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1. У добу «відлиги» в суспільному лексиконі вперше з’являється поняття
А «розвинений соціалізм».
Б «партійна номенклатура».
В «політична реабілітація».
Г «безрідний космополітизм»
2. Для приховування провалів виконання п’ятирічного плану виробництва наприкінці
1950-х роках було
А ухвалено Семирічний план.
Б запроваджено систему раднаргоспів.
В ліквідовано систему МТС.
Г розпочато освоєння цілинних земель.
3. У якому місті УРСР у 1963 р. для придушення страйків і заворушень придушення
запровадили воєнний стан?
А Кривий Ріг
В Харків
Б Донецьк
Г Черкаси
4. На якому з’їзді КПРС М. Хрущов виступив із доповіддю «Про культ особи і його
наслідки»
А XX з’їзд
Б XXI з’їзд
В XXII з’їзд
Г XXIII з’їзд.
5. Які наслідки для соціально-економічного розвитку УРСР в 1954–1964 рр. мала
програма, зображена на плакаті?

Напис на плакаті: «Кукурудзі — повний хід»
А вирішено проблему нестачі кормів для тваринництва, збільшення поголів’я
худоби
Б нестачу зернових перекрила врожайність кукурудзи, вирішення продовольчої
проблеми
В випередження США у виробництві молока, м’яса і масла
Г скорочення посівів зернових культур, продовольча криза, початок закупок зерна
за кордоном
6. Хто є автором цитованого документа:
«Ми боремося за самостійну Україну...
Методи досягання цієї мети – мирні, конституційні... Завдання... полягає в тому,
щоб домогтися: встановлення режиму законності; відновлення й дотримання
демократичних норм Конституції; скасування посад партійної номенклатури та
відновлення принципу верховенства в суді безпосередньо народом; скасування
антиконституційного закону, за яким комуніста не можна судити, доки райком
партії не виключить його з КПРС…»?
А О. Гончар

Б О. Антонов
В Л. Лук’яненко
Г І. Миколайчук
7. Як вплинула освітня реформа 1959 р. на викладання української мови?
А у російських школах УРСР припинялось викладання української мови
Б збільшилася кількість годин на викладання української мови
В було зафіксоване положення про факультативність вивчення української мови
Г в українських школах УРСР заборонялось викладання українською мовою
8. Яка організація започаткувала дисидентський рух в Україні?
А Організація українських націоналістів
Б Українська повстанська армія
В Українська робітничо-селянська спілка
Г Український національний фронт
9. Хто із зображених на фото діячів українського дисидентського руху очолював
Українську робітничо-селянську спілку (УРСС)?

А

Б

В

Г

10. Коли в УРСР запровадили обов’язкову восьмирічну освіту?
А 1956 р.
Б 1957 р.
В 1958 р.
Г 1959 р.
11. Хто з 1962 р. очолив Академію наук УРСР?
А О. Палладін
Б Б. Патон
В В. Глушков
Г М. Амосов
12. Хто із «шістдесятників» був автором збірок поезій «Зимові дерева», «Веселий
цвинтар» і «Дороги болю»?
А В. Симоненко
Б Л. Костенко
В Б. Олійник
Г В. Стус.
13. Установіть відповідність між історичними діячами та їхніми характеристиками.
1. С. Стефаник
2. Г. Косинка
3. І. Кандиба
4. С. Параджанов
А дисидент, засновник УРСС
Б український письменник, реабілітований 1956р.
В поет, автор збірки «Тиша і грім»
Г кінорежисер, який створив фільм «Українська рапсодія»
Д заступник голови Ради Міністрів УРСР
14. Установіть послідовність подій.

А створення українськими інженерами і вченими цифрової машини «Київ»
Б початок видання у республіці «Українського історичного журналу»
В у Львові споруджено пам’ятник І. Франкові
Г футбольний клуб «Динамо» (Київ) уперше завоював кубок СРСР
15. Які твердження відповідають політиці зображеного на фото діяча?

1 надання колгоспникам права на пенсію
2 неодноразове зниження цін на продукти харчування
3 проведення масштабного індустріального житлового будівництва
4 поширення орендного підряду в селі
5 створення раднаргоспів
6 підтримка нових течій у мистецтві
7 дозвіл на підприємницьку діяльність

