
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

1. Як називалася перша політична партія Наддніпрянщини 

2. У складі армії якої країни було утворено легіон Українських січових стрільців 

(УСС) 

3. Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було 

відновлення 

4. Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні 

наприкінці 1920 – у 1930-х рр.? 

5. Хто був обраний головою Української Центральної Ради в 1917 р.  

6. З грудня 1918 р. найвищим органом державної влади Української Народної 

Республіки вважався 

7. Яку назву отримав акт про проголошення об’єднання двох українських 

утворень УНР і ЗУНР в єдину соборну незалежну українську державу? 

8. За Сен-Жерменським договором до складу Румунії увійшли: 

9. У вересні 1919 р. до Чехословаччини було(а) приєднана територія: 

10. На початковому етапі існування Директорії провідну роль в ній відігравав: 

11. Головою Тимчасового робітничо-селянського уряду України в листопаді 

1918 р. був: 

12. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки став: 

13. Між якими країнами було укладено Варшавську угоду в 1920 р.? 

14. Які наслідки мала політика «воєнного комунізму» на території України? 

15. Коли в УСРР розпочалася політика українізації: 

16. Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, ініційований 

більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.? 

17. Комплекс заходів, вжитих ВКП(б) у 1920–1930-х, що мав на меті 

модернізацію промисловості, було названо: 

18. Як у народі називався закон, написаний власноруч Й. Сталіним у серпні 

1932 р.? 

19. Як називалася політика польського уряду у 20-30-х рр. ХХ ст., що була 

спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців? 

20. Добровільне об’єднання власників з метою спільного ведення господарства 

називають: 

21. Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй у 

«нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до 

22. Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це 

періоди 

23. Коли було підписано цитований документ: «Уряд СРСР та Німецький Уряд 

після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання 

відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в 

наступному: …Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... 

на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до 

цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі» 



24. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому 

логічному ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 

рр.? 

25. Укажіть перелік ключових термінів і понять, які використовуються для 

характеристики процесу радянізації західних областей України після Другої 

світової війни: 

26. Президентом Карпатської України було обрано 

27. Одним із наслідків упровадження в Україні НЕПу є 

28. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту 

Четвертого Універсалу Української Центральної Ради (УЦР)? 

29. Німеччина у 1942 р. розпочала реалізацію плану «Ост», який передбачав: 

30. Масове винищення єврейського населення в Києві періоду Другої світової 

війни відбувалося у: 

31. Лідером Організації українських націоналістів ОУН(Б) був обраний 

32. Який із відомих храмів часів Київської Русі було зруйновано під час, так 

званої «безбожної п’ятирічки» 

33. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була 

здійснена упродовж 

34. Укажіть міста, в районі яких відбулася найбільша танкова битва 

початкового періоду Великої Вітчизняної війни 

35. Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну 

36. Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію 

сільського господарства 

37. У результаті здійснення в Україні в 1920–1930-х роках політики коренізації 

реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в 

звичайні райони 

38.  «Розстріляне відродження» - умовна назва 

39. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім 

воєнних цілей, передбачали 

40. Однією з причин упровадження в Україні НЕПу як нової моделі 

господарювання було 

41. ВАПЛІТЕ – це 

42. Який перелік назв і термінів стосується суспільного життя України 1930-х 

рр.? 

43. Спільною метою усіх течій руху Опору в Україні в роки Другої світової 

війни було 

44. Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського і генерала А. 

Денікіна на території України? 

45. Фундатором національного кінематографа, автором шедеврів світового 

рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля» був 

46. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте 

завдання. «Експропріація непродуктивних класів, анулювання боргів, 

зосередження доходів від промисловості, держторгівлі (внутрішньої і 



зовнішньої) і всієї кредитної системи в руках держави і т. ін. – самі по собі 

дають можливість такого нагромадження всередині країни, яке забезпечує 

необхідний для соціалістичного будівництва темп розвитку індустрії». В 

уривку вказано на 

47. Про який судовий процес йдеться в цитованому документі: «На лаву 

підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, 

студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада 

зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв 

кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»? 

48. На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві 

господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків 

такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських 

земель? 

49. 1 вересня 1939 р., 22 червня 1941 р. — це дати 

50. Який чинник, на думку вчених, сприяв «...переходу радянського 

партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на важливий 

фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога...»? 

51. Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-

радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету 

52. Назву якого договору пропущено в цитованому документі: «У 1923 р. Рада 

послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння 

Східною Галичиною. Рада визнала східні кордони Польської держави, 

встановлені ___»? 

53. Що є вагомим прикладом політики радянізації західних областей 

Української РСР у 1939–1941 рр.? 

54. Результатом наступальних операцій радянських військ, здійсненних у 

серпні–грудні 1943 р., було 

55. У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»? 

56. Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні 

наприкінці 1920 — у 1930-х рр.? 

57. Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території 

Криму? 

58. Ухвалення рішення: «Швидкими темпами переселити українців і змішані 

сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи 

компактні групи, та не ближче ніж 100 км від кордону...» започаткувало 

реалізацію 

59. Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело 

до 

60. Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, 

що у міжвоєнний період (1921–1938 рр.) перебували у складі 

61. Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови Української РСР 

(1945 — початок 1950-х рр.)? 



62. Про дії якої влади йдеться в уривку з історичного джерела: «Підготовча 

робота до евакуації та сама евакуація в’язниць розпочалася з 22 червня цього 

року. У чотирьох в’язницях утримувалося 5424 в’язні. У перший же день 

уторгнення німців у СРСР у в’язницях було виконано вироки щодо 108 в’язнів…» 

63.  «Підкарпатська Русь» – офіційна назва в 1920-х – 1930-х рр. українських 

земель у складі 

64. У якому році оприлюднено звернення: «…Уряд УРСР впевнений у тому, що 

Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, з її великими людськими 

силами й матеріальними ресурсами буде спроможна внести великий вклад у 

справу зміцнення миру й підтримання загальної безпеки... повідомляє про своє 

бажання приєднатися до загальної Організації Безпеки як одна з держав-

засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-

Франциско» 

65. Вимогу щодо передання Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 

1940 р. радянський уряд пред’явив 

66. Заклик «Громадяни, пам'ятайте! Неділя, 22 жовтня, - день виборів 

доУкраїнських Народних Зборів! Усі як один візьмемо участь у виборах 

депутатів до Українських Народних Зборів!» з'явився на перших шпальтах 

львівських газет у 

67. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 

1933 р. 

68. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала 

69. Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури в УРСР 

(СРСР) у 1930-х рр.? 

70. Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади 

якої наведено: «У часи вольної боротьби лише національна диктатура, 

створена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу 

Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»? 

71. Яке визначення розкриває зміст поняття «осадництво»? 

72. Сутність Організації українських націоналістів 

73. Укажіть правильне твердження 

74. Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки 

до Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що свідчать про 

75. Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території 

Криму 

76. Поняття «рух Опору» є протилежним за змістом до поняття 

77. Якою була мета рейдів, окрім воєнних цілей, здійснюваних партизанськими 

з’єднаннями на Правобережній Україні в 1943 р. 

78. Початком широкомасштабного визволення території УРСР від нацистських 

окупантів став контрнаступ радянських військ під час 

79. Яке твердження відповідає змісту нацистського плану «Ост» 

80. Проголошення Акта відновлення Української держави у Львові 30 червня 

1941 р. стало можливим 



81. Якими були наслідки анексії Радянським Союзом у 1939—1940 рр. частини 

земель, що входили в міжвоєнний період до складу Польщі та Румунії 

82. До складу якого адміністративного утворення входили окуповані 

гітлерівцями та їхніми союзниками Одещина, південні райони Вінницької та 

західні райони Миколаївської областей 

83. «Рейкова війна» – це  

84. Друга світова війна розпочалася нападом 

85. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) 

характеризувався  

86. «Операція «Вісла» – це  

87. Розпорядження: «Швидкими темпами переселити українців і мішані сім’ї на 

приєднані землі, не утворюючи групи і не ближче, ніж за 100 км від 

кордону» стосується: 

88. На що сподівалися бійці УПА, які вели нерівну боротьбу в 1940—1950-х рр. 

із радянськими каральними органами 

89. Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався 

90. Відмінність процесу радянізації західних областей України (1944—1950-ті 

рр.) від процесу радянської модернізації України (1929—1938 рр.) полягала в 

здійсненні 

91. За оцінками історика О. Бойка, «…характерною рисою стратегії 

радянського керівництва в процесі відновлення господарства було повернення 

до довоєнної моделі розвитку народного господарства». Що було покладено в 

основу вказаної моделі 


