"УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ"
ВАРІАНТ – 1
I-й рівень Виберіть правильну відповідь. (6 балів)
1. На всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. було винесене питання:
А) Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?
Б) Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?
В) Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС і націоналізацією її власності?
Г) Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?
2. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:
А) 1985 р.
Б) 1991 р.
В) 1996 р.
Г) 2004 р.
3. У якому році відбулась описана подія?
«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці діяльності…
посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань… Президія Верховної Ради України
постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись пунктом 6 статті 106 Конституції
України, заборонити діяльність Компартії України.»
А) у 1991 р.
Б) у 1996 р.
В) у 2000 р.
Г) у 2004 р.
4. Які чинники сприяли державотворчому процесу в Україні в 1991 – 1994 рр.?
А) незавершеність формування української нації
Б) мирний шлях здобуття Україною незалежності
В) кризовий стан економіки й падіння виробництва
Г) корупція й хабарництво у вищих ешелонах влади
5. Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?
А) Л. Кравчук
Б) Л. Кучма
В) В. Ющенко
Г) В. Янукович
6. Першими незалежність України визнали:
А) Росія та Аргентина;
Б) Угорщина та Англія; В) Польща і Канада;
Г) Латвія і Литва.
7. Українська православна церква (Київський патріархат) виникла в:
а) 1991 р.;
б) 1992 р.;
в) 1993 р.
8. Визначте головні пункти суперечок щодо проекту Конституції України (1996 р.):
а) розподіл владних повноважень між парламентом і главою держави
та виконавчою владою;
б) функціонування державної влади і місцевого самоврядування;
в) статус Республіки Крим;
г) державна мова;
д) державна символіка;
е) приватна власність.
9. Коли була прийнята Конституція України?
а) 28 червня 1996 р.;
б) 28 липня 1996 р.;
в) 25 серпня 1997 р.
10. Коли перестав існувати СРСР?
а) 8 грудня 1991 р. Росія, Україна, Білорусь заявили, що СРСР як держава припиняє своє існування;
б) 8 грудня 1991 р. створено Співдружність Незалежних Держав;
в) 21 грудня 1991 р. в Алма-Аті до СНД приєдналися інші республіки колишнього СРСР (крім країн
Балтії та Грузії).
11. У якому році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Державним прапором України?
а) січень 1990 р.;
б) січень 1991 р.;
в) січень 1992 р.
12. Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?
А) поразка СРСР у «холодній війні»
Б) інтеграційні процеси в Європі
В) «Оксамитові революції» в Східній Європі
Г) початок процесу ракетно-ядерного роззброєння

II-й рівень. Дайте відповіді на запитання. (1 бал)
7. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1. Консерватизм
2. Ідеологія
3. Лібералізм
4. Геополітика
А)Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що
визначають устремління людей, виявляють національний характер
Б) Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні
права та свободи людини
В) Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних
поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства
Г) Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних,
перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства
Д) Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників
(розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).
8. Укажіть роки та установіть хронологічну послідовність подій.
А) Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Б) Вступ України до Ради Європи
В) Створення Збройних сил України
Г) Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання. (3 бали)
9. Назвіть 10 головних, на вашу думку, дат другої половини 90-х років.
10.Охарактеризуйте внутрішньополітичне і соціально-економічне становище України у 90-ті роки.
11. Укажіть кого зображено на фото. З якими подіми пов’язана дана постать.
А

Б

В

4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання. (2 бали)
12. Порівняйте ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури, із сучасними
державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.

"УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ"
ВАРІАНТ – 2
I-й рівень Виберіть правильну відповідь. (6 балів)
1. Кому з українських політичних і державних діячів належить така характеристика?
«Президент України, сприяв прийняттю Конституції незалежної України, вніс пропозицію про
проведення політичної реформи, суть якої полягала в перетворенні президентсько-парламентської
форми державного правління на парламентсько-президентську».
А) Л. Кравчуку
Б) Л. Кучмі
В) В. Ющенку
Г) В. Януковичу
2. Широка приватизація в Україні державного сектору економіки …
А) розпочалася відразу після проголошення незалежності
Б) призвела до утворення олігархічних промислово-фінансових груп
В) призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки
Г) дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр.
3. Україна, приєднавшись у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, отримала
гарантії безпеки з боку таких країн, як:
А) США, Росія, Велика Британія
Б) Китай, США, Франція
В) Росія, Китай, Індія
Г) країн Європейського Союзу, США, Китаю
4. 25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок:
«Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну валюту — і все — ми [СРСР]
закінчилися». Коли було запроваджено національну валюту України?
А) 1991 р.
Б) 1992 р.
В) 1994 р.
Г) 1996 р.
5. Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?
А) поразка СРСР у «холодній війні»
Б) інтеграційні процеси в Європі
В) «Оксамитові революції» в Східній Європі
Г) початок процесу ракетно-ядерного роззброєння
6. В результаті виборів 1 грудня 1991 р. першим Президентом незалежної України було обрано:
А) І. Юхновського;
Б) В. Івашка;
В) Л. Кравчука; Г) С. Гуренка.
7. Музична редакція національного гімну "Ще не вмерла Україна" на музику М. Вербицького була
затверджена Указом Президії Верховної Ради у:
а) січні 1991 р.;
б) січні 1992 р.;
в) січні 1993 р.
8. Становлення власної грошової системи в Україні у 1991 – 1992 рр.починалось з:
а) обігу російського рубля;
б) обігу купонів одноразового використання;
в) обігу купонів багаторазового використання;
г) створення національної валюти – гривні.
9. Національна валюта – гривня була запроваджена у: а) 1991 р.;
б) 1992 р.;
в) 1996 р.
10. Згідно з чинною Конституцією Україна є:
а) парламентською республікою;
б) парламентсько-президентською республікою;
в) президентською республікою;
г) президентсько-парламентською республікою.
11. Тризуб як малий Державний герб і головний елемент майбутнього великого Державного герба
України був затверджений Верховною Радою у:
а) лютому 1992 р.;
б) лютому 1991 р.
12. Визначте головні пункти суперечок щодо проекту Конституції України (1996 р.):
а) розподіл владних повноважень між парламентом і главою держави
та виконавчою владою;
б) функціонування державної влади і місцевого самоврядування;
в) статус Республіки Крим;
г) державна мова;
д) державна символіка;
е) приватна власність.

II-й рівень. Дайте відповіді на запитання. (1 бал)
7. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.
1 Гіперінфляція
2 Грошова емісія
3 Дефолт
4 Девальвація
А) Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями
Б) Перевищення видатків бюджету над доходами
В) Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової
одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків
Г) Додатковий випуск в обіг грошових знаків
Д) Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших
країн або дорогоцінних металів
8. Укажіть рік та установіть хронологічну послідовність подій.
А)Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба
Б) Прийняття Акта проголошення незалежності України
В) Схвалення Конституції України
Г) Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності
ІII-й рівень. Дайте коротку відповіді на запитання. (3 бали)
9. Назвіть 10 головних, на вашу думку, дат першої половини 90‑х років.
10. Назвіть основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових
процесів інтеграції.
11. Укажіть кого зображено на фото. З якими подіми пов’язана дана постать.
А
Б
В

4-й рівень. Дайте повні відповіді на запитання.(2 бали)
12. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з
аналогічними процессами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у
90-ті роки XX — на початку XXI ст.

