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Історія України  
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Тема уроку: Тематичний контроль № 5 «Становлення України як незалежної держави»  

Контрольна робота 

Рівень І 

(по 0,5 бала за вірну відповідь, усього – 3 бала 

1. За часів перебування на посаді Президента України якого діяча відбувалися події, 

описані в уривку з документа? 

«Бурхливими були часи… знову шукали винних у важкому економічному стані: і Кабмін не такий, і 

Рада не така, і депутати — всіх розігнати! Студенти на граніті вимагали реальної незалежності 

і реформ, а шахтарі проклинали тих, хто проголосив незалежність, і вимагали інших реформ. І щоб 

вгамувати пристрасті, було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень 

парламенту і Президента України і проведення дострокових виборів…». 

А)  Л. Кравчука  Б)  Л. Кучми    В)  В. Ющенка  Г)  В. Януковича 

2. Поштовхом до «помаранчевої революції» стали фальсифікації під час виборів 

Президента України в  

А) 1994 р.  Б) 1999 р.  В) 2004 р.  Г) 2010 р. 

3. Перехід економіки України на ринкові рейки призвів до гіперінфляції, яка була 

приборкана в період президентства  

А)  Л. Кравчука  Б)  Л. Кучми    В)  В. Ющенка  Г)  В. Януковича 

4. Кого із зображених Президентів України двічі обирали на цю посаду? 

А   Б  В  Г  

5. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність 

А) 1991 р.  Б) 1994 р.  В) 1996 р.  Г) 2004 р. 

6. Хто з зображених історичних постатей був третім Президентом України? 

 

Рівень ІІ 

6. Дайте визначення поняттю(1 бал за вірну відповідь, всього 2 бали)  

«депопуляція» ____________________________________________________________________ 

«інфляція» ________________________________________________________________________ 

8. Установіть послідовність подій за роки незалежності. (1 бал) 

А) Перші вибори Президента України  

Б) Перші вибори до Верховної Ради України  



В) Ухвалення Конституції України  

Г) Ухвалення державної символіки України  

9. Яка подія об’єднує представлені  фотографії? В якому році вона відбулася? (1 бал): 

 
Рівень ІІІ 

10. Представники яких національностей живуть в Україні?  (2 бала): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Рівень ІV 

11. Чому після проголошення незалежності відбулося стрімке падіння економіки України? Якими 

були основні підсумки економічного розвитку України в 1991—1994 рр.?. (3 бала): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі 

листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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