
Група 201 
Історія України 

Урок 24  Узагальнення . Тематичний контроль. 
Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ 

СИСТЕМИ (середина 1960-х — середина 1980-х рр.) 

 
1. Яке економічне поняття є тотожним поняттю "застій", яким 

характеризують розвиток СРСР у 1970 - на початку 1980-х рр.? 
 падіння 
 спад 
 стагнація 
 занепад 

2. Яким шляхом розвивалася економіка УРСР у 1970-1980-ті роки? 
 прискореним 
 інтенсивним 
 екстенсивним 
 пропорційним 

3. Як Конституція УРСР визначала у 1978 р. соціально-економічний устрій, 
що існував у республіці? 

 "соціалізм, що розвивається" 
 "розвинутий соціалізм" 
 "реальний соціалізм" 
 "переможний соціалізм" 

4. Які явища та процеси характерні дляУРСР у другій половині 60-80-х рр. ? 
 надання права союзним республікам самостійно розв'язувати питання 

внутрішньої політики 
 юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу 
 посилення утисків та репресій щодо інакодумців 
 відмова від директивного планування економіки країни 
 офіційна заборона використання української мови в державних установах 

5. Укажіть поняття й терміни, які стосуються доби "застою" 
 лібералізація 
 "розвинутий соціалізм" 
 "маланчуківщина" 
 самвидав 
 десталінізація 
 "розстріляне відродження" 

6. Що з названого належало до підсумків проведення у другій половині 
1960-х років економічної реформи під керівництвом О. Косигіна? 

 передача функцій міністерства раднаргоспам 
 акціонування промислових підприємств 
 зростання обсягу промислового виробництва 
 приватизація дрібних підприємств торгівлі 



7. Установіть відповідність між подією періоду «застою» та її наслідком.

 
 1Б, 2Г, 3Д, 4В 
 1А, 2Г, 3Б, 4В 
 1Д, 2А, 3Б, 4Г 
 1В, 2Б, 3А, 4Д 

8. Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй 
у «нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до 

 збільшення в школах кількості навчальних годин з історії України. 
 зростання в суспільстві інтересу до надбань української культури. 
 посилення процесу русифікації та скорочення сфери вживання української 

мови. 
 скасування цензури на літературні твори мовами національних меншин. 

9. Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-1980 -х рр. 
відображає карикатура 

 
 низьку якість обслуговування в торгівельних закладах 
 розкрадання державного майна на робочих місцях 
 технологічну відсталість харчової промисловості 
 систематичне пияцтво на робочому місці 

10. У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста: 
 організатор і видавець нелегального журналу "Український вісник" 



 став першим секретарем ЦК КПУ за часів перебування Л. Брежнєва на посаді 
першого секретаря ЦК КПРС 

 сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР 
 розкритикований на політбюро ЦК КПРС за "недоліки в справі 

інтернаціонального виховання трудящих" 
 засуджений за звинуваченням в "антирадянській агітації й пропаганді" 

11. Яке явище в житті радянських людей періоду застою розкриває 
карикатура 

 
 хронічний дефіцит товарів 
 політичну активність старшого покоління 
 низький рівень соціального захисту 
 дитячу безпритульність 

12. Чи правильне твердження? 
Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 
1970-х рр. було передусім спричинено: 
1) подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»; 
2) інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики 
«розрядки». 
 обидва варіанти правильні 
 тільки 1-й варіант правильний 
 тільки 2-й варіант правильний 
 обидва варіанти не правильні 
13 . Позначте модель розвитку України, яку відстоював П. Шелест 
 демократична 
 автономізаційна 
 союзна 
 республіканська 
14 .Укажіть характерні риси розвитку соціальної сфери за доби "застою" 
 використання "нафтодоларів" для створення нових галузей промисловості, 

модернізації господарства та розвитку соціально-культурної сфери 
 відповідність обсягів виробництва та реалізації товарів народного 

споживання потребам населення 
 зростання чисельності робітників у зв'язку з розвитком індустріальних 

галузей, стрімке зростання міського населення 
 неспроможність ефективно розв'язати житлову проблему (низька якість 

житла, черги на отримання) 
 однаковий рівень соціального забезпечення селян та мешканців міст 



15 .Зменшення абсолютної кулькості населення якої-небудь країни або 
території, зниження рівня відтворення населення - це 
 депопуляція 
 диспропорція 
 урбанізація 
 деградація 
16 .Перевищення видатків над доходами, збиток, мала кількість чого-небудь 
порівняно з потребами - це 
 інфляція 
 диспропорція 
 дефіцит 
 застій 
17. Що стало приводом для усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря 
ЦК КПУ? 
 книга "Україно наша Радянська" 
 підтримка М. Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС 1964 р. 
 "Празька весна" 
 судовий процес над УРСС 
18. Установіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми 
іменами. 

 
 1 Г, 2 Б, 3 А, 4 В 
 1 А, 2 Б, 3 В, 4 Д 
 1 Б, 2 А, 3 Г, 4 В 



 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Г 
19. Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»? 
 узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-

адміністративної системи 
 система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної 

політичної орієнтації 
 політика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної 

сировинної бази, трудових ресурсів тощо 
 система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить 

до місцевих органів самоврядування 
20. Назвіть прізвище харківського економіста, який став ідеологом економічної 
реформи, що проводилась у СРСР у 1965 р. 
 М. Кондратьєв 
 П. Григоренко 
 О. Косигін 
 Є. Ліберман 
 


