Історія 8 клас

Name:
Class:

Date:

Історія 8 клас

0 /27 points
0 /1.00 points

1. Question
Адміністративно-територіальна одиниця на українських землях у складі Великого
князівства Литовського та Корони Польської в XV–XVIII ст. – це
«губернія».
«воєводство».
«князівство».
«намісництво».

0 /1.00 points

2. Question
У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині
ХVІ – першій половині ХVІІ ст. перебували
Закарпаття, Буковина.
Галичина, Східне Поділля.
Холмщина, Підляшшя.
Волинь, Полісся.

0 /1.00 points

3. Question
Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя,
Київщина, Східне Поділля.
Велике князівство Литовське
Угорське королівство
Польське королівство

1
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Молдавське князівство

0 /1.00 points

4. Question
Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися
магдебурзьким правом, називався
віче.
лава.
рада.
сейм.

0 /1.00 points

5. Question
У якому році було утворено Річ Посполита?
1566 р.
1569 р.
1572 р.
1581 р.

0 /1.00 points

6. Question
Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.
неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.
конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.
зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.

2
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0 /1.00 points

7. Question
У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича?
«Український першодрукар. Засновник друкарні у Кракові. 1491 р. надрукував чотири
богослужебні книги церковнослов’янською мовою...»
«Волинський князь, "некоронований король Русі". 1497 р. очолив збройні сили Великого
князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями у битві під Вишневцем...»
«...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У
1481–1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український
автор друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року».
«Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе
"королем Русі, князем Лодомерії". Його правління було періодом розквіту держави...»

0 /1.00 points

8. Question
«Панщина» – це
форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина
власним реманентом у господарстві землевласника.
система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно
залежних від нього селян-кріпаків.
форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався
землевласником із залежних від нього селян.
велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся
земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.

0 /1.00 points

9. Question
Коли відбулася подія?«Ми, Сигізмунд Август, оголошуємо таке: на скликаному
сеймі закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством
Польським…»
перша половина ХVІ ст.

3
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друга половина ХVІ ст.
перша половина ХVІІ ст.
друга половина ХVІІ ст
0 /1.00 points

10. Question
Перелік яких термінів і понять слід використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині ХVІ ст. – середині ХVІІ ст.?
козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння
шляхта, помісне володіння, закупи, полюддя
магнатське володіння, фільварки, панщина, кріпацтво
бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура

0 /1.00 points

11. Question
Яка подія відбулася в 1556 р.?
початок доби «героїчних морських походів» козаків
заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця
похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство
укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм

0 /1.00 points

12. Question
Братства в історії України – це
корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що
користувалися магдебурзьким правом у ХV–ХVІ ст.
доброчинні товариства української шляхти, опікувалися будівництвом православних
храмів власним коштом у ХVІ ст.
об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за
діяльністю вищих православних церковних ієрархів у ХV–ХVІ ст.
4
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релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях
наприкінці ХVІ–ХVІІ ст.

0 /1.00 points

13. Question
Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. – це
запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі
Посполитої.
збереження у новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних
князівств.
ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу
Польського королівства.
визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від
Бога-Отця, а й від Бога-Сина.

0 /1.00 points

14. Question
Фільварок – це
доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних
храмів.
форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що
передувала великій машинній індустрії.
багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося
на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж.
корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у
містах, що користувалися магдебурзьким правом.

0 /1.00 points

15. Question
Однією з особливостей польського панування на українських землях у ХІV – першій
половині ХVІ ст. є
надання руській мові статусу офіційної.
5

Історія 8 клас

відновлення давньоруської системи управління.
збереження судочинства на основі норм «Руської правди».
насадження католицизму шляхом витіснення православ’я.

0 /1.00 points

16. Question
Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було
закріпачення українського селянства.
поширення ідей Реформації та Контрреформації.
виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.
реформування православної церкви митрополитом П. Могилою.

0 /1.00 points

17. Question
Що передбачала Люблінська унія (1569 р.)?
династичний шлюб литовського князя та польської королеви за умови прийняття
Великим князівством Литовським католицизму
спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства
проти рицарів-хрестоносців Тевтонського ордену
відновлення у складі Великого князівства Литовського Київського та Волинського
удільних князівств на чолі з представниками литовської династії
об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину
федеративну державу – Річ Посполиту

0 /1.00 points

18. Question
Берестейську церковну унію укладено
1556 р.
1574 р.
6
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1569 р.
1596 р.

0 /1.00 points

19. Question
Яка подія відбулася в 1586 р.?
укладення Люблінської унії
утворення греко-католицької церкви
утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові
заснування Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі

0 /1.00 points

20. Question
У якому твердженні йдеться про Герасима Смотрицького?
Автор першої граматики церковнослов’янської мови на східнослов’янських землях та
першого українського друкованого словника.
Церковний діяч, якого називали «батьком унії»; після смерті митрополита М. Рогози став
греко-католицьким митрополитом.
Письменник-полеміст, який протягом 40 років жив у монастирях Афона (Греція). До нас
дійшло 16 його творів у різних рукописних списках.
Перший ректор Острозької академії, очолив гурток учених, які готували до друку
Острозьку Біблію, був головним редактором цього видання.

0 /1.00 points

21. Question
Укажіть православне церковне братство, що першим отримало право ставропігії.
Львівське
Луцьке
Київське
7
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Дрогобицьке

0 /1.00 points

22. Question
Укажіть назву освітнього закладу, заснованого у 1576 році.
Львівська братська школа
Острозька академія
Київська братська школа
Луцька братська школа

0 /1.00 points

23. Question
Укажіть роки перекладу Пересопницького Євангелія.
1550–1560 рр.
1556–1561 рр.
1561–1581 рр.
1580–1600 рр.

0 /1.00 points

24. Question
Поява полемічної літератури наприкінці 16 ст. пов’язана із:
осмисленням ролі книгодрукування в культурному розвитку
визначенням місця в суспільстві українського козацтва
пошуком шляхів подолання залежності братств від магнатів і шляхти
проблемами унії православної та католицької церков

8
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0 /1.00 points

25. Question
Установіть відповідність між іменами історичних діячів та стислими
характеристиками.

9
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«Хортиця –
місцевість
на

Український
князь, один з
найбільших
землевласників
Речі Посполитої,
претендент на
польськолитовський
престол і
«некоронований
король РусиУкраїни», як
тоді казали

Український
князьгетьман,
який
спорудив на
Дніпрі
замокфортецю,
що її
вважають
першою
відомою
Січчю

Борисфені.
Тут...
стародавній
преславний
герой,
уславлений
своїми
воєнними
звитягами,
поставив
колись
фортецю.
Середину
цього місця
оточив
кам’яним
муром та
огорожею з
дубів, що
піднеслися,
зміцнені
природою
та Богом.
Унаслідок
цього він
міг
протидіяти
наступові

Провідник
козацького
повстання, у
ході якого
об’єднав
своє
повстанське
військо із
загонами
гетьмана Г.
Лободи. В
урочищі
Солониця
потрапив у
полон та
був
страчений у
Варшаві

Провідник
першого
козацького
повстання,
під час
якого
впродовж
осені
1591–1592
pp. козаки
зайняли
всю
Київщину й
частину
Поділля. У
січні 1593
р.
очолюване
ним
військо
зазнало
поразки
під м.
П’яткою і
відступило
на
Запорожжя

кримського
хана та сил
усієї його
орди...»
С. Наливайко
К. Косинський
В.-К.
Острозький
Д.
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0 /1.00 points

26. Question
Установіть відповідність між роками та історичними подіями.

Видання
Іваном
Федоровим
Біблії в
Острозькій
друкарні

Видання
Першого
Литовського
статуту

Видання
Іваном
Федоровим
перших книг
– «Апостол»
та «Буквар»

Заснування
Острозької
грекослов’янолатинської
академії

Видання
Другого
Литовського
статуту

1529 р.
1566 р.
1574 р.
1581 р.

0 /1.00 points

27. Question
Установіть відповідність між подією другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст.
та її наслідком для українських земель.
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реформування
православної
церкви

масове
покозачення
селянства

поширення
фільварків

започаткування
книгодрукування

розкол
православної
церкви

утворення
Речі
Посполитої
укладення
Берестейської
унії
заснування
перших
православних
братств у
Львові
обрання П.
Могили
Київським
митрополитом

Made by Classtime.com
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Name:
Class:

Date:

Історія 9 клас

0 /21 points
0 /1.00 points

1. Question
У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:
Правобережної України
Лівобережної України
Слобідської України
Південної України

0 /1.00 points

2. Question
Після остаточної ліквідації гетьманства для управління Лівобережною України
царською владою було створено
Малоросійський приказ.
Таємну канцелярію.
Малоросійську колегію.
Правління гетьманського уряду.

0 /1.00 points

3. Question
Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) та «Вічного миру» (1686
р.)?
укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією
закріплення передання Поділля під владу турецького султана
передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави
підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій
1
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0 /1.00 points

4. Question
Що було основною одиницею адміністративно-територіального поділу українських
земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.?
воєводство
провінція
губернія
область

0 /1.00 points

5. Question
Наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало
землеволодіння
козацьке.
селянське.
поміщицьке.
іноземних колоністів.

0 /1.00 points

6. Question
Програмні вимоги Південного товариства декабристів – це
установлення республік. форми правління, скасування кріпацтва, надання селянам
громадянських і політичних прав.
об’єднання слов’ян у федерацію, здобуття кожним народом власної державності з
республіканською формою правління.
повалення монархії, побудова «єдиної, нероздільної, вільної, самостійної України від
Карпат по Кавказ».
установлення конституційної монархії, федеративного устрою майбутньої Російської
держави.
2

Історія 9 клас

0 /1.00 points

7. Question
Спільним наслідком російсько-турецьких воєн 1806–1812 рр. та 1828–1829 рр. для
українських земель було
заснування масонських лож, таємних організацій дворян-офіцерів.
ліквідація кріпацтва та поміщицького землеволодіння на приєднаних землях.
відновлення Запорозької Січі за участі колишніх козаків-задунайців.
економічне виснаження регіонів, що були найближчим тилом російської армії.

0 /1.00 points

8. Question
Останні залишки міського самоуправління – магдебурзького права – на
Лівобережжі були ліквідовані у
1831 році.
1835 році.
1838 р.
1840 р.

0 /1.00 points

9. Question
Який історичний твір (трактат) історик Олександр Оглоблин назвав «Декларацією
прав української нації…, вічною книгою України»?
«Історія України-Руси».
«Історія Русів».
«Історія української державності».
«Книга буття українського народу»

3
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0 /1.00 points

10. Question
Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські
“холерні бунти”.
Буковина
Галичина
Закарпаття
Поділля

0 /1.00 points

11. Question
Хто очолював селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814–1835 рр.?
У. Кармелюк
І. Гонта
М. Залізняк
О. Довбуш

0 /1.00 points

12. Question
Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
цехи та мануфактури використовували передові машинні технології
промисловий переворот на Наддніпрянській Україні розпочався у 30–40-і рр. ХІХ ст.
водночас з Німеччиною, але пізніше ніж у Великій Британії та США
перша залізниця Наддніпрянщини була прокладена між Краковим і Львовом
форсована індустріалізація завершилася у 50-х рр. ХІХ ст.

4
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0 /1.00 points

13. Question
Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.

Натхненник
та ідейний
лідер
«Руської
трійці»

Винахідник,
агроном і
метеоролог,
ініціатор
відкриття
Харківського
університету

Перший
ректор
Київського
університету
Св.
Володимира,
автор праці
«Основи
ботаніки»,
віршованого
перекладу
«Слова о
полку
Ігоревім»

Засновник
кооперативного
руху в Галичині

Організатор
освітнього
Товариства
галицьких
грекокатолицьких
священиків

М. Шашкевич
І.
Могильницький
В. Каразін
М. Максимович

0 /1.00 points

14. Question
Установіть поняття за його визначенням.

бароко

романтизм

реалізм

модернізм

класицизм

Домінуючий стиль у
європейському
мистецтві кінця XVI –
середини XVIII ст., для
якого характерні
пишність і динаміка
форм, грандіозність і
5
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ф р
р
патетична піднесеність,
метафоричність і
барвистість оздоблення
Ідейний і художній рух у
культурі кінця XVIII –
першої половини ХІХ ст.,
в основі якого –
духовне життя людини,
воля творчої
особистості, інтерес до
національної культури і
фольклору, ідеалізація
минулого
Художній напрям
(творчий метод) у
літературі та мистецтві
ХІХ ст., для якого було
характерне послідовне
дотримання принципу
найбільш повного,
життєво правдивого
відображення світу
Сукупність мистецьких
явищ, що сформувались
на початку ХХ ст., яким
притаманна нова,
суб’єктивноідеалістична концепція
людини та пов’язане з
нею заперечення
класичних форм
мистецтва ХІХ ст.

0 /1.00 points

15. Question
Установіть відповідність між подією та періодом, коли вона відбувалася.

6
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1780–1782
рр.

1825–1826
рр.

1830–1831
рр.

1833–1837
рр.

1846–1847
рр.

Ліквідація
особистої
залежності селян в
Австрійській імперії
Повстання
Чернігівського
полку
Польське
визвольне
повстання

0 /1.00 points

16. Question
Розташуйте у послідовності явища, притаманні історичному розвиткові України.
1 виникнення мануфактури
2 промисловий переворот
3 виникнення фабрики
4 виникнення ремесла

0 /1.00 points

17. Question
Розташуйте у хронологічній послідовності історичні події.
1 Перехід задунайських козаків під проводом Йосипа Гладкого в російське підданство.
2 Повстання в Чугуєві проти режиму військових поселень.
3 Початок селянського руху на Поділлі під керівництвом Устима Кармелюка.
4 Діяльність полтавської масонської ложі «Любов до істини».

7
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0 /1.00 points

18. Question
Розташуйте у хронологічній послідовності громадські, культурно-громадські та
політичні організації, діяльність в українських землях у 1820-1840-х роках.
1 «Товариство об’єднаних слов’ян»
2 «Південне товариство декабристів»
3 «Кирило-Мефодіївське товариство»
4 «Руська трійця»

0 /1.00 points

19. Question
Які губернії входили до складу Київського генерал-губернаторства у першій
половині ХІХ ст.?
Київська
Харківська
Брацлавська
Волинська
Подільська
Чернігівська
Житомирська

0 /1.00 points

20. Question
Хто входив до складу «Руської трійці»?
Маркіян Шашкевич
Юліан Люблінський
Іван Вагилевич
8
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Юліан Величківський
Яків Головацький
Яків Лаврівський
Йосип Левицький

0 /1.00 points

21. Question
Які історичні події мали місце в історії декабристського руху на Наддніпрянщині?
Діяльність «Товариства об’єднаних слов’ян»
Повстання Чернігівського полку
Вихід у світ українського альманаху «Русалка Дністрова»
«Київська козаччина»
Повстання селян слободи Шебелинка на Харківщині
Прийняття «Південним товариством» програмного документу «Руська Правда»
Вихід першої української газети «Зоря Галицька»
Made by Classtime.com
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Історія 10 клас

Name:
Class:

Історія 10 клас

Date:
0 /18 points
0 /1.00 points

1. Question
Яка подія відбулася під час російської революції 1905–1907 рр.?
Створення Союзу визволення України (СВУ).
Убивство російського прем’єр-міністра П. Столипіна.
Заснування першої на Наддніпрянській Україні «Просвіти».
Урочисте святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

0 /1.00 points

2. Question
Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні
остаточно зруйновано селянську общину.
подолано селянське малоземелля та безземелля.
утверджено приватне селянське землеволодіння.
зупинено процес майнового розшарування селянства.

0 /1.00 points

3. Question
Укажіть мету, якої прагнула досягти Росія в ході Першої світової війни.
загарбання Данцига та контроль над узбережжям Балтійського моря
приєднання Бессарабії та контроль над дельтою Дунаю
контроль над нафтовими родовищами Румунії
приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини

1
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0 /1.00 points

4. Question
Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на володіння
Волинню та Поділлям.
Донбасом і Придніпров’ям.
Північною Буковиною та Бессарабією.
Східною Галичиною та Північною Буковиною.

0 /1.00 points

5. Question
1. Напередодні Першої світової війни національні та спортивно-фізкультурні
організації «Сокіл», «Січ», «Пласт» активно діяли на
Волині.
Буковині.
Галичині.
Закарпатті.

0 /1.00 points

6. Question
Які українські землі у роки Першої світової війни були окуповані російськими
військами в 1914 р.?
Холмщину, Західну Волинь
Східну Галичину, Північну Буковину
Західне Поділля, Східну Волинь
Закарпаття, Марморощину

2
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0 /1.00 points

7. Question
Унаслідок якої події сформовано легіон Українських січових стрільців?
виникнення Загальної української ради
утворення Союзу визволення України
поява Карпато-руського визвольного комітету
початку Першої світової війни

0 /1.00 points

8. Question
Легіон Українських січових стрільців – це військова частина, створена за ініціативи
Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії у
1914–1916 рр.
Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії у
1914–1918 рр.
Карпато-руського визвольного комітету у складі російської армії, що діяла проти
австрійської армії у 1915–1917 рр.
Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької
армій у 1916–1918 рр.

0 /1.00 points

9. Question
Якими було ставлення російської влади до українського національного руху на
Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
підтримувала його патріотичні настрої
посилювала репресії проти нього
не звертала уваги на його існування
надавала додаткові можливості для його розвитку

3
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0 /1.00 points

10. Question
Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили
Горлицький прорив.
вересень 1914 р.
травень 1915 р.
червень 1916 р.
серпень 1917 р.

0 /1.00 points

11. Question
Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
відправленням українізованих військових частин на фронт.
відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.

0 /1.00 points

12. Question
Коли Українська Центральна Рада утворила Генеральний секретаріат?
березень 1917 р.
квітень 1917 р.
травень 1917 р.
червень 1917 р.

0 /1.00 points

13. Question
Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактом його біографії.
4
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один з
організаторів
Союзу
визволення
України

фундатор
Української

засновник
київських
газет

ГалицькоБуковинський
генерал-

голова
Головної

народної
партії (УНП)

«Громадська
думка» і

губернатор у
1914–1915

української
ради

«Рада»

рр.

Г.
Бобринський
Є.
Чикаленко
М.
Міхновський
К.
Левицький

0 /1.00 points

14. Question
Установіть відповідність між роками та подіями в українських землях у період
Першої світової війни

Бої
українських
січових
стрільців за
гору Маківка

Укладення
БрестЛитовського
мирного
договору

Утворення
легіону
Українських
січових
стрільців

Битва
українських
січових
стрільців під
Конюхами на
Тернопільщині

Бої
українських
січових
стрільців на
горі Лисоня

1914 р.
1915 р.
1916 р.
1917 р.

5
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0 /1.00 points

15. Question
Установіть відповідність між прізвищем діяча та посадою, яку він обіймав

Голова
Союзу
визволення
України

Митрополит
Української
грекокатолицької
церкви

Голова
Української
Центральної
Ради

Голова
Головної
Української
Ради

Голова
Генерального
Секретаріату

Володимир
Винниченко
Кость
Левицький
Михайло
Грушевський
Андрей
Шептицький

0 /1.00 points

16. Question
Установіть послідовність історичних подій за період 1900-1914 років
1 утворення Революційної української партії
2 утворення Товариства українських поступовців
3 початок проведення Столипінської аграрної реформи
4 повстання матросів на панцернику "Потьомкін"

0 /1.00 points

17. Question
Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).
1 проведення Всеукраїнського національного конгресу
2 ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради
6
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3 створення Генерального Секретаріату
4 утворення Української Центральної Ради

0 /1.00 points

18. Question
Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).
1 проведення у Києві Всеукраїнського національного конгресу
2 прийняття Третього Універсалу Української Центральної Ради
3 збройний виступ полуботківців (самостійників) у Києві
4 утворення першого українського уряду - Генерального секретаріату

Made by Classtime.com
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Name:
Class:

Історія 11 клас

Date:
0 /23 points
0 /1.00 points

1. Question
1. У якому році Українська РСР стала країною - співзасновницею ООН?
1944 р.
1945 р.
1946 р.
1947 р.

0 /1.00 points

2. Question
2. Хто очолював УГКЦ після смерті митрополита А. Шептицького?
Й. Сліпий
Л. Гузар
Т. Ромжа
С. Шевчук

0 /1.00 points

3. Question
3. Першим народним комісаром закордонних справ Української РСР після
завершення радянсько-німецької війни став
Лазар Каганович.
Олександр Корнійчук.
Андрій Громико.
Дмитро Мануїльський.

1
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0 /1.00 points

4. Question
4. П’ятирічний план, розроблений на 1946-1950 рр. із метою післявоєнної
відновлення економіки СРСР, мав назву
третя п'ятирічка.
четверта п'ятирічка.
п'ята п'ятирічка.
шоста п'ятирічка.

0 /1.00 points

5. Question
5. Академію наук Української РСР у 1946-1962 рр. очолював видатний біохімік:
Лев Делоне
Олександр Палладін
Олександр Богомолець
Сергій Корольов

0 /1.00 points

6. Question
6. Від березня 1947 р., у період чергового посилення ідеологічного тиску,
комуністичну партію Української РСР очолював:
Микита Хрущов
Лазар Каганович
Леонід Брежнєв
Тимофій Строкач

0 /1.00 points

7. Question
7. Приєднання Криму до Української РСР було приурочене до річниці
2
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Полтавської битви.
хрещення Київської Русі.
возз’єднання України та Росії.
заснування Києва.

0 /1.00 points

8. Question
8. Укажіть перелік ключових термінів і понять, які використовуються для
характеристики процесу радянізації західних областей України після Другої світової
війни:
індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортація;
індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортація, репресії;
раднаргоспи, колективізація, депортація, прискорення, політична реабілітація;
операція «Вісла», розкуркулення, мобілізація, голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.

0 /1.00 points

9. Question
9. «Операція «Вісла» – це
переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до складу
Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.
спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної України
проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.
примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до
її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої
світової війни.

3
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0 /1.00 points

10. Question
10. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної
відбудови (1945 – початку 1950-х років) полягала в
переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.

0 /1.00 points

11. Question
11. Із якою метою в Україні наприкінці 1940 – початку 1950-х рр. розгорнуто
кампанії боротьби проти «космополітизму» та «низькопоклонства перед Заходом»?
Звеличення ролі української інтелігенції в розбудові соціалізму.
Мобілізація суспільства на здійснення відбудови народного господарства.
Відновлення тотального політико-ідеологічного контролю за суспільством.
Переконання суспільства в перевагах соціалізму над капіталізмом.

0 /1.00 points

12. Question
12. У якому уривку з історичного джерела ілюструється прояв «лисенківщини»?
«Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов’язані з його
іменем, завжди необхідно наголошувати на зв’язку минулого з дійсністю, вказувати на
роль партії і тов. Сталіна…»
«Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти
геніальної вказівки Леніна про те, що «пізнання людини не є… пряма лінія, а крива лінія,
що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі…»
«На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на
Інститут історії Української Академії наук УРСР. Проте… Інститут не розробив і не видав
науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України…»
4
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«Редакція «Вітчизни» не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних
тем сучасності і насамперед – перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і
героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки…»

0 /1.00 points

13. Question
13. Розташуйте у хронологічній послідовності суспільно-політичні події 1940 –
першої половини 1950-х рр.

1

2

3

4

прийняття Президією Верховної Ради СРСР Указу «Про передачу Кримської області зі
складу РРФСР до складу УРСР»
участь делегації УРСР у роботі Установчої конференції Організації Об’єднаних Націй у
Сан-Франциско
проведення урядом Польщі депортації українців із Закерзоння до західних і північних
областей Польщі (операція «Вісла»)
ухвалення I-им з’їздом Народних комітетів Закарпатської України Маніфесту про
возз’єднання Закарпаття з УРСР

0 /1.00 points

14. Question
14. Розташуйте у хронологічній послідовності включення до складу Української РСР
вказаних історико-географічних регіонів.
1 Закарпаття
2 Східна Галичина
3 Північна Буковина
4 Крим

0 /1.00 points

15. Question
15. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні події
1 Ліквідація Української греко-католицької церкви
2 Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до складу УРСР
5
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3 Проведення депортаційної акції під назвою "Вісла"
4 Заснування Ужгородського державного університету

0 /1.00 points

16. Question
16. Розташуйте у хронологічній послідовності історичні події
1 Спорудження першого в Українській РСР суцільнозварного мосту (нині ім. Є. Патона)
2 Запровадження в УРСР грошової реформи та скасуання карткової системи
3 Відкриття газопроводу "Дашава-Київ"
4

Перейменування Ради Народних Комісарів УРСР в Раду Міністрів, а народних
комісаріатів – у міністерства

0 /1.00 points

17. Question
17. Установіть відповідність між датою і подією.

Завершення
встановлення
західного
кордону УРСР

Визволення
Києва від
нацистських
загарбників

Утворення
Закарпатської
області

Прийняття
Української
РСР до
складу
ЮНЕСКО

Проведення
виборів до
Верховної
Ради УРСР

1943 р.
1946 р.
1951 р.
1954 р.

0 /1.00 points

18. Question
18. Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.

6
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живопис

поезія

музика

театр

наука

Дмитро Клебанов
Володимир Сосюра
Тетяна Яблонська
Сергій Лебедєв

0 /1.00 points

19. Question
19. Установіть визначення до кожного з понять.

Примусове,
насильницьке
переселення
людей за
межі місць
їхнього

Теорія і практика,
в основу яких
покладено тезу
про пріоритетність
загальнолюдських
цінностей над

постійного
проживання

цінностями
окремої нації

Вивезення
населення, а
також
матеріальних
цінностей з
місцевості,
що
перебуває
під загрозою

Практика,
згідно з
якою
головним
чинником
досягнення
мети є
суб’єктивні

нападу або
загарбання
ворогом,

бажання та
довільні
рішення

стихійного
лиха

осіб

Політика
насадження
в західних
областях
України норм
суспільнополітичного,
економічного
та
культурного
життя,
утверджених
в СРСР

«Депортація»
«Еміграція»
«Радянізація»
«Космополітизм»
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0 /1.00 points

20. Question
20. Якими були особливості процесу післявоєнної відбудови народного
господарства УРСР (1945 – початок 1950-х років)?
Першочергова відбудова важкої промисловості та енергетики.
Спрямування основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.
Пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування
промисловості.
Опора лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
Відсутність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.
Використання фінансової та технічної допомоги США за «планом Маршалла».
Перехід від планової до ринкової економіка

0 /1.00 points

21. Question
21. Які події суспільно-політичного життя УРСР відбулися в період повоєнної
відбудови (1946 – початок 1950-х рр.)?
«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
придушення організованого збройного опору Української повстанської
армії (УПА)
створення Української робітничо-селянської спілки (УРСС)
перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва
утворення Закарпатської області в складі УРСР
проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
депортація кримських татар, греків, вірмен і болгар з Криму
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0 /1.00 points

22. Question
22. Які поняття та терміни потрібно використовувати, характеризуючи культурне
життя України у другій половині 1940 – на початку 1950-х рр.?
«шістдесятники»
«лібералізація»
«ждановщина»
«волюнтаризм»
«лисенківщина»
«космополітизм»
«десталінізація»

0 /1.00 points

23. Question
23. Які поняття та терміни слід використовувати, характеризуючи процес
радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 –
початок 1950-х рр.)?
«культурна революція»
«волюнтаризм»
«план «Ост»
«Голокост»
«депортація»
«десталінізація»
«колективізація»
Made by Classtime.com
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