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32 група 

Історія України 

Урок № 45-46 

Тема уроку: Тематичне оцінювання Україна в умовах незалежності (від 1991 р. до 

сьогодення) 

Контрольна робота 

І рівень (по 0,5 б.) 

1. Статус Криму можна охарактеризувати як: 

А національно-персональна автономія, 

Б територіальна автономія, 

В національно-культурна автономія, 

Г тимчасово окупована територія. 

2. Президентські вибори, де в І турі більшість голосів набрали Л.Кучма та 

В.Симоненко, відбулись у: 

А 1994 р., 

Б 1999 р., 

В 2004 р., 

Г 2010 р. 

3. Фото свідчить про: 

 

А девальвацію грошей, 

Б введення гривні, 

В розвиток портретного живопису, 

Г стрімке зубожіння населення 

4. За часів президентства В.Ющенка була здійснена політична реформа - 

перетворення республіки на: 

А парламентську, 

Б президентську, 

В парламентсько-президентську, 

Г президентсько-парламентську. 

5. До складу «нормандської четвірки» з урегулювання питання ситуації на 

сході України ввійшли: Україна, Росія, Німеччина та: 

А Велика Британія, 

Б Франція, 

В Білорусь, 

Г Грузія 

6. Найменше вірян має громада: 



А Римо-католицької церкви, 

Б Української греко-католицької церкви, 

В Євангельських християн-баптистів, 

Г Української православної церкви 

ІІ рівень (по 1 б.) 

7. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначенням 

1 корупція , 

2 сепаратизм 

3 «відплив умів», 

4 інфляція 

 

 

 

 

 
 

8. Оберіть 3правильні відповіді: 

А отримання влади групою 

заможних осіб, 

Б прагнення частини населення на 

відокремлення частини держави, 

В міграція висококваліфікованих 

спеціалістів, 

Г злочинне використання 

службових повноважень для 

отримання вигоди, 

Д зростання цін внаслідок 

додаткового випуску грошових знаків 

В економічній політиці Україна впровадила: 

А «економічне диво», 

Б приватизацію державного майна , 

В початок інтегрування до внутрішнього ринку ЄС, 

Г зону вільної торгівлі з країнами СНД, 

Д ради народного господарства, 

Е Продовольчу програму, 

Ж фермерські господарства 

9. Встановіть відповідність між подіями та наслідками: 

1 «касетний скандал», 

2 анексія Росією Криму, 

3 Будапештський меморандум, 

4 «закони 16 січня» 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень (по 1 б.) 

А гарантії безпеки Україні з боку 

ядерних держав, 

Б рух протесту «Україна без 

Кучми!», 

В початок антитерористичної 

операції, 

Г початок гібридної війни проти 

України, створення ДНР та ЛНР, 

Д переростання Євромайдану в 

Революцію Гідності 

10. Вкажіть дати та установіть хронологічну послідовність подій: 

А «Верховна Рада України постановляє: 1. ...Прийняти Конституцію України...» 

Б. «Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України “Про 

Збройні Сили України"» 

В. «…постановляю: 1. Утворити: ..Артемівську районну військово-цивільну 

адміністрацію» 

Г. «Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу». 



11. Впізнайте історичну особу, запишіть її ім'я 

А Герой Небесної Сотні, що вважається першим загиблим під час Революції 

Гідності 

Б Президент України, що розпочав приватизацію та аграрну реформу, створив 

умови створення фінансово-промислових груп 

В Переможець Євробачення -2004 

Г Переможець літніх Олімпійських ігор – 2004 
(Л.Каденюк, Л.Кучма, Г.Гонгадзе, Я.Клочкова, С.Нігоян, В.Ющенко, А.Шевченко, Р.Лижичко, П.Порошенко, Джамала) 

 

12. Про яку подію/явище свідчить плакат? 

ІV рівень (3 б.) 

13. Впізнайте явище/подію, вкажіть її причини та наслідки. 

Цю подію українська письменниця описала так: 

«Не зміна облич при владі, а зміна системи, і найголовніше — пошук 

інструментарію для зміни цієї системи» 
 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net, якщо 

виникають запитання – пишіть! 
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