 

джерелами. 

Тип уроку: урок узагальнення та тематичного контролю. 

Обладнання: підручник, атлас, завдання для перевірки навчальних досягнень 

учнів. 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент: 

Створення робочої атмосфери, повідомлення теми та ознайомлення учнів із 

формами роботи на уроці. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Учні визначають свої очікування від даного уроку. 
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ІІІ. Основна частина: 

Розв’язання завдань по варіантам. 

І варіант. 

Початковий рівень. 

1. Коли Акт проголошення незалежності України здобув 

загальнонародне значення: 

А.  24 серпня 1991 р. 

Б.  1 грудня 1991 р. 

В.  6 грудня 1991 р. 

Г.  12 лютого 1992 р. 

2. Вступ України до Ради Європи припав на період президентства: 

А.  Л. Кучми. 

Б.  В. Ющенка. 

В.  Л. Кравчука. 

Г.  П. Порошенка. 

3.  Витяг з якого документа подано нижче: 

«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та Законів Республіки 

на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний 

статус і закріплює його в законах… Українська РСР має право на власні 

Збройні Сили». 

А.  Декларація про державний суверенітет України. 

Б. Акт проголошення незалежності України. 

В. Декларація прав національностей України. 

Г. Закон «Про економічну самостійність Української РСР». 

4. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р. втратила 

свою чинність в: 

А.  1985 р. 

Б.  1991 р. 

В.  1996 р. 

Г.  2004 р. 
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5. Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї, отримала гарантії безпеки з боку: 

А.  США, Росії, Великої Британії. 

Б. Китаю, США, Франції. 

В.  Росії, Білорусії, Казахстану. 

Г.  Німеччини, Франції, Китаю. 

6. Які наслідки для України мав заколот ГКЧП (ДКНС): 

А.  Усунення В. Щербицького від влади в УРСР. 

Б.  Негайний вихід КПУ зі складу КПРС. 

В.  Підписання УРСР нового союзного договору. 

Г.  Проголошення незалежності України. 

Середній рівень. 

7. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки: 

7.1. «У вересні 1998 р. запроваджено національну валюту рубль, що суттєво 

загальмувало популяцію та припинило доларизацію економіки». 

7.2.  «1994 р. уперше смертність в Україні перевищила народжуваність, тобто 

розпочався процес інфляції. Скоротилась очікувана якість життя». 

7.3. Доповніть текст. 

На президентських виборах 2004 р. основна боротьба розгорнулася між 

провладним кандидатом Прем’єр-міністром … та лідером опозиції … . Події 

здобули назву … . 

8. Установіть відповідність між подією та її наслідком: 

1.  Запровадження національної валюти – гривні. 

2.  «Помаранчева революція». 

3.  Проведення першого Всеукраїнського референдуму. 

4.  Проведення перших альтернативних виборів до Верховної ради УРСР. 

А.  Обрання Президентом України В. Ющенка. 

Б.  Створення передумов до виходу держави з економічної кризи. 

В.  Виникнення парламентської опозиції. 

Г.  Припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 
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Д. Створення Автономної Республіки Крим. 

Достатній рівень. 

9. Укажіть заходи часів президентства Віктора Ющенка: 

1. Ухвалено Закон «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». 

2. Україна вступила до СНД. 

3. Україна вступила до СОТ. 

4. Україна отримала знижку на російський газ. 

5. Ухвалено державну програму боротьби із сирітства. 

6. Україна вступила до Ради Європи. 

7. Запроваджено купоно-карбованці. 

10. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання: 

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії, Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання 

згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва  

в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони 

України…(а також) підтверджують зобов’язання утримуватися від загрози 

силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної 

незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися 

проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі 

Статусом Організації Об’єднаних Націй…». 

10.1. Що зумовило підписання цитованого документа: 

А. Вступ України до Ради Європи. 

Б. Відмова України від ядерної зброї. 

В. Входження України до Світової організації торгівлі. 

Г. Проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта 

проголошення незалежності України. 

10.2. Хто з Президентів України поставив підпис під документом,  

уривок із якого наведено: 

А. Л. Кравчук. 

Б. Л. Кучма. 
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В. В. Ющенко. 

Г. В. Янукович. 

10.3. У якому році одна з країн-підписантів порушила умови, зазначені  

в цитованому документі: 

А. 1996 р. 

Б. 1998 р. 

В. 2003 р. 

Г. 2014 р. 

Високий рівень. 

11. Прочитайте уривок із документа та дайте відповідь на запитання  

до нього: 

«…Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. Україна є унітарною державою… Людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю». 

1. Назвіть документ, уривок з якого наведено (1 б.). 

2. Назвіть дату створення (0.5 б.). 

3. У чому історичне значення документа (1.5 б.). 

ІІ варіант. 

Початковий рівень. 

1. Яка територія Української РСР у лютому 1991 р. отримала статус 

автономії: 

А.  Крим. 

Б.  Закарпаття. 

В.  Донбас. 

Г.  Буковина. 

2. В якому документі закріплено таке положення: 

«Суверенітет України поширюється на всю територію. Україна є унітарною 

державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною  

і недоторканою». 
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А.  Конституція України. 

Б.  Акт проголошення незалежності України. 

В.  Закон України «Про громадянство України». 

Г.  Декларація про державний суверенітет України. 

3. Укажіть одну з особливостей розвитку культури в Україні в період 

незалежності: 

А.  Посилення ідеологічного тиску. 

Б.  Відсутність державного фінансування. 

В.  Зростання різноманіття мистецьких течій і напрямків. 

Г.  Послаблення залежності від економічних чинників. 

4. Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року, що і прийняття 

Верховною Радою Конституції незалежної України:  

А.  Вступ України до Ради Європи. 

Б.  Запровадження національної валюти – гривні. 

В.  Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка. 

Г.  Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою. 

5. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила: 

А. Закон «Про економічну самостійність Української СРС». 

Б.  Декларацію про Державний суверенітет України. 

В.  Акт проголошення незалежності України. 

Г. Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав.  

6. У грудні 1991 р. Президентом України обрано: 

А.  В. Щербицького. 

Б.  В. Чорновола. 

В.  Л. Кравчука. 

Г. Л. Кучму. 

Середній рівень. 

7. Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки: 

7.1. Конституція України складається з висновку, 10 розділів, останній – 

перехідний, 151 статті. 
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7.2. Доповніть текст: 

У … році Україна вступила до Ради Європи.  

Від 1994 р. почалася співпраця України з … за програмою «Партнерство 

заради миру», а … р. Україна заявила про намір вступити до цієї  

організації.  

7.3. … – вищий законодавчий орган, Кабінет Міністрів – вищий орган … 

влади, … – голова держави. 

8. Установіть відповідність між назвою документа та роками його 

ухвалення: 

1.  Декларація про державний суверенітет. 

2.  Програма Народного руху України за перебудову. 

3.  Постанова Верховної ради України «Про державний прапор України». 

4. Закон Української РСР «Про відновлення Кримської Автономної 

Радянської Соціалістичної Республіки». 

А.  1988 р. 

Б.  1989 р. 

В.  1990 р. 

Г.  1991 р. 

Д.  1992 р. 

Достатній рівень. 

9. Укажіть заходи часів президентства Леоніда Кучми: 

1. Ухвалено Конституцію України. 

2. Запроваджено гривню. 

3. Ухвалено державні символи України. 

4. Зменшено пенсійний вік. 

5. Україна вступила до СОТ. 

6. Україна вступила до Ради Європи. 

7. Ухвалено Закон «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні. 
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10. Розгляньте фото та виконайте завдання: 

 
10.1. Події, зафіксовані на фото, відбулися: 
А. 1990 р. 
Б. 2004 р. 
В. 2010 р. 
Г. 2013 р. 
10.2. Ці події ввійшли в історію під назвою: 
А. «Революція троянд». 
Б. «Революція Гідності». 
В. «Революція на граніті». 
Г. «Помаранчева революція». 
10.3. Що стало приводом до цих подій: 
А. Загострення відносин з Російською Федерацією. 
Б. Свавілля правоохоронних органів і сил спецпризначення. 
В. Масові фальсифікації результатів президентських виборів. 
Г. Зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 
Високий рівень. 
11. Прочитайте уривок із документа та дайте відповідь на запитання до 
нього: 
«Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку  
з державним переворотом в СРСР… продовжуючи тисячолітню історію 
державотворення в Україні… Верховна рада Української РСР урочисто 
проголошує незалежність України». 
1. Назвіть документ, уривок з якого наведено (1 б.). 
2. Назвіть дату створення (0.5 б.). 
3. Який наслідок він мав в подальшій історії України (1.5 б.).  
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

РОЗДІЛ V. «СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ» 

В. І. Дребот, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

 Житомирського екологічного ліцею № 24 

Мета: 

 сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу; 

   оцінювати та порівнювати історичні події, процеси, історичних 

особистостей; 

 розвивати історичні компетентності та навички і вміння їх практично 

застосовувати; 

 виховувати повагу та любов до історії українського народу цього 

періоду. 

Очiкуванi результати: 

Пiсля цього уроку учнi: 

 зможуть виявити відповідність набутих знань, умінь, оціночних 

суджень знанням та вмінням, передбачених навчальною програмою для 

загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення розділу «Cтановлення 

України як незалежної держави»;  

 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань з теми. 

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь. 

Обладнання: роздавальний матеріал (варіанти завдань). 

І. Організаційна частина. 

Створення робочої атмосфери, повідомлення мети уроку та очікуваних 

результатів. Учитель пояснює учням правила виконання роботи, відповідає 

на запитання. Учні отримують заздалегідь підготовлені та роздруковані 

завдання в форматі завдань зовнішнього незалежного оцінювання. 

Мотивацiя навчальної дiяльностi. 

ІІ. Виконання тестових завдань. 

І варіант. 
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1. Як називалась парламентська опозиція у Верховній Раді УРСР 

(Верховній Раді України 1-го скликання, 1990–1994 рр.): 

А. «Група 239». 

Б. Народна Рада. 

В. Українська Гельсінська група. 

Г. Народний рух України. 

2. На фото зображено купюри максимального номіналу в 1991 р. і 1995 р. 

Що спричинило значне підвищення Національним банком України 

номіналу купоно-карбованців упродовж 1991–1995 рр.? 

 
А. Стрімке зростання цін на товари та послуги. 

Б. Поступове зростання курсу національної валюти. 

В. Значне збільшення реальних доходів населення. 

Г. Повільне збільшення надходжень від експорту. 

3. Хто переміг на виборах, під час яких поширювалися такі листівки: 

 
А. Л. Кравчук.                   

Б. Л. Кучма. 

В. В. Ющенко. 

Г. В. Янукович. 
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4. Хто з Президентів України двічі обирався на цю посаду: 

    
А Б В Г 

5. На якій особливості становлення підприємництва в незалежній 

Україні акцентує увагу карикатура: 

 
А. Надмірних фізичних навантаженнях на бізнесменів. 

Б. Стрімкому збільшенні прибутковості бізнесу. 

В. Недостатній фаховій підготовці підприємців для ведення бізнесу. 

Г. Значних бюрократичних обмеженнях організації та ведення бізнесу. 

6. Установіть відповідність між подією та її наслідком: 

1. Запровадження національної валюти – гривні. 

2. «Помаранчева революція». 

3. Проведення першого Всеукраїнського референдуму. 

4. Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР. 

А. Обрання Президентом України В. Ющенка. 

Б. Створення передумов до виходу держави з економічної кризи. 
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В. Виникнення парламентської опозиції. 

Г. Припинення існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік.  

Д. Створення Автономної Республіки Крим. 

7. Установіть послідовність набуття Україною членства в міжнародних 

організаціях: 

А. Світова організація торгівлі. 

Б. Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі. 

В. Співдружність Незалежних Держав. 

Г. Рада Європи. 

8. Які події відбулися в Україні за президентства Леоніда Кучми: 

1. Ухвалення Конституції. 

2. Вступ України до Світової Організації торгівлі (СОТ). 

3. «Касетний скандал». 

4. Запровадження національної грошової одиниці – гривні. 

5. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради, призначення 

позачергових виборів. 

6. Підписання харківських угод. 

7. Конституційна реформа. 

9. Які події зображені на фото? Як ви гадаєте, їх можна назвати 

революцією? Відповідь обґрунтуйте. 
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10. Визначте зовнішньополітичні пріоритети України у 1991–2004 рр. 

Складіть розгорнутий план відповіді. 

ІІ варіант. 

1. На чому, крім Конституції України, урочисто присягають президенти 

України під час інавгурації: 

А. «Кобзар». 

Б. «Книга буття українського народу». 

В. «Пересопницьке Євангеліє». 

Г. «Острозька Біблія». 

2. Який фактор відіграв вирішальну роль у проведенні в Україні 

позачергових президентських виборів 1994 р.: 

А. Оголошення імпічменту діючому президенту. 

Б. Загострення політичної та економічної кризи. 

В. Ухвалення нової Конституції незалежної України. 

Г. Добровільна відставка глави держави. 

3. Що стало приводом до подій, які відображені на фото: 

 
А. Загострення відносин з Російською Федерацією. 

Б. Свавілля правоохоронних органів і сил спецпризначення. 

В. Масові фальсифікації результатів президентських виборів. 

Г. Зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 
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4. Укажіть фото зразка сертифікатів, емісія яких в Україні 

пришвидшила роздержавлення економіки: 

  
А. Б. 

  
В. Г. 

5. Чим була спричинена поява меморандуму 1994 р., підписаного  

в Будапешті, уривок з якого наведено: 

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 

Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання 

згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність  

і суверенітет та існуючі кордони України...». 

А. Відмовою України від статусу ядерної держави. 

Б. Вступом України до Ради Європи (РЄ). 

В. Вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ). 
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Г. Проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта 

проголошення незалежності України. 

6. Установіть відповідність між історичними подіями та їх наслідками: 

1. Президентська кампанія 2010 р. 

2. Грошова приватизація в Україні. 

3. Президентська кампанія 2004 р. 

4. Харківські угоди. 

А. Формування олігархічної системи. 

Б. Помаранчева революція. 

В. Утвердження проросійського напряму зовнішньої політики України. 

Г. Узурпація влади «сім’єю» В. Януковича. 

Д. Формування багатопартійності. 

7. Установіть послідовність подій: 

А. Помаранчева революція. 

Б. Підписання Будапештського меморандуму. 

В. Прийняття Конституції України. 

Г. Прийняття Закону України «Про голодомор 1932–1933 років в Україні». 

8. Які події відбулися в Україні за президентства Віктора Ющенка: 

1. Вступ України до Світової Організації торгівлі (СОТ). 

2. Тузлинська криза. 

3. «Касетний скандал». 

4. Проведення Всеукраїнського референдуму. 

5. Запровадження національної грошової одиниці – гривні. 

6. Україна отримала статус країни з ринковою економікою. 

7. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради, призначення 

позачергових виборів. 

9.  Дайте відповіді на запитання до джерела: 

З коментаря співдоповідачки Парламентської асамблеї Ради Європи по 

Україні Ханне Северінсен: «Я дуже занепокоєна. Я завжди знала, що  

в Україні вразлива демократія. Але я навіть не уявляла, що за два місяці, 
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відколи працює новий президент, він використав їх для того, щоб підібрати 

під себе уряд, скасувати результати виборів 2007 р., повністю підкорити собі 

Вищу раду юстиції, Верховний Суд, СБУ і навіть парламент». 

•  Про який період в історії України йдеться? 

•  В чому проявлялося загострення внутрішньополітичної ситуації  

в Україні в цей період? 

10. Якими були основні здобутки й прорахунки державотворчого 

процесу 1990-х рр.? 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ VІ. «ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ  

ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ» 

С. П. Невмержицька, вчитель вищої категорії, 

            Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 

 

Мета:  

 повторити, узагальнити та оцiнити знання i вмiння учнiв, отриманi 

ними впродовж вивчення теми;  

 розвивати вмiння використовувати набутi знання; 

 удосконалити вміння виявляти та прослiдковувати причинно-

наслiдковi зв’язки подiй, явищ, процесiв, аналiзувати та систематизувати 

матерiал. 

Очiкуванi результати: 

Пiсля цього уроку учнi: 

 зможуть виявити відповідність набутих знань, умінь, оціночних 

суджень; 

 виявляти та прослiдковувати причинно-наслiдковi зв’язки подiй, явищ, 

процесiв, аналiзувати та систематизувати матерiал; 

 вмотивувати себе до подальшого поглиблення знань з теми «Творення 

нової України». 

Тип уроку: урок узагальнення та тематичного контролю.  

Обладнання: роздатковий матеріал (варіанти завдань). 

Хід уроку: 

I. Організаційний момент. 

Оголосити учням очікувані результати, ознайомити з планом і формами 

роботи на уроці. Відповісти на запитання, що виникли в учнів. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

III. Основна частина. 

Варіант І. 
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1. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А. «Кривавий четвер» – загибель пів сотні протестувальників Революції 

Гідності. 

Б. Позачергові президентські вибори. Обрання П. Порошенка Президентом 

України. 

В. Перше застосування сили для розгону мирних протестувальників 

Євромайдану. 

Г. Прийняття пропрезидентською більшістю Верховної Ради «диктаторських 

законів». 

2.  Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно 

використовувати поняття:  

 
А. «Депортація». 

Б. «Мобілізація». 

В. «Лібералізація». 

Г. «Анексія». 

3. Проаналізуйте уривок з історичного джерела: 

«О 10.00 відкрито сесію Верховної Ради України, виступив Олександр 

Турчинов і заявив: «Більшість виконувачів обов’язків міністрів зникли  

в невідомому напрямку. Також невідомо, де перебуває президент. Тому 

єдиним легітимним органом у країні є Верховна Рада. Якщо впродовж 

декількох годин не буде встановлено місцезнаходження президента, 
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парламент має проголосувати за постанову про відновлення конституційного 

ладу». 

Коли відбулася подія, про яку йдеться в ньому: 

А.1999 р. 

Б. 2004 р. 

В. 2008 р. 

Г. 2014 р. 

4. Поява та поширення в сучасному українському суспільстві поняття 

«кіборги» зумовлено: 

А. Протистоянням російській агресії в Криму. 

Б. Бойовими діями на Дебальцевському плацдармі. 

В. Обороною на Маріупольському напрямку. 

Г. Захистом Донецького аеропорту. 

5. Яке фото слід використовувати для ілюстрації подій Революції 

гідності: 

                 
А                                                                Б 

                      

В                                                                   Г 
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6. Укажіть дату ухвалення Верховною Радою Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної»: 

А. 6 січня 2019 р. 

Б. 25 квітня 2019 р. 

В. 15 грудня 2018 р. 

Г. 25 травня 2019 р. 

7. Установіть відповідність: 

1. Операція об’єднаних сил. 

2. Громадянське суспільство. 

3. Революція Гідності. 

4. Тимчасово окупована територія. 

А. Масові народні виступи проти корумпованої олігархічної влади  

у 2013–2014 рр. 

Б. Офіційна назва російсько-української війни. 

В. Сукупність недержавних організацій, які представляють інтереси 

суспільства. 

Г. Територія Криму та окремі райони Донбасу, захоплені російськими 

військами. 

Д. Угода політичних партій для утворення більшості в парламенті  

й формування уряду. 

8. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами: 

1. Мирослав Дочинець. 

2. Оксана Забужко. 

3. Ліна Костенко. 

4. Василь Шкляр. 

А. «Ворошиловград», «Інтернат». 

Б. «Записки українського самашедшого». 

В. «І знов я влізаю в танк...». 

Г. «Криничар», «Горянин». 

Д. «Чорний Ворон. Залишенець.». 
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9. Передумови збройної агресії Росії проти України: 

1. Агресивна політика ЄС і зокрема військово-політичного блоку НАТО. 

2. Економічне знекровлення України через політику Росії та поступки 

української влади. 

3. Інформаційна війна Росії проти України. 

4. Намагання Росії відновити контроль над колишніми радянськими 

республіками. 

5. Небезпека для Росії з боку України, загрози окупації РФ. 

6. Нездатність України до самостійного розвитку. 

7. Підготовка США до нападу на Росію з території України. 

10. Підтвердьте або спростуйте судження: 

Добровільна безкорисна суспільно-корисна діяльність може здійснюватись  

і окремими людьми, і організаціями – волонтерський рух. 

А. Так.          Б. Ні. 

11. На створення плакату художника надихнула оборона українськими 

військами під час ООС: 

 
А. Луганського аеропорту. 

Б. Маріуполя. 

В. Дебальцевського плацдарму. 

Г. Донецького аеропорту. 

http://interactive.ranok.com.ua/userfiles/questions/2eee515c17d444f1eaf26f6a964f2e0a.png
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12. Прокоментуйте події (або явища), про які йдеться у фрагменті 

джерела: 

«За нашими даними, в бік Іловайська, на Кутейникове, рухалося дві 

батальйонно-тактичні групи військ Російської Федерації. У нас не було 

свіжих підготовлених на той час військ, які могли б дати відсіч. Але наші 

війська постійно відчували допомогу, особливо далекобійної артилерії та 

реактивних систем, зокрема ракетного комплексу “Точка-У”... Не Іловайськ 

був головним. На мою думку та на думку багатьох військових фахівців, 

приблизно 28–30 серпня регулярні підрозділи російської армії повинні були 

заволодіти містом Маріуполь. Відрізати нас від Азовського моря та за 

сприятливих умов просунутися вглиб нашої країни. Крім трагедії,  

Іловайськ – це й подвиг наших воїнів» (перший заступник командувача 

ракетних військ та артилерії Збройних Сил України полковник Ю. Ярусевич).  

Варіант ІІ. 

1. Установіть хронологічну послідовність подій: 

А. Антитерористична операція. 

Б. Переговори «нормандської четвірки» в Мінську. 

В. Окупація Криму РФ. 

Г. Бої за Іловайськ. Іловайський котел. 

2. Зображений малюнок слід використовувати для ілюстрації подій: 

 
А. Помаранчевої революції. 

Б. Культурної революції. 
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В. Революції Гідності. 

Г. Революції на граніті. 

3. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання: 

«Це був протест не лише проти показової спроби принизити й упокорити 

українське суспільство – демонстративно не підписувати Угоду про 

асоціацію з ЄС. Це був вибух протесту проти дикого цинізму й аморальності 

тогочасної влади в Україні». В уривку йдеться про: 

А. «Революцію Гідності». 

Б. «Революцію на граніті». 

В. «Культурну революцію». 

Г. «Помаранчеву революцію». 

4. Виникнення в суспільному повсякденному лексиконі поняття 

«Небесна сотня» зумовлено: 

А. Подіями «Революції Гідності». 

Б. Початком «Революції на граніті». 

В. Проголошенням незалежності України. 

Г. Збройною агресією Росії проти України. 

5. Зображення українських поетів у стрит-арт інтерпретації на будівлях 

Києва з’явилися з метою: 

 
А. Вшанування незламності, мужності та героїзму захисників Донецького 

аеропорту. 

Б. Підтримання сили духу протестувальників на барикадах часів Революції 

Гідності. 
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В. Пробудження в суспільстві почуття патріотизму в умовах російської 

агресії. 

Г. Опротестування впровадження офіційної двомовності в деяких областях 

країни. 

6. У якому навчальному році стартувала Нова українська  

школа (НУШ): 

А. 2016/2017 н.р. 

Б. 2018/2019 н.р. 

В. 2017/2018 н.р. 

Г. 2019/2020 н.р 

7. Установіть відповідність: 

1. Анексія. 

2. Екуменізм. 

3. Євромайдан. 

4. Люстрація. 

А. Заборона діячам високого рангу, що скомпрометували себе, працювати на 

державній службі. 

Б. Масова акція протесту, що почалася в Києві 21.11.2013 р. 

В. Насильницьке приєднання території, що належить іншій державі. 

Г. Наявність багатьох релігійних течій у державі. 

Д. Рух за співпрацю між християнами різних конфесій. 

8. Установіть відповідність між президентами і подіями, що відбулися за 

їх правління: 

1. Володимир Зеленський. 

2. Петро Порошенко. 

3. Віктор Ющенко. 

4. Леонід Кучма. 

А. Вступ України в Раду Європи. 

Б. Вступ України в СОТ. 

В. Незаконний розпуск парламенту. 
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Г. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 
Д. Підписання Харківських угод. 
9. Укажіть важливі закони України, ухвалені в 2015–2019 рр.: 
1. Пакет законів про декомунізацію. 
2. «Про встановлення 40-годинного робочого тижня». 
3. «Про громадянство». 
4. «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 
5. «Про освіту». 
6. «Про початок приватизації землі». 
7. «Про скасування смертної кари». 
10. Підтвердьте або спростуйте судження: 
Національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім, проти 
корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також 
на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України – 
Євромайдан. 

А. Так.      Б. Ні. 

11. Позначте, коли відбувалися події, які зображено на карикатурі: 

 
А. Листопад 2013 – лютий 2014 р. 

Б. Червень 2014 р. 

В. Лютий 2015 р. 

Г. Березень 2015 р. 
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12. Поміркуйте, що дає підстави для пропонованих висновків. Наведіть 

кілька аргументів на їх підтвердження або спростування. 

«Очевидно, якби Україна мала свою єдину Помісну Православну церкву, 

багатьох нинішніх соціальних потрясінь: анексії Криму, війни на Донбасі  

вдалося б як не повністю уникнути, то принаймні вирішити не такою 

страшною ціною: тисячами життів і мільйонами зламаних доль. Зважаючи на 

втрату Україною своєї території та частини населення, зауважу, що тільки 

військове визволення території України від військ агресора та сепаратистів 

не достатнє. Гарантом неповторення цієї окупації та недопущення подібного 

на інших теренах України буде духовне визволення наших вірян із тенет 

«русского міра». Найважливішою складовою такого визволення  

є конституювання єдиної помісної Української Православної церкви, що 

стане як гарантом національного пробудження й відродження, так  

і чинником реалізації національних ідей» (філософ О. Саган). 
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Урок узагальнення і тематичного контролю 

Розділ VI. «ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ  

ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ» 

Е. М. Ражиєва, вчитель другої категорії 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 

Мета: 
 сформувати навички орієнтуватись у історичному періоді цього часу; 
   оцінювати та порівнювати історичні події, процеси, історичних 
особистостей; 
 розвивати історичні компетентності та навички і вміння їх практично 
застосовувати; 
 виховувати повагу та любов до історії українського народу цього 
періоду. 
Очікувані результати: 
 учні можуть отримати оцінку рівня знань, умінь та навичок; 
 з’ясують рівень логічного та аналітичного мислення; 
 вмотивують себе до подальшого поглиблення знань; 
 використовувати карту як джерело інформації про перебіг основних 
подій. 
Тип уроку: урок узагальнення та тематичного контролю. 
Обладнання: роздатковий матеріал із завданнями. 
І. Організаційний момент. 
Оголосити учням очікувані результати, ознайомити з планом і формами 
роботи на уроці. Відповісти на запитання, які виникли в учнів. 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
ІІІ. Основна частина. 
Початковий рівень. 
1. Україна в 2014 р.: 
А. Стала членом Ради Європи (РЄ). 
Б. Підписала угоду про асоціацію з Європейським союзом (ЄС). 
В. Вступила до Світової організації торгівлі (СОТ). 
Г. Приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». 
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2. Поняття «Небесна Сотня» виникло через які події: 
А. Події, які пов’язані із Революцією на граніті. 
Б. Події, які пов’язані з прийняттям незалежності України. 
В. Події, які пов’язані із збройною агресією Росії. 
Г. Події, які пов’язані із Революцією гідності. 
3. «Кіборгами» почали називати українських військових, які: 
А.  Протистояли російській агресії в Криму. 
Б.  Воювали на Дебальцевському плацдармі. 
В.  Охороняли Маріупольський напрямок. 
Г.  Захищали Донецький аеропорт. 
4. Антитерористична операція на Сході України тривала: 
А.  З 2014 по 2015 р. 
Б.  З 2013 по 2018 р. 
В.  З 2014 по 2017 р. 
Г.  З 2014 по 2018 р. 
5. Коли відбувся протиправний розгін мирної акції студентів, які 
вийшли підтримати курс України на Європейську інтеграцію: 
А. 21 листопада 2013 р. 
Б. 30 листопада 2013 р. 
В. 20 листопада 2013 р. 
Г. 19 листопада 2014 р. 
6. Коли Росія анексувала Крим: 
А. Лютий 2014 р. 
Б. Березень 2014 р. 
В. Квітень 2014 р. 
Г. Травень 2014 р. 
Середній рівень. 
1. Заповніть пропуски у тексті: 
24 листопада 2013 року відбулася найбільша за період президентства 

___________маніфестація – до 150 тис. учасників. Мітинг на Майдані 

Незалежності затвердив документ під назвою _____________________, який 

складався з трьох пунктів: відставка прем’єр-міністра _______________, 
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скликання позачергової сесії ВР для ухвалення євроінтеграційних заходів  

і підписання президентом у Вільнюсі Угоди про асоціацію з Євросоюзом. 

2. Виправте помилки у тексті: 

На початку 2015 року до резиденції патріарха Варфоломія І на Афоні були 

привезені перші документи, щодо процедури отримання автокефалії 

Українською церквою. 15 грудня 2018 р. у Михайлівському Золотоверхому 

монастирі у Києві відбувся об’єднавчий собор правлячих церков, на якому 

було створено єдину помісну Українську Православну Церкву. Під час 

собору предстоятелем обрали патріарха Філарета. 

3. Встановіть відповідність: 

А. Квітень 2015 р.                   1. Впровадження безвізу між Украною та ЄС. 

Б. Червень 2017 р.                  2. «Кривавий четвер». 

В. 14 квітня 2014 р.                3. Закон «Про засудження комуністичного 

                                                   режиму». 

Г. 20 лютого 2014 р.              4.  Початок АТО. 

                                                5. Позачергові вибори президента України. 

Достатній рівень. 

4. Опрацюйте карту і з переліку семи відповідей оберіть  

три правильні: 

 
1. Бій відбувався у Луганській області. 

2. Загинуло 179 українських військовослужбовців. 
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3.  Бій відбувався з травня по липень 2015 р. 

4.  Результатом стало виведення ЗСУ з міста і захоплення його 

формуваннями ДНР. 

5.  Результатом стало те, що ЗСУ зберегли місто під своїм контролем. 

6.  Бій відбувався з січня по лютий 2015 р. 

7. Військові сили противника були менші, ніж у ЗСУ. 

5.  Прочитайте уривок із історичного джерела і дайте відповідь на 

запитання: 

«Аеропорт – це був Майдан на війні. Той Майдан, який узяв у руки зброю  

і з Києва переселився на війну. Саме тут Кремль обламав свої вовчі зуби, 

адже, коли ця символічна битва в аеропорту досягла свого апогею, вийшло, 

що в ній бере участь зібрання людей з Майдану різних вікових, соціальних 

груп і національностей, які не чекали ніяких наказів, а просто захищали своє 

повітря свободи… В аеропорту люди перетворювалися на кіборгів, у них 

зникали всі фізіологічні потреби, їм не потрібен був сон, адже вони весь час 

були на війні і насолоджувалися кожною секундою, адже на якомусь дуже 

ранньому етапі усвідомили, що вже мертві». 

1. Коли відбувалися дані події: 

А. 26 травня 2014 – 22 січня 2015 р. 

Б. 12 березня 2014 – 17 жовтня 2014 р. 

В. 1 квітня 2014 – 29 грудня 2014 р. 

Г. 11 червня 2014 – 4 січня 2015 р. 

2. Скільки днів тривала героїчна оборона аеропорту: 

А. 114 днів. 

Б. 200 днів. 

В. 242 дні. 

Г. 186 днів. 

3. Як вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту: 

А. Зняли два повнометражні фільми. 

Б. Звели на місці музей під відкритим небом. 
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В. Встановили меморіал на місці боїв. 
Г. Почали відбудову аеропорту. 
Високий рівень. 
Опрацюйте документ і дайте відповіді на питання: 
«Перше недільне віче пройшло спокійно (тоді це ще був мирний протест). За 
наступний тиждень по багатьох містах організувалися свої майдани, на які 
приходили сотні, а то й тисячі людей. Після того, як 30 листопада асоціація 
так і не була підписана, а київський Євромайдан був жорстоко розігнаний. 
Пам’ятаю, як наступного дня, прийшовши на Львівський майдан, я побачив 
уже зовсім іншу картину, не було вже ні музики, ні веселощів. Цього ж дня  
я знову поїхав у Київ. Першого грудня в Києві почалися перші спроби 
захопити адмінбудівлі. Біля ВР ми почули, що поблизу Адміністрації 
Президента тоді було дуже гаряче, тут почалися перші масові сутички 
 з «представниками закону», полетіла перша бруківка й уперше проти нас 
застосували сльозогінний газ. Спочатку було дуже страшно, але в крові 
швидко піднімався адреналін, і вже нікого не лякали ані звукові гранати, ані 
сльозогінний газ. Після прийняття законів 16 січня і перших убивств на 
Майдані всі зрозуміли, що якщо ми відступимо, то нам уже не буде життя  
в цій країні. Від цього часу й почалися найрадикальніші дії. Наступний 
місяць був найжахливіший, спочатку водомети у 20-градусний мороз, а потім  
і снайпери, які вбивали один за одним наших побратимів на передовій. Але 
всі розуміли, що шляху назад немає і що нам потрібно подолати цю владу. 
По обласних і районних центрах теж почали вдаватися до радикальних 
заходів і захоплювати адміністрації. І ось 22 лютого повідомили, що 
Янукович утік. Усі, хто брав участь у Євромайдані, з полегшенням зітхнули, 
але мало хто сильно цьому радів, адже розуміли, якою великою ціною нам 
далася ця перемога. Ми тоді думали, що це кінець, але, на жаль, це був лише 
початок усіх випробувань, які українці повинні пережити, щоб зберегти свою 
свободу і незалежність». 
1. Коли відбулися дані події? 
2. Як у спогадах засвідчено переростання подій з майдану  
в революцію? 
3. Які були мотиви та настрої у учасників? Чим вони мотивували 
своє перебування? 
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ВІДПОВІДІ 

Розділ І. «Україна в повоєнний період» 
І варіант       ІІ варіант 

1-А        1-Б 
2-Б        2-Г 
3-Б        3-В 
4-А        4-Г 
5-В        5-А 
6-Б        6-Г 
7. 1947, Румунією, Буковину               7. 1945, Закарпаття, 1951 
8. Замість 1946 – 1944     8. Замість 500 – 300-річчя 
замість Галичини – Холмщина  замість Львівської – Кримської 
замість УРСР – Польщі      замість 1950–1954 
9.1-А       9.1-Д 
2-Д        2-Г 
3-Г        3-А 
4-В        4-Б 
10.1-В       10.1-Б 
2-А        2-Г 
3-В        3-В 
11.1-В       11.1-Б 
2-В        2-Б 
3-Б        3- Г 
 

Розділ І. «Україна в повоєнний період»  
І вваріант 

І рівень  

1-Б 

2-Г 

3-В 

4-Б 

5-Б 

6-Г 

7-Б 

8-А 

9-А 

10-А 

11-В 

12-Б 
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ІІ рівень  

13. 

А-2 

Б-1 

В-4 

Г-3 

14. 

А-4 

Б-1 

В-2 

Г-3 

ІІІ рівень  

15. В 

16. Польщі 

Румунії 

Чехословаччини 

ІІ варіант 

І рівень  

1-А 

2-Г 

3-Б 

4-Б 

5-В 

6-Б 

7-В 

8-Г 

9-А 

10-А 

11-Г 

12-Г 

ІІ рівень  

13. 

А-4 

Б-3 

В-5 
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Г-1 

14. 

А-4 

Б-3 

В-1 

Г-2 

ІІІ рівень  

15. Ізмаїльської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, 

Полтавської, Київщини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Вінницької, Житомирської, 

Кам'янець-Подільської, Сталінської, Ворошиловградської, Харківської, Сумської, 

Житомирської  

16. Херсонська 

Розділ ІІ. «Україна в умовах десталінізації» 
І варіант 

Початковий рівень 3 б 

1. Б – 0,5 б 

2. В – 0,5 б 

3. В – 0,5 б 

4. А – 0,5 б 

5. Г – 0,5 б 

6. Б – 0,5 б 

Середній рівень 3 б 

7. «У 1954 р. до України за ініціативою Микити Хрущова була приєднана Кримська 

область. Це рішення було приурочене до 300-річчя «возз’єднання» України з Росією.» - 1,5 б. 

8. 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А –  1,5 б 

Достатній рівень 3 б 

9. 3, 5, 6. – 1,5 б 

10. 1- Г, 2-Б, 3-В, 4-А – 1,5 б 

Високий рівень 3 б 

11. 11.1-Б, 11.2-В, 11.3-В. – 1,5 б 

12. Творче завдання – 1,5 б 

 

ІІ варіант 

  Початковий рівень 3б 

1. В – 0,5 б 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. В – 0,5 б 

3. В – 0,5 б 

4. А – 0,5 б 

5. Б – 0,5 б 

6. Г – 0,5 б 

Середній рівень 3 б 

7. «У 1963 р. в СРСР виникла гостра продовольча криза, що призвела до народного 

невдоволення. Для розв’язання проблеми Микита Хрущов був змушений піти на 

приниження державного престижу і закупити зерно у США та Канади. Через низку 

політичних прорахунків він втратив підтримку і внаслідок вузькопартійної змови був 

усунутий від влади в 1964 р.»  - 1.5 б 

8. 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-В – 1,5 

Достатній рівень 3б 

9. 1,3,5. – 1,5 б 

10. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В. – 1,5 б. 

Високий рівень 3б 

11. 11.1 – Б, 11.2 – В, 11.3 – Б. – 1,5 б. 

12. Творче завдання. 

Розділ ІІ. «Україна в умовах десталінізації» 
І варіант 

1. А 2. Г 3. Б 4. Г 5. А 6. Г 

7. «Реорганізація МТС у РТС й обов’язковий викуп колгоспами техніки (1958 р.) 

призвели до зростання рентабельності колгоспів.»  

8. 1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А. 

9. 1) 1951 року внаслідок обміну територій між ПНР та УРСР, Дрогобицька область 

утратила 480 кв. км території. Було ліквідовано Нижньо-Устрицький район (райцентр 

Нижні Устрики з довколишніми селами передавався до Польщі). Натомість землі  

з аналогічною площею відійшли до Сокальського району Львівщини. Це міста 

Кристинопіль (Червоноград), Белз, Угнів з околицями. 

«Акція-51» 32 тис. мешканців із Західної Бойківщини було переселено до степових 

районів півдня та сходу УРСР. 

1954 року створено Черкаську область. Вважається, що основна причина появи нового 

адміністративно-територіального суб’єкта – «розукрупнення» Київської області. До 

новоутвореної Черкащини ввійшло 20 районів південної Київщини, 1 район з Вінниччини, 

2 – з Кіровоградщини та 6 – з Полтавщини.  

https://mtt.in.ua/ist-ukr_1945-1953_obmin-naselennyam-mizh-pnr-ta-ursr/
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1954 року Кам’янець-Подільську область перейменовано у Хмельницьку. Обласний центр 

переїхав до Хмельницького (1954 року – місто Проскурів). 

1954 року Ізмаїльську область включено до складу Одеської.  

1954 року Кримська область увійшла до складу України.  

1959 року Дрогобицька область із 20 районами та чотирма містами обласного 

підпорядкування стала південною частиною Львівщини. 

2) 19.02.1954 року Кримська область увійшла до складу України.  

3) – демографічні проблеми (1944 р. депортовано кримських татар та інших народів, на 

місце яких прибули росіяни, не пристосовані до посушливих умов степу); 

– збитковість господарства у цілому (Крим тоді був дотаційним у РСФРР); 

– безпосереднє сусідство та географічна спорідненість (у майбутньому сприяє 

будівництву електричних і шляхових комунікацій, системи меліорації дніпровською 

водою); 

– кліматична та економічна спільність між Півднем УРСР і Кримською областю. 

10. 1) Б. Патон 2) Президент НАН України (1962–2020) 3) Зварювання живих тканин. 

ІІ варіант 

1.- В; 2.-Б; 3.-В; 4.-А; 5.-А; 6.-Г. 

7. «Запровадження системи раднаргоспів сприяло зміцненню економічної самостійності 

УРСР і раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів. Швидкими 

темпами розвивалися паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, 

харчова та інші галузі промисловості.» 

8. 1.-Д; 2.-В; 3.-Г; 4.-Б. 

9. 1) У який період розповсюджувались плакати ? 

2) Які надпрограми ставив уряд? 

3) Наслідки здійснення надпрограм? 

1) Відлига 

2) освоєння цілинних земель;  

розширення площ посівів кукурудзи; 

надпрограма у тваринництві. 

3) Внаслідок такої державної політики у 1954–1964 pp. поголів'я великої рогатої худоби 

скоротилося на 14,4 % (корів – на 9 %, свиней – на 20 %, овець і кіз – на 53 %). Це 

призвело до зменшення виробництва в галузі та підвищення цін на м'ясо-молочну 

продукцію. Аграрна політика у 1958 – 1964 р. і посуха 1963 р. призвели до продовольчої 

кризи. 
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10. 1) В. Глушков 2) ЕОМ «Киев» 3) У 1962 р. на базі Обчислювального центру  

створює Інститут кібернетики АН УРСР. 

Розділ ІІІ. «Україна в період системної кризи радянського ладу» 
I варіант 

Початковий рівень: 1.Б; 2.А, Г; 3.В; 4.Г; 5.Б; 6.Г; 7.А; 8.Б; 9.Б; 10.В 

Середній рівень: 11.В; 12.Б; 13.А; 14.Г 

Достатній рівень: 15. 1-В,2-Г,3-А,4-Б;16. В,А,Г,Б;   17.2,3,6 

II варіант 

Початковий рівень : 1.В; 2.Г; 3.А; 4.Б; 5.В; 6.Г; 7.Б; 8.А; 9.В; 10.А 

Середній рівень: 11.Б; 12.В; 13.Г; 14.А 

Достатній рівень: 15. 1-Г,2-В,3-Б,4-Д; 16. Г,Б,А,В;   17.3,5,7 

Таблиця оцінювання 

            

Оцінка 

Набрана кількість балів 

(максимальна кількість балів – 28) 

12 27,28 

11 25,26 

10 23,24 

9 21,22 

8 19,20 

7 16,17,18 

6 13,14,15 

5 10,11,12 

4 7,8,9 

3 4,5,6 

2 2,3 

1 1 

 

Розділ ІІІ. «Україна в період системної кризи радянського ладу» 
І варіант 

1. В 

2. Г 

3. Б 

4. Г 

5. 1. В. Щербицький; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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2. 1978 р.; 

3. восьма; 

4. 1976 р. 

6. А, Г, Д, Є. 

7. 1б, 2д, 3г, 4а. 

8. 1г, 2в, 3б, 4а. 

9. П. Шелест.  

ІІ варіант  

1. А 

2. Г 

3. В 

4. В 

5. 1. П. Шелест; 

2. 1965 р.; 

3. «самвидав»; 

4. екстенсивний розвиток. 

6. Б, Г, Д, Є. 

7. 1в, 2д, 3а, 4г. 

8. 1г, 2а, 3д, 4б. 

9. В. Чорновіл.  

Розділ ІV.  «Творення нової України як незалежної держави» 
I варіант 

1-А   2-Г  3-А  4-Г  5-А  6-Б  7.А- 3 Б-4 В-5 Г-2;   8А,Г,Д ;   9А,В,Г ; 10.1-А 2-В 3-Г 4-Б 

II варіант 

1-А  2-В  3-Г  4-Г  5-А  6-Г   7. 1-Б  2-Г  3-А  4-В; 8А,Д,В ; 9 Д,Є,А; 10. 1-А  

2- В 3-Б 4-Г  

Розділ ІV.  «Творення нової України як незалежної держави» 
І варіант 

1. В 
2. Г 
3. А 
4. В 
5. А 
6. В 
7.1, грудня, Л. Кравчук 
8.1д, 2б, 3в, 4г 
9.1б, 2б, 3а 
10.1в, 2в, 3а 
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ІІ  варіант 
1. Б 
2. В 
3. Б 
4. Г 
5. Г 
6.1,4,5 
7.1Б, 2Г, 3А ,4В 
8. початок жовтня, 1990, студенти 
9.1Б, 2В, 3Г, 4А 
10.1Б, 2В, 3Г 
 

Розділ V.  «Становлення України як незалежної держави» 
I варіант 
Початковий рівень 
1. Б 

2. А 

3. А 

4. В 

5.А 

6 Г 

Середній рівень 

7.1. 1996 р., гривня, інфляцію 

7.2. 1993 р., депопуляції, тривалість 

7.3. В.Януковичем, В.Ющенко, «Помаранчевої революції» 

Достатній рівень 

8.1 Б, 2- А, 3 – Г, 4 - В 

9. 1, 3, 5 

10.1.Б 

10.2. Б 

10.3. Г 

II варіант 

Початковий рівень 

1. А 

2. А 

3. В 

4. Б 

5. В 

6. В 
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Середній рівень 

7.1. Преамбули, 15 розділів, 161 статті 

7.2. 1995 р., НАТО, 2002 р. 

7.3. Верховна Рада, виконавчої, Президент 

8. 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-Г 

Достатній рівень 

9. 1, 2, 6 

10.1 Б 

10.2. Г 

10.3. В 

Розділ V.  «Становлення України як незалежної держави» 
І варіант 

1. Б 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. Г 

6. 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – В. 

7. В-Б-Г-А 

8. 1, 2, 4. 

ІІ варіант 

1. В 

2. Б 

3. В 

4. В 

5. А 

6. 1 – Г; 2 – А; 3 – Б; 4 – В. 

7. Б-В-А-Г. 

8. 1, 6, 7 

Розділ VІ. «Творення нової України як незалежної держави»  
І  варіант 

1. В, Г, А, Б 

2. Г 

3. Г 
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4. Г 

5. В 

6. Б 

7.  1-Б 

2-В 

3-А 

4-Г 

8.  1-Г 

2-Б 

3-А 

4-Д 

9. 2,3,4 

10.  А 

11.  Г 

ІІ варіант 

1. В, А, Г, Б 

2. В 

3. А 

4. А 

5. Б 

6. В 

7.    1-В 

    2-Г 

   3-Б 

   4-А 

8.   1-В 

  2-Г 

  3-Б 

  4-А 

9. 1, 4, 5 

10.  А 

11. В 

Розділ VІ. «Творення нової України як незалежної держави» 
Початковий рівень 
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1. Б 

2. Г 

3. Г 

4. Г 

5. Б 

6. Б 

Середній рівень 

1. В. Янукович, «Вимоги Євромайдану», М. Азаров 

2. в Стамбулі, у Софійському соборі, митрополит Єпіфаній 

3. А 3, Б 1, В 4, Г 2 

Достатній рівень 

1. 2, 4,6 

2. 1. А, 2. В, 3. А 
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