Вступний іспит
з Історії України
(на базі ПЗСО)
Варіант№2
Завдання 1–22 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку
1. Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900–1903 рр.,
спричинила:
А націоналізацію важкої промисловості.
Б концентрацію промислового виробництва.
В втрату економічної першості регіону в Російській імперії.
Г занепад добувної та металургійної галузей промисловості.
2. У якому році відбулася подія, що зумовила появу в польській газеті
«Kurjer Stanisáawowski» цитованої статті: «На згаданому вічі справедливо
було порушено питання, що жінкам належить право голосу на рівні з
чоловіками, які цього року його здобули... і за це право ми маємо
боротися…»?
А 1900 р.
Б 1907 р.
В 1908 р.
Г 1911 р.
3. Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було
окуповано російськими військами?
А Західне Поділля, Східну Волинь
Б Холмщину, Західну Волинь
В Східну Галичину, Північну Буковину
Г Закарпаття, Мармарощину
4. «Самостійники» були ініціаторами:
А виступу «полуботківців».
Б гетьманського перевороту.
В створення Української Центральної Ради.
Г скликання Всеукраїнського національного конгресу.

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання
5–6. «Під сильним напором польських сил, за браком амуніції та інших
матеріалів Галицька армія буде змушена перейти річку Збруч та шукати
опóру [підтримку] на широких ланах Великої України. Із цих причин
командування Галицької армії звертається з проханням до головного
Отамана – призначити район виключно для Галицької армії, – де армія
змогла б відпочити та впорядкуватися…»

5. Згаданий у документі наступ польських військ зумовив
А скасування Акту Злуки між УНР та ЗУНР.
Б успішне для Польщі завершення радянсько-польської війни.
В визнання делегації ЗУНР учасником Паризької мирної конференції.
Г реалізацію дозволу Антанти на тимчасову окупацію Східної Галичини
Польщею.
6. У цитованому документі відображено ситуацію боротьби за збереження
державності України в
А 1917 р.
Б 1918 р.
В 1919 р.
Г 1920 р.

7.До кого з діячів, зображених на фото, зверталося командування Галицької
армії

8. Якою цифрою на картосхемі позначено територію, що мала статус
автономії в складі Української СРР?

А1
Б2
В3
Г4
9. Розгляньте репродукцію триптиха Ф. Кричевського та виконайте
завдання. Автор художніми засобами відобразив трагізм подій

А Першої світової війни (1914–1918 рр.).
Б масового голоду (1921–1923 рр.).
В акції «пацифікації» (1930 р.).
Г насильницької колективізації (1929–1937 рр.).

10. Комплекс заходів, уживаних компартійно-радянським керівництвом у
1920-х – 1930-х роках, що мали на меті розбудову й модернізацію
промисловості, увійшов в історію під назвою
А «інкорпорація».
Б «колективізація».
В «коренізація».
Г «індустріалізація».

11. «Підкарпатська Русь» – офіційна назва в 1920-х – 1930-х рр. українських
земель у складі:
А Польщі.
Б Румунії.
В Угорщини.
Г Чехословаччини.

12. 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…»?
А угорської
Б польської
В нацистської
Г радянської

13. Оточення та розгром угруповання німецьких військ, створення передумов
для остаточного визволення Правобережної України стали наслідком
проведення:
А битви за Дніпро.
Б Корсунь-Шевченківської операції.
В Львівсько-Сандомирської операції.
Г Карпатсько-Ужгородської операції.

14. Що зумовило появу плакатів-закликів, зображених на фото?

А реалізація «надпрограми» М. Хрущова з розширення посівів кукурудзи
Б господарський занепад регіону внаслідок депортацій народів Криму
В початок постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом
Г повне знелюднення території півострова в результаті голоду 1946–1947 рр.
15. У 1957 р. Центральне розвідувальне управління США підготувало
доповідь з характеристикою регіонів України за ступенем сприяння
американським силам спеціальних операцій на випадок можливої війни з
СРСР. Якому з регіонів надано таку характеристику: «У ьому регіоні
спеціальні сили можуть отримати значну підтримку місцевого населення
включно з його активною участю в діях проти радянського режиму…»?
А Центральній Україні
Б Південній Україні
В Західній Україні
Г Східній Україні
16. Яка група осіб, репресованих сталінським режимом, не підлягала
реабілітації в роки «відлиги»?
А в’язні, засуджені за статтею Карного кодексу «шкідництво»
Б колишні в’язні німецьких концтаборів часів Другої світової війни
В в’язні, засуджені за звинуваченням в «українському буржуазному
націоналізмі»
Г партійні функціонери – жертви політичних репресій 1937–1938 рр.

17. «Космічну еру» в історії людства започатковано
А першим польотом людини в космос.
Б висадкою першої людини на Місяці за програмою «Aполлон».
В запуском людиною першого штучного супутника Землі.
Г успішним випробуванням людиною першої балістичної ракети.
18. Однією з характерних рис соціально-економічного розвитку УРСР на
початку 1980-х рр. було
А скорочення соціальних видатків.
Б впровадження фермерських господарств на селі.
В зростання дефіциту товарів широкого вжитку.
Г згортання ринкових механізмів управління економікою.
19. Розгляньте фото палітурок видань і виконайте завдання.

Ці візуальні джерела доречно використати для створення презентації
А «Дисидентський рух в Україні».
Б «Українські письменники-шістдесятники».
В «Ідеологізація культурного життя в Україні».
Г «Засоби масової інформації Радянської України».

Прочитайте уривок історичного документа та виконайте завдання 20–22.
«...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка [компартійного] апарату.
Тривалий час Україна була республікою “застою” й, нарешті, вона сказала
своє вагоме слово. Було враховано помилки інших республік, і ми прийшли до
з’їзду без катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних
поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій».
20. У якому році відбулась описана подія?
А 1988 р.
Б 1989 р.
В 1990 р.
Г 1991 р.
21. Що стало результатом описаної події?
А відновлення діяльності Української Гельсінської групи
Б відкриття клубу творчої молоді «Супутник»
В створення Народного руху України за перебудову
Г легалізація Української робітничо-селянської спілки
22. Подія, описана в джерелі,
А засвідчила факт розпаду Радянського Союзу.
Б сприяла початку люстрації корумпованої влади.
В започаткувала процес розроблення нової Конституції.
Г була складовою процесу формування багатопартійності.
У завданнях 23–24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один
23. Доберіть визначення до кожного з понять.
1 «мобілізація»
2 «депортація»
3 «евакуація»
4 «еміграція»

А.вивезення населення, а також матеріальних цінностей з місцевості, що
перебуває під загрозою нападу або загарбання ворогом, стихійного лиха

Б призов військовозобов’язаних на службу в діючу армію у зв’язку із
запровадженням воєнного стану
В вимушене або добровільне переселення частини населення з батьківщини
до іншої країни на певний час або на постійне проживання
Г примусове безоплатне або оплачуване відчуження майна органами
державної влади
Д примусове, насильницьке переселення людей за межі місць їхнього
постійного проживання
24. Увідповідніть подію з роком, коли вона відбулася.
А 1944 р.
Б 1945 р.
В 1946 р.
Г 1947 р.
Д 1948 р.
1 проведення операції «Вісла»
2 уключення Закарпаття до складу УРСР
3 депортація кримських татар та інших народів Криму
4 ліквідація Української греко-католицької церкви

