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                                                   Вступ 

     Тестові завдання на сьогоднішній день є одним із найбільш поширених 

методів контролю знань учнів. Такий вид контролю дає можливість 

викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у 

значної кількості учнів, за його допомогою стає можливим контроль знань на 

необхідному, заздалегідь запланованому рівні. На підготовчому етапі 

впровадження тестового контролю реальним є самоконтроль, знання 

оцінюються більш об'єктивно, варто відзначити, що у процесі тестування 

увага учнів фіксується не на формулюванні відповіді, а на осмислення її суті, 

у зв'язку з чим створюються умови для постійного зворотного зв'язку між 

учнем і викладачем. 

       Систематичне проведення тестів у формі невеликих за об'ємом 

контрольних завдань стимулює активність та увагу учнів на заняттях, 

підвищує їх відповідальність при виконанні домашньої роботи. Результати 

перевірки тестів для викладача, з одного боку, є показником рівня знань 

учнів, а з іншого, дозволяють йому проаналізувати свою власну роботу, 

внести корективи у навчальний процес і тим самим попередити повторення 

помилок. Тестування багатофункціональне. Воно дозволяє швидше 

зрозуміти, як далі працювати з даним учнем, а також допомагає викладачу 

скорегувати курс. За допомогою тестування можливо одержати усі необхідні 

характеристики, такі як вміння конкретизувати свою відповідь прикладами, 

знання фактів, вміння зв’язано, логічно і доказово виказувати свої думки. 

Проте тестування повинно поєднуватись з іншими (традиційними) формами і 

методами перевірки. Правильно діють ті викладачі, які, використовуючи 

письмові тести, дають учню усно обумовлювати свої відповіді. Систематичне 

проведення контрольних заходів за допомогою складених на вищому рівні 

інструментів контролю дозволяє навчальним закладам формувати 

висококваліфікованих фахівців, готових застосовувати накопичений багаж 

знань у будь-яку хвилину. 

       Отже, тести як система завдань специфічної форми і відповідного змісту 

є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок 

учнів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль результатів навчання 

кожного з них, мобільно керувати навчально-виховним процесом. 

 

 

 

 

 



Тема 1.Україна під час Другої світової війни. 

                                              Варіант І. 

                                               І рівень 

1.Позначте дату підписання радянсько – німецького договору, який 

вирішував долю Західної України. 

А.23 серпня 1939 р.                                         В. 17 вересня 1939 р.  

Б. 1 вересня 1939 р.                                         Г. 22 вересня 1939 р. 

2.Правильно назвіть дати оборони Києва, Одеси, Севастополя: 

А. 30 жовтня 1941 р. – 1 липня 1942 р.; 

Б. 7 липня 1941 р. – 26 вересня 1941 р.; 

В. 4 серпня 1941 р. – 10 жовтня 1941 р. 

3. Позначте визначення, яке відповідає терміну «Голокост»: 

А. Винищення єврейського населення в роки Другої світової війни; 

Б. Цілковите або часткове винищення певної національності, етнічної , 

релігійної чи расової спільноти; 

В. Вигнання, висилання окремих осіб чи цілих народів; 

 Г. Незаконні засудження, масові розстріли, звинувачення. 

                                        ІІ рівень 

1.Розташуйте радянські військові операції 1944 року в хронологічній 

послідовності: 

А. Визволення Львова, Станіслава й Перемишля; 

Б. Кримська наступальна операція; 

В. Наступ у напрямку Шпола – Звенигородка; 

Г. Яссько – Кишинівська операція. 

2.Встановіть відповідність. З якими подіями Другої світової війни пов*язані 

подані імена: 

А. С. А. Ковпак                               -- член підпільної організації ОУН,    

                                                              редактор журналу «Литаври»; 

Б. Роман Шухевич                          -- керівник тимчасового уряду у м. Львові; 

В. Т. Строкач                                  -- командир УПА; 

Г. Я. Стецько                                  -- генерал армії, яка вийшла на рубіж  

                                                             р. Дніпро; 

Д. Олена Теліга                              -- керівник Українського штабу    

                                                             партизанського руху;      

Е. П. Рибалко                                  -- командир з*єднання радянських 

                                                             партизанів.                                 

                                       ІІІ рівень 

Складіть таблицю «Визволення України від окупації» за схемою: 

Дата Назва операції Хід бойових дій Результати 

    

                                          ІV рівень 

Складіть історичний портрет «С. Бандера – керівник проводу ОУН». 

 



                                              Варіант ІІ. 

                                               І рівень 

1.Обороною Києва керував: 

А. генерал Г. Жуков; 

Б. генерал М. Кирпоніс; 

В. маршал М. Будьонний. 

2. Позначте подію, яка свідчить про розгортання Руху Опору в Україні та 

стосується діяльності ОУН – УПА: 

А. «Рейкова війна»; 

Б. Утворення підпільної організації «Партизанська іскра»; 

В. Карпатський рейд; 

Г. Ухвалення «Акту відновлення Української держави». 

3. Позначте рису, яка характеризує «новий порядок» в Україні: 

А. Широке застосування репресій проти мирного населення; 

Б. Поділ території України на дистрикти; 

В.Будівництво нових підприємств; 

Г. Поширення самоврядування. 

                                             ІІ рівень 

1.Позначте місце , де відбулася найбільша танкова битва початкового періоду 

радянсько – німецької війни: 

А. Під Києвом; 

Б. У районі Шумейок на Полтавщині; 

В. У районі річок Нарва – Вісла – Сян; 

Г. У районі міст Луцька – Бродів – Рівного – Дубна. 

2.Доповніть речення. УРСР остаточно було визволено … 

3. Дайте визначення поняттям: голокост, фашизм, колабораціонізм, гетто. 

                                             ІІІ рівень 

Складіть таблицю за схемою «Рух Опору»: 

                                        

Причини Початок Основні 

напрями 

протистояння 

Етапи Наслідки 

     

                                               

                                             ІV рівень 

Складіть історичний портрет «Р. Шухевич – командир УПА». 

 

 

 

 

 



Тема 2.Повоєнна відбудова та розвиток УРСР в період 1945 – середини 

50-х рр. 

                                              Варіант І. 

                                               І рівень 

1. Позначте назву найбільшої антиукраїнської операції з виселення 

українського населення , здійсненою польською владою у квітні- травні 1947 

року: 

А. «Одра»; 

Б.«Вісла»; 

В. «Тиса»; 

Г. «Дунай». 

2. До складу УРСР у …(вкажіть дату) було включено … (вкажіть територію): 

А. 1939 р.                                1) Північну Буковину; 

Б. 1940 р.                                 2) Західну Україну; 

В. 1945 р.                                 3) Закарпаття; 

Г. 1947 р.                                 4) Кримську область. 

Д. 1954 р. 

3. Повоєнний голод був в Україні протягом: 

А. 1945 р.; 

Б. 1946 – 1947 рр.; 

В. 1948 – 1949 рр.. 

                                            ІІ рівень 

1.Розставте у відповідності дати і події: 

А. 1945 р.                     – Україна повноправний член ООН; 

Б. 1946 р.                     – операція «Вісла»; 

В. 1947 р.                    – ліквідація греко-католицької церкви. 

2.Назвіть періоди  відбудови господарства УРСР: 

А. 1944 – 1950 рр.; 

Б. 1946 – 1955 рр.; 

В. 1945 – 1950 рр. 

                                              ІІІ рівень 

Підготуйте повідомлення:  «Особливості післявоєнної відбудови». 

                                              ІV рівень 

Якої шкоди завдали українській культурі «Ідеологічні кампанії» 1946 – 1947 

рр.? Відповідь обґрунтуйте. 

                                              Варіант ІІ 

                                               І рівень 

1.УГКЦ було ліквідовано: 

А. 1945 р.; 

Б. 1946 р.; 

В. 1947 р. 



2.Хто очолював академію наук УРСР в 50-х рр.: 

А. Палладін; 

Б. Бернадський; 

В. Богомолець. 

3.У якому році було запроваджено перехід  до обов*язкової семирічної 

освіти: 

А. 1950 р.; 

Б. 1951 р.; 

В. 1953 р. 

                                      ІІ рівень 

1.Якими методами здійснювалась колективізація на західноукраїнських 

землях у повоєнний час? 

2.Вкажіть причини ліквідації УГКЦ в Західній Україні? 

                                      ІІІ рівень 

Відродження економіки республіки після війни є заслугою командно-

адміністративної системи  чи самовідданої праці трудящих України? 

Відповідь аргументуйте. 

                                       ІV рівень 

Чи могла УРСР у 50-х роках стати повноправним суб*єктом міжнародного 

права? Дайте розгорнуту відповідь. 

 

Тема 3 . Україна в умовах десталінізації.  

                                        Варіант І 

                                        І рівень 

1.Зародження дисидентського руху припадає на : 

А. середину 40 – х 7р..; 

Б. середину 50 – х 7р..; 

В. початок 60 – х 7р..; 

2. Коли розпочалося проведення реформ у промисловості републіки: 

А. 1956р.; 

Б. 1957р.; 

В. 1958.; 

Г. 1959. 

3. Українська робітничо – селянська спілка організована: 

А. 1958р.; 

Б. 1959р.; 

В. 1960р. 

                                         ІІ рівень 

1.Які наслідки мала десталінізація для України? 



2.Поясніть  значення понять і термінів: 

« тихий переворот», дисидентство. 

                                          ІІІ рівень 

Підготуйте повідомлення «Хрущовська відлига» і Україна. 

                                          ІV рівень 

Які причини зародження дисидентського руху в Україні, його мета і форми 

протесту? 

                                          Варіант ІІ 

1.Що відбулося в 1955 році? 

А. реформи в промисловості; 

Б. початок  реформ у сільському господарстві; 

В. реорганізація МТС у РТС. 

2. В якому році було прийнято закон про пенсії: 

А. 1960р.; 

Б. 1962р.; 

В. 1964р.; 

3. Кого називали «лицарем українського відродження»: 

А. В. Симоненка; 

Б. В. Стуса; 

 В. І. Драча. 

                                            ІІ рівень 

1.У … в УРСР було введено в експлуатацію  першу чергу магістрального 

нафтопроводу… . Його значення для України? 

2. Розставте події у хронологічній послідовності: 

А. грошова реформа; 

Б. реорганізація МТС; 

В. зняття з посади М. Хрущова; 

Г. реформи у с\г; 

Д. закон про пенсії; 

Е. Лютневий пленум ЦК КПУ. 

                                              ІІІ рівень 

Охарактеризуйте політику України в умовах хрущовської «відлиги». 

                                               ІV рівень 

Охарактеризуйте заходи у промисловості, сільському господарстві та 

соціальній сфері у період «відлиги». 

 

 

 

 



Тема 4. УРСР у 1964 – 1985 рр. 

                                               Варіант І 

1.Гострою соціальною проблемою залишилась: 

А. проблема якості товарів; 

Б. житлова проблема. 

2. Жодних медичних закладів не мали (вкажіть число) сіл України: 

А. 3/4; 

Б. 2/3; 

В. 1/3. 

3. УРСР на початок 80 – х рр. за рівнем добробуту населення належала: 

А. до високо розвинутих країн; 

Б. до розвинутих країн; 

В. до країн, що розвиваються. 

                                                 ІІ рівень 

1.Вагомий внесок у розвиток фундаментальних досліджень зробили: 

…(допишіть прізвища). 

2.Прізвища митців визначіть за галузями культури (література, музика, кіно): 

В. Івасюк, Ю. Іляєнко, С. Параджанов, Ю. Дрозд, Є. Гуцало, І. Миколайчук, 

А. Мокренко, І. Чендей, І. Світличний, В. Стус. 

                                                  ІІІ рівень 

Чому реформи 1966р. в економіці були не завершеними? 

                                                  ІV рівень 

Доведіть, що у 70 – 80 – ті рр..ХХ ст. економіка України  перебувала у 

передкризовому стані. 

                                                   ІІ Варіант 

                                                   І рівень 

1.Результатом реформ О. Косигіна був: 

А. частковий успіх; 

Б. повний провал; 

В. їхня незавершеність. 

2.  Найбільшими кіностудіями в УРСР були … ( продовжіть речення). 

3. У 70 – 80 –ті рр. з’явилися нові міста у РСР … (назвіть). 

                                                    ІІ рівень 

1.Поясніть значення понять і термінів: економічна криза, інфляція. 

2. Охарактеризуйте у чому полягала діяльність УГС. Відповідь аргументуйте. 

                                                    ІІІ рівень 

Складіть тези відповіді до теми: «Згортання хрущовських  реформ на 

Україні». 

                                                      



                                                    ІV рівень 

Охарактеризуйте негативні тенденції у соціально – економічному розвитку 

республіки у 1964 – 1985 рр. 

 

Тема 5.Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. 

                                                     Варіант І 

                                                     І рівень 

1.Коли було прийнято курс на перебудову: 

А. травень 1985 р.; 

Б. жовтень 1985 р.; 

В. квітень 1985 р. 

2.Кого було обрано президентом України 1 грудня 1991 р.: 

А. В. Гриньова; 

Б. Л. Кравчука; 

В. В. Чорновола. 

3.Коли відбувся Всеукраїнський референдум? 

                                                  ІІ рівень 

1.Хто розпочав «перебудову»: 

А. М. Горбачов; 

Б. Комуністична партія; 

В. профспілки. 

2.Якими засобами керівництво республіки прагнуло досягти «прискорення»? 

                                                  ІІІ рівень 

Чим викликана така різноманітність політичних партій в Україні? 

                                                  ІV рівень 

Чому економічні реформи років перебудови зазнали невдачі? Обгрунтуйте 

відповідь. 

                                                  Варіант ІІ 

                                                  І рівень 

1.Коли було прийнято Акт проголошення незалежності України: 

А. 16 липня 1990 р.; 

Б.  24 серпня 1991 р.; 

В. 1 грудня 1991 р. 

2.Де і коли було створено Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка? 

3.Спроба державного перевороту була здійснена: 

А. липень 1991 р.; 

Б. серпень 1990 р.; 

В. серпень 1990 р. 

                                         



                                                  ІІ рівень 

1.Поясніть значення понять і термінів: криза, грошова емісія, «перебудова». 

2.В Декларації про державний суверенітет Україна проголосила намір стати в 

майбутньому… (продовжіть речення). 

                                                 ІІІ рівень 

Багатопартійність в Україні 1989 – 1991 рр. мала реальний чи формальний 

характер? 

                                                 ІV рівень 

Визначте причини необхідності курсу перебудови та його особливості в 

УРСР. 

 

Тема 6. Україна в роки незалежності. 

                                               Варіант І 

                                               І рівень 

1. Позначте рішення , яке стало першим кроком на шляху до формування в 

Україні власних збройних сил: 

А. Прийняття воєнної доктрини України; 

Б. Створення Міністерства оборони;  

В. Затвердження Концепції оборони і розбудови Збройних сил України; 

Г. Прийняття Закону про Збройні сили України.  

2. Позначте рік відновлення комуністичної партії в Україні: 

А. 1991 р.; 

Б. 1992 р.; 

В. 1993 р.; 

Г. 1994 р. 

3. Позначте період, коли в Україні відбулися події, що дістали назву « 

Помаранчева революція»: 

А. жовтень 2004 р.;  

Б. листопад 2004 р.; 

В. січень 2005 р.; 

Г. листопад 2005 р. 

                                                ІІ рівень 

1.Поясніть значення понять і термінів: референдум, саміт, інфляція. 

2.Які православні конфесії існують в Україні? 

                                                ІІІ рівень 

Розкрийте суть поняття «державотворення» та його складові частини. 

                                                 ІV рівень 

Які основні шляхи виходу економіки України з кризового стану на сучасному 

етапі? 

                                                 

 

 



                                                 Варіант ІІ 

                                                 І рівень  

1. Позначте прізвище особи,  яка у 2000 році обіймала посаду Голови 

Верховної Ради України: 

А. О. Мороз; 

Б. О. Ткаченко; 

В. І. Плющ; 

Г. В. Литвин. 

2. Позначте назву системи , за якою проходили парламентські вибори 2006 

року: 

А. Мішана; 

Б. Пропорційна; 

В. Мажоритарна; 

Г. Партійна. 

3.Позначте зовнішній чинник, який зумовив появу нової держави – 

незалежної України: 

А. Поразка соціалістичного табору в «холодній війні»; 

Б. Активізація націонал – демократичних сил республіки; 

В. Багатовікова боротьба українського народу за створення власної 

незалежної держави; 

Г. Існування в Україні законних органів державного управління.  

                                              ІІ рівень 

1.Розташуйте в хронологічній послідовності заходи х розбудови української 

держави після проголошення незалежності: 

А. Запровадження власної грошової одиниці;  

Б. Визнання національної символіки як державної; 

В. Прийняття Закону «Про громадянство України»; 

Г. Прийняття Закону «Про державний кордон України». 

2. Поясніть значення понять і термінів: меморандум, депопуляція, 

публічність. 

                                              ІІІ рівень 

Назвіть причини негативних явищ у загальному економічному становищі 

держави. 

                                              ІV рівень 

Охарактеризуйте основні напрями зовнішньої політики України в період 

незалежності. 
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