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Історія України  

Урок № 21-22 

Тема уроку: Урок узагальнення з теми «Відновлення незалежності України» 

 

Виконайте самостійну роботу 

 

1. Перші альтернативні вибори в УРСР відбулися у 

А квітні 1986 р. 

Б липні 1989 р. 

В березні 1990 р. 

Г серпні 1991 р. 

2. Загальноукраїнський страйк як форму соціально-політичного протесту в Українській РСР улітку 

1989 р. започаткували 

А шахтарі 

Б лікарі 

В підприємці 

Г металурги 

3. Автором одного з перших ґрунтовних досліджень про Голодомор 1932-33 рр. під назвою «Жнива 

скорботи» (1986 р.) був британський історик 

А Р. Конквест 

Б Р. Рейган 

В К. Еттлі 

Г О. Пріцак 

4. Заповніть пропуск (лише числове значення). 

1. Аварія на Чорнобильській АЕС відбулася 26 квітня ______________ року. 

5. Заповніть пропуск (лише числове значення). 

16 липня ______________ року Верховна Рада УРСР ухвалила «Декларацію про державний 

суверенітет України». 

6. Радянське керівництво у листопаді 1986 року прийняло закон «Про індивідуальну трудову 

діяльність». Основна ідея реформи полягала в поєднанні централізованого директивного 

планування з наданням підприємствам певної свободи. Її ступінь визначався трьома 

горбачовськими «с». 

Виберіть серед запропонованих варіантів, що означали ці три горбачовські «с».  

Визначте 3 правильні відповіді. 

А самостійність 

Б самоуправство 

В самоуправління 

Г самофінансування 

Д сваволя 

Ж без відповіді 

7. Укажіть дисидентів, лідерів національно-демократичних рухів в Україні наприкінці 1980-х ― на 

початку 1990 рр. 

Визначте 3 правильні відповіді. 

А Л. Лук’яненко 

Б В. Чорновіл 

В В. Щербицький 

Г Л. Кравчук 

Д М. Джемілєв 

8. Уведіть правильну відповідь (три слова, перше — з великої літери). 

 



У жовтні 1990 р. в Києві розпочалися протести, рушійною силою яких стали студенти. Ця подія 

увійшла в історію як ________________ 

9. Уведіть правильну відповідь (одне слово, всі літери маленькі). 

Політичний курс керівництва КПРС у роки «перебудови», спрямований на запровадження обмеженої, 

контрольованої свободи слова в країні в інтересах проведення політики М. Горбачова, ― це 

________________ 

10. Установіть хронологічну послідовність подій 1991 року. 

А Проголошення незалежності України 

Б Всесоюзний референдум за збереження СРСР 

В Біловезька угода 

Г Серпневий путч 

 

Домашнє завдання: 

 

1. Виконати самостійну роботу. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати 

номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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