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Рецензія 

 

на комплексні контрольні завдання                                                                                       

з курсу «Історія України» 

 

       Рецензовані комплексні контрольні завдання призначені для оцінки рівня 

знань студентів навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. 

    Комплексна контрольна робота складається з 35 варіантів і вміщують 

різноманітні питання за темами курсу «Історія України». Пропоновані 

завдання творчо – аналітичного і репродуктивного характеру. 

       Контрольні завдання дають можливість вивчити знання найвизначніших 

подій історії, історичної хронології, базових історичних понять та узагальнень, 

вміння логічно викласти матеріал. Використовувати історичні джерела. 

Аналізувати матеріал, робити висновки; вміння давати відповіді на 

проблемні питання. 

     Контрольні питання повністю відповідають програмі з курсу «Історія 

України» для студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. 

      Завдання складаються з трьох питань, які стосуються різних хронологічних 

етапів історичного курсу, різних подій та явищ політичного, економічного, 

культурного характеру, що мають виявити всю повноту знань студентів.    

        Завдання складені на достатньому для студентів рівні складності. 

   Комплексні контрольні  завдання рекомендовані для проведення 

семестрового контролю. 

Голова Одеської обласної                                                                    Пугачова Н.О. 

методичної комісії                                                                                                 

викладачів історії 

 

 



Пояснювальна записка                                                                                       

до комплексних контрольних завдань                                                                

з історії України 

        Контрольні завдання призначені для студентів перших курсів 

денного відділення вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів 

акредитації і повністю  відповідають навчальній програмі з курсу 

«Історія України», затвердженої Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України 2010р. 

      Контрольна робота складається з завдань, які вміщують три 

питання за різними темами курсу історії України для студентів 

перших курсів( до ХХ ст.). Перші питання пов’язані з темами 

давнини – первісний лад і період княжої доби; другі стосуються 

козацького часу і треті присвяченні ХІХ ст. , початку ХХ ст.. 

       Пропоновані завдання – творчо - аналітичного і 

репродуктивного характеру. Допомагають викладачу виявити 

знання найважливіших подій, хронології, теоретичних узагальнень 

за темами курсу історії України. 

        Для успішного виконання завдання студентам необхідно знати 

хронологію головних подій, зміст історичних понять і документів; 

показати вміння і навики з систематизації та узагальнення 

історичного матеріалу, використанню теоретичних знань для 

аналізу конкретних подій; вміння давати відповіді на проблемні 

питання, робити висновки, аргументувати свою точку зору, 

вибудовуючи власну громадянську позицію. Завдання виконуються 

протягом академічної навчальної пари. Студенти мають можливість 

користуватися деякою довідковою літературою.  

         Завдання створені на достатньому для студентів рівні 

складності. 

 



Критерії оцінювання виконання завдань                           

комплексної контрольної роботи 

     Для оцінки відповідей за завданнями контрольної роботи 

необхідно враховувати: 

 розуміння студентами взаємозв’язків між історичними 

подіями, вміння порівнювати, пояснювати, аналізувати, 

узагальнювати та критично оцінювати історичні факти; 

 використання різних історичних джерел з визначенням їх 

особливостей, вмінням їх характеризувати й оцінювати; 

 самостійність мислення студентів; 

 правильність і достатність добору історичних фактів для 

розв’язання наданих завдань; 

 чіткість і завершеність викладу матеріалу; 

 мовна грамотність. 

 

 

 

 

 

 

Надані критерії відповідають 12- бальній системі оцінювання. 

Оцінка «відмінно» співвідноситься з балами 10, 11; оцінка «добре» 

співвідноситься з балами 7,8,9; оцінка «задовільно» - з балами 5,6; 

незадовільні оцінки відповідають нижчим балам – 1- 4. 

 



Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 1 

1. Розкрийте процес становлення перших державних утворень на 
території сучасної України в період раннього заліза. Наведіть 
приклади. 

2. Визначте основні напрями експансії на українські землі з боку 
Литви, Польщі, Угорщини та Молдавського князівства у ХІVст.  

3. Проаналізуйте суперечності великих європейських держав 
навколо українських земель у Першій світовій війні. 

 

 

 

                       Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 2 

1. Розкрийте значення неолітичної революції для подальшого 
розвитку первісної людини. 

2. Охарактеризуйте наслідки Люблінської унії для українських 
земель. 

3. Визначить причини поразки Української революції (1917 – 
1920 рр.) 

 

 



                       Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                          Варіант 3 

1. Охарактеризуйте розвиток історичних культур на території 
України доби енеоліту (трипільська культура). 

2. Доведіть, що Запорозька Січ була демократичним утворенням в 
українському суспільстві (ХVІ – ХVІІ ст.). 

3. Доведіть нерівномірність розвитку капіталістичних відносин на 
українських землях у другій половині ХІХ ст. 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                              Варіант 4 

1. Порівняйте основні гіпотези походження слов’ян, розселення 
східних слов’ян.  

2. Охарактеризуйте причини і джерела появи козацтва і 
створення Запорозької Січі. 

3. Охарактеризуйте основні риси соціально – економічного 
розвитку України у пореформений період (ХІХ ст.) 

 

 

 



                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 5 

1. Проаналізуйте передумови утворення Київської Русі. 
2. Охарактеризуйте устрій та військово – політичну організацію 

Запорозької Січі. 
3. Поясніть причини створення та падіння Директорії УНР. 

 

 

 

                     Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                          Варіант 6 

1.Охарактеризуйте основні етапи розвитку давньоруської держави 

Київська Русь. 

2. Охарактеризуйте боротьбу козацтва з турками і татарами. 

Складіть історичний портрет гетьмана П. Сагайдачного. 

3. Простежте еволюцію поглядів Центральної Ради щодо статусу 

України за Універсалами ЦР. 

 

 



                       Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 7 

1. Доведіть, що Київська Русь була феодальною державою. 
2. Обґрунтуйте причини визвольної війни під проводом                  

Б. Хмельницького. 
3. Охарактеризуйте українське національне відродження  в 

Західній Україні у І пол. ХІХ ст.  

 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 8 

1. Охарактеризуйте процес становлення феодальної системи 
господарювання в Київській Русі. 

2. Чим був спричинений занепад української державності за 
часів Литовського князівства. Чи були перспективи ЇЇ 
збереження? 

3. Охарактеризуйте українське національне відродження у І пол. 
ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні. 

 



                          Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 9 

1. Розкрийте еволюцію політичного устрою Київської Русі. 
2. Складіть коротку характеристику війни під проводом                      

Б. Хмельницького. 
3. З’ясуйте, яку роль відігравали буржуазні реформи 60 -70-х рр. 

ХІХ ст. у становленні капіталістичних відносин в Україні. 

 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 10 

1. Роз’ясніть особливості економічної системи Київської Русі. 
2. Порівняйте  Зборівську та Білоцерківську угоди під час війни 

під проводом Б. хмельницького. 
3. Охарактеризуйте буржуазні реформи 60 - 70-х рр. ХІХ ст. в 

Наддніпрянській Україні. 

 

 



                       Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 11 

1. Роз’ясніть особливості політичної системи Київської Русі. 
2. Розкрийте хід військових дій першого року війни під проводом 

Б. Хмельницького(1648р). 
3. Обґрунтуйте причини падіння Української Держави за часів 

гетьмана П. Скоропадського. 

 

 

 

 

                      Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                        Варіант 12 

1. Порівняйте норманську і слов’янську теорію походження 
держави Київська Русь, яка з них більш аргументована? 

2. Доведіть, що Військо Запорозьке у сер. ХVІІ ст. було державою. 
 

3. Поясніть прорахунки столипінської аграрної реформи 1906р.  

 

 



                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 13 

1. Проаналізуйте основні напрями зовнішньої політики 
давньоруських князів. Фактор кочовиків у давньоруській 
історії. 

2.  Значення Переяславської Ради і Березневих статей для 
подальшої долі України.  

3. Охарактеризуйте основні напрямки економічного розвитку 
українських земель у складі Росії у першій половині ХІХ ст. 

 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 14 

1. Проаналізуйте історичне значення християнізації Київської 
Русі. 

2. З’ясуйте причини скасування гетьманщини і ліквідації 
Запорозької Січі. 

3. Порівняйте І ІІ Універсали Центральної Ради. 

 



            Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 15 

1. Визначте основні напрямки розвитку давньоруської культури. 
2. Охарактеризуйте становище Гетьманщини після смерті                                

Б. Хмельницького. Визначить причини розподілу України на 
початку 60-х рр. ХVІІ ст. 

3. Охарактеризуйте демократичну програму  Центральної ради 
за ІІІ Універсалом. 

 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                              Варіант 16 

1. Доведіть, що розпад Київської Русі було закономірним 
явищем. 

2. Які ознаки, на Вашу думку, характеризують Запорозьку Січ як 
козацьку республіку? 

3. Охарактеризуйте суспільно – політичний рух на українських 
землях під владою Австро – Угорщини у першій пол. ХІХ ст. 

 



             Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 17 

1. Розкрийте причини феодальної роздробленості Київської Русі. 
2. Охарактеризуйте взаємовідносини між королівською владою і 

українським козацтвом у ХVІ – ХVІІ ст.  Причини козацьких 
повстань. 

3. Охарактеризуйте суспільно – політичний рух на українських 
землях під владою Російської імперії у першій пол. ХІХ ст. 

 

 

 

                       Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 18 

1. Поясніть тезис: «Галицько – Волинське князівство – 
збереження державності Київської Русі». 

2. Як Ви вважаєте, чи мала Україна можливість зберегти єдність і 
продовжити боротьбу за незалежність в добу Руїни. 

3. Визначить передумови і мету створення Української 
Центральної Ради. 

 



                Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 19 

1.  Значення Галицько – Волинського князівства у розвитку  
державницьких традицій Київської Русі. 

2. Дайте оцінку політики гетьмана Мазепи: зрада українського 
народу чи спроба визволення України.  

3. Охарактеризуйте капіталістичну модернізацію українських 
земель у ІІ пол. ХІХ ст.. 
 

 

 

                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                             Варіант 20 

1. Охарактеризуйте перші класові держави на території сучасної 
України ( кочові народи на території України, ІІ - І тис. до н. е. ).                                                                                                                                           

2. Охарактеризуйте становище Правобережної України в складі 
Польщі у ХVІІІ ст. Посилення національно – визвольного руху. 

3. Визначить мету і основні заходи Столипінської аграрної 
реформи1906 р. 

 

 



                        Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 21 

1. Розкрийте процес становлення перших державних утворень 
на території сучасної України в період раннього заліза. 
Наведіть приклади. 

2. Дайте оцінку Брестській церковній унії: спроба зберегти 
українській народ від покатоличення чи релігійний компроміс, 
охарактеризуйте її основні наслідки для України. 

3. Охарактеризуйте діяльність Кирило – Мефодіївського 
товариства, його значення у розвитку національно – 
визвольного руху сер. ХІХ ст. 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 22 

1. Охарактеризуйте розвиток історичних культур на території 
України доби енеоліту (трипільська культура). 

2. Проаналізуйте, чи міг Б. Хмельницький без зовнішньої 
допомоги відстояти козацьку державу. 

3. Охарактеризуйте культурно – просвітницький етап 
національного руху у ІІ пол. ХІХ ст. 

 



                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                           Варіант 23 

1.Охарактеризуйте основні етапи розвитку давньоруської держави 

Київська Русь. 

2. Охарактеризуйте варіанти союзницьких відносин, які 

розглядалися Б. Хмельницьким у ході визвольної війни. 

3. Визначить основні напрямки соціально – економічного розвитку 

України на початку ХХ ст. 

 

 

 

                          Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

                                            Варіант 24 

1. Розкрийте еволюцію політичного устрою Київської Русі. 
2. Охарактеризуйте становище народних  мас України 

напередодні визвольної війни 1648 – 1654рр. 
3. Визначить мету і основні заходи Столипінської аграрної 

реформи1906 р. 

 



                            Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 25 

       1.Роз’ясніть особливості економічної системи Київської Русі. 

       2. Визначте основні напрями експансії на українські землі з боку      

сусідніх держав у ХІVст.  

      3. Охарактеризуйте культурний розвиток України на початку ХХ 

ст. 

 

 

 

                      Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 26 

1. Порівняйте норманську і слов’янську теорію походження 
держави Київська Русь, яка з них більш аргументована? 

2. Охарактеризуйте наслідки Люблінської унії для українських 
земель. 

3. Складіть коротку характеристику Першої світової війни. 

 

 



                              Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 27 

1. Визначте основні напрямки розвитку давньоруської культури. 
2. Доведіть, що Запорозька Січ була демократичним утворенням 

в українському суспільстві. 
3. Порівняйте ставлення до війни українських політичних партій 

в 1914 р. 

 

 

 

 

                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 28 

1. Проаналізуйте основні напрями зовнішньої політики 
давньоруських князів. Фактор кочовиків у давньоруській 
історії. 

2. Охарактеризуйте причини і джерела появи козацтва і 
створення Запорозької Січі. 

3. Охарактеризуйте основні воєнні дії Першої світової війни на 
території України (1914 – 1916 рр). 



                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 29 

1. Проаналізуйте історичне значення християнізації Київської 
Русі. 

2. Охарактеризуйте боротьбу козацтва з турками і татарами. 
Складіть історичний портрет гетьмана П. Сагайдачного.  

3. Проголошення радянської влади в Україні в 1918р. 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 30 

1. Розкрийте причини феодальної роздробленості Київської Русі. 
2. Розкрийте хід військових дій першого року війни під проводом 

Б. Хмельницького(1648р). 
3. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику Української 

Держави 1918 р.  

 



                         Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 31 

1. Визначить значення Галицько – Волинського князівства у 
розвитку  державницьких традицій Київської Русі. 

2. Складіть коротку характеристику війни під проводом                          
Б. Хмельницького. 

3. Охарактеризуйте діяльність Директорії УНР. 

 

 

 

 

Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 32 

1. Доведіть, що Київська Русь була феодальною державою. 
2. Які ознаки, на Вашу думку, характеризують Запорозьку Січ як 

козацьку республіку? 
3. Значення Злуки УНР і ЗУНР (1919р). 

 

 



 

 

                            Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 33 

1. Охарактеризуйте процес становлення феодальної системи 
господарювання в Київській Русі. 

2. Охарактеризуйте взаємовідносини між королівською владою і 
українським козацтвом у ХVІ – ХVІІ ст.  Причини козацьких 
повстань. 

3. Охарактеризуйте діяльність Західно-Української Народної 
республіки. 

 

 

                            Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 34 

1. Розкрийте еволюцію політичного устрою Київської Русі. 
2. Охарактеризуйте становище Гетьманщини після смерті                                

Б. Хмельницького. Визначить причини розподілу України на 
початку 60-х рр. ХVІІ ст. 

3. Порівняйте Варшавську ( 1920р.) і Ризьку (1921р.) мирні угоди. 
Доля Західної України. 



                      Комплексна контрольна робота 

з курсу історії України 

 

Варіант 35 

1. Порівняйте внесок кочових народів ІІ – І тисячоліття до н.е. у 
розвиток історії на території сучасної України. 

2. Дайте оцінку політики гетьмана Мазепи: зрада українського 
народу чи спроба визволення України.  

3. Охарактеризуйте демократичну програму діяльності 
Центральної ради за ІІІ Універсалом. 
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Пояснювальна записка                                                                                       

до комплексних контрольних завдань                                                                

з історії України 

        Контрольні завдання призначені для студентів другого курсу 

денного відділення вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів 

акредитації і повністю  відповідають навчальній програмі з курсу 

«Історія України», затвердженої Міністерством освіти і науки 

України 2011р. 

      Контрольна робота складається з завдань, які вміщують три 

питання за різними темами курсу історії України для студентів 

другого курсу ( ХХ ст.).  

       Пропоновані завдання – творчо - аналітичного і 

репродуктивного характеру. Допомагають викладачу виявити 

знання найважливіших подій, хронології, теоретичних узагальнень 

за темами курсу історії України. 

        Для успішного виконання завдання студентам необхідно знати 

хронологію головних подій, зміст історичних понять і документів; 

показати вміння і навики з систематизації та узагальнення 

історичного матеріалу, використанню теоретичних знань для 

аналізу конкретних подій; вміння давати відповіді на проблемні 

питання, робити висновки, аргументувати свою точку зору, 

вибудовуючи власну громадянську позицію. Завдання виконуються 

протягом академічної навчальної пари. Студенти мають можливість 

користуватися деякою довідковою літературою.  

         Завдання створені на достатньому для студентів рівні 

складності. 

 

 



Критерії оцінювання виконання завдань                           

комплексної контрольної роботи 

     Для оцінки відповідей за завданнями контрольної роботи 

необхідно враховувати: 

 розуміння студентами взаємозв’язків між історичними 

подіями, вміння порівнювати, пояснювати, аналізувати, 

узагальнювати та критично оцінювати історичні факти; 

 використання різних історичних джерел з визначенням їх 

особливостей, вмінням їх характеризувати й оцінювати; 

 самостійність мислення студентів; 

 правильність і достатність добору історичних фактів для 

розв’язання наданих завдань; 

 чіткість і завершеність викладу матеріалу; 

 мовна грамотність. 

 

 

 

 

 

 

Надані критерії відповідають 12- бальній системі оцінювання. 

Оцінка «відмінно» співвідноситься з балами 10, 11; оцінка «добре» 

співвідноситься з балами 7,8,9; оцінка «задовільно» - з балами 5,6; 

незадовільні оцінки відповідають нижчим балам – 1- 4. 

 



Контрольне завдання №1 

 

1. Проаналізуйте можливість збереження незалежності Україною в 
умовах радянської влади в 20-х роках ХХ ст. 

2. Яким чином проходило возз’єднання українських земель в єдину 
державу, обґрунтуйте значення цих подій.  

3. Охарактеризуйте спроби реформування економіки УРСР в 50-60-ті роки 
ХХ с. 
 

 

                                Контрольне завдання №2 

 

1. Охарактеризуйте методи та головні підсумки індустріалізації в Україні. 
2. Поясніть тезис: «Хрущовська відлига – спроба демократизації              

суспільства». 
3. Охарактеризуйте суспільно – політичний рух в Україні в період 

перебудови, причини і значення складання багатопартійної системи. 
 

 

              Контрольне завдання №3 

 

1. Доведіть необхідність нової економічної політики в Україні ( 20-ті 
роки ХХ ст.). 

2. Охарактеризуйте основні події початку Великої Вітчизняної війни, 
причини зриву плану блискавичної війни. 

3. Розкрийте суть та значення дисидентського руху в Україні    ( 60-80- ті 
роки ХХ ст.) 

 

 

 

 



              Контрольне завдання №4 

 

1. Поясніть зміст політики українізації в 20-х – сер. 30-х років ХХ ст., її 
наслідки. 

2. Яке місце займала Україна у планах тоталітарних режимів на початку 
Другої світової війни. 

3. Розкрийте зміст поняття: «екстенсивний характер економіки»                        
( наведіть приклади з періоду 70-80-х років ХХ ст.) 

 

              Контрольне завдання №5 

 

1. Охарактеризуйте труднощі та досягнення перших п’ятирічок ( 20-30-
ті роки ХХ ст.) 

2. Дайте політико – правову оцінку Пакту Молотова – Риббентропа. 
3. Охарактеризуйте політику радянізації в західних областях України у 

40- 50-х роках ХХ ст. 
  

 

              Контрольне завдання №6 

 

1. Визначить основні напрями соціально – економічного розвитку 
українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини у 20- 
30-ті роки ХХ ст. 

2. Охарактеризуйте труднощі та досягнення періоду відбудови 
зруйнованого війною господарства ( 40- і роки ХХ ст.). 

3. Розкрийте суть та значення дисидентського руху в Україні     ( 60-80-і 
роки ХХ ст.). 

 

 

 

 

 



               Контрольне завдання №7 

 

1. Порівняйте національно – визвольний рух на українських землях в 
20- 30-і роки ХХ ст. у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини. 

2. Охарактеризуйте політичні, соціальні, територіальні наслідки  Другої 
світової війни для України. 

3. Охарактеризуйте основні напрями становлення української 
незалежної держави на початку 1990-х років. 

 

 

 

                                         Контрольне завдання №8 

1. Охарактеризуйте методи та головні підсумки індустріалізації в 
Україні. 

2. Дайте політико – правову оцінку Пакту Молотова – Риббентропа. 
3. Зробіть висновки щодо ролі шестидесятників у розвитку української 

культури. 
 

 

 

 

                             Контрольне завдання №9 

 

 

1. Визначить причини голодомору 1932 – 33 років в Україні. 
2. Яким чином проходило возз’єднання українських земель в єдину 

державу, обґрунтуйте значення цих подій ( 1939, 1940, 1945 рр.). 
3. Визначить основні напрями розвитку культури УРСР в 70- 80-і 

роки ХХ ст. 
 

 



               Контрольне завдання №10 

 

1. Проаналізуйте наслідки економічних перетворень в Україні на 
основі НЕПу ( 20- і роки ХХ ст.). 

2. В чому полягали труднощі періоду відновлення зруйнованого 
війною господарства ( 40-і роки ХХ ст.). 

3. Обґрунтуйте значення Акту проголошення незалежності України 
24 серпня 1991 р. 

 

 

          Контрольне завдання №11 

 

1. Проаналізуйте можливість збереження незалежності Україною в 
умовах радянської влади в 20-х роках ХХ ст. 

2. Обґрунтуйте політичне значення ХХ з’їзду КПРС. 
3. Визначить передумови утворення незалежної України, 

охарактеризуйте період перебудови. 
 

 

         Контрольне завдання №12 

 

1. Поясніть причини та суть суцільної колективізації в Україні (30-і роки 
ХХ ст.).  

2. Визначить причини поразок Червоної Армії на початку Великої 
Вітчизняної війни. 

3. Охарактеризуйте суспільно – політичний рух в Україні в період 
перебудови, причини і значення складання багатопартійної системи. 
 

 

 

 



           Контрольне завдання №13 

 

1. Визначить основні напрями розвитку української культури в умовах 
тоталітаризму ( 20- 30-і роки ХХ ст.). 

2. Поясніть тезис: «Хрущовська відлига – спроба демократизації 
суспільства». 

3. Охарактеризуйте  спроби реформування економіки УРСР в 50- 60-і роки 
ХХ ст. 

 

 

             Контрольне завдання №14 

 

1. Доведіть необхідність нової економічної політики в Україні ( 20-ті роки 
ХХ ст.). 

2. Яке місце займала Україна у планах тоталітарних режимів на початку 
Другої світової війни. 

3. Визначить основні напрями соціально – економічного розвитку України 
на поч. ХХІ ст. 

 

                     Контрольне завдання №15 

 

1. Поясніть зміст політики українізації в 20-х – сер. 30-х років ХХ ст., її 
наслідки. 

2. Охарактеризуйте досягнення і прорахунки господарської реформи 1965 
року. 

3. Розкрийте суть та значення дисидентського руху в Україні    ( 60-80- і 
роки ХХ ст.) 

 

 

 

 

 



                    Контрольне завдання №16 

 

1. Розкрийте суть поняття «тоталітаризм», наведіть приклади з 
громадсько – політичного життя в Україні 30-х років ХХ ст. 

2. Охарактеризуйте основні події початку Великої Вітчизняної війни, 
причини зриву плану блискавичної війни. 

3. Розкрийте зміст поняття: «екстенсивний характер економіки» 
 ( наведіть приклади з періоду 70-80-х років ХХ ст.) 

 

 

               Контрольне завдання №17 

 

1. Визначить основні риси радянської влади, її становлення на початку 20-
х років ХХ ст. 

2. Охарактеризуйте Рух опору в Україні в роки Другої світової війни. 
3. Охарактеризуйте спроби реформування економіки УРСР в 50-60-ті роки 

ХХ с. 
 

               Контрольне завдання №18 

 

1. Поясніть зміст політики українізації в 20-х – сер. 30-х років ХХ ст., її 
наслідки. 

2. Охарактеризуйте «новий порядок» нацистів в окупованій Україні. 
3. Обґрунтуйте значення Акту проголошення незалежності України 24 

серпня 1991 р. 
 

 

 

 

 



                 Контрольне завдання №19 

 

1. Охарактеризуйте процес створення СРСР, наслідки входження України 
до складу СРСР. 

2. Визначить основні напрями визвольних операцій на території України у 
1943 – 44 роках. 

3. Охарактеризуйте основні риси політичного розвитку УРСР в період 70-
80-х років ХХ ст. 

 

                  Контрольне завдання №20 

 

1. Охарактеризуйте труднощі та досягнення перших п’ятирічок ( 20-30-
ті роки ХХ ст.). 

2. Охарактеризуйте політичні, соціальні, територіальні наслідки  Другої 
світової війни для України. 

3. Охарактеризуйте основні напрями зовнішньої політики незалежної 
України, кроки до європейської інтеграції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Контрольне завдання №29 

 



1. Визначить основні напрями соціально – економічного розвитку 
українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини у 20- 
30-ті роки ХХ ст. 

2. Охарактеризуйте втрати України під час Другої світової війни, її 
внесок у перемогу. 

3. Охарактеризуйте причини і основні напрями національно – 
культурного відродження незалежної України. 

 

 

  Контрольне завдання №30 

 

1. Поясніть причини та суть суцільної колективізації в Україні (30-і роки ХХ 
ст.).  

2. Зробіть висновки щодо ролі шестидесятників у розвитку  української 
культури. 

3. Охарактеризуйте основні риси політики прискорення соціально – 
економічного розвитку і наслідки її втілення в Україні  ( 80-і роки ХХ ст.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


