
Узагальнення за темою «Україна в умовах незалежності». 

                      Варіант 1 

І-ІІ рівень. 

1. Багатопартійності в Україні характерні такі риси: 

а) незначна соціальна база; 

б) декілька сотень політичних партій; 

в) формування партій відбувається під певного лідера; 

г) партії не мають ніякого впливу на політичне життя; 

д) більшість партій дотримується правих політичних поглядів. 

2. Категорія робітників, яка найчастіше вдавалася до страйків та інших масових 

акцій протесту за роки незалежності України: 

а) вчителі;                                в) шахтарі; 

б) лікарі                                    г) підприємці. 

3. Перехід на 12-річну систему освіти було започатковано: 

а) 1999—2000 навч.р.;               в) 2001—2002 навч.р. 

б) 2000—2001 навч.р.; 

4. Конституційний договір від 8 червня 1995р. передбачав: 

а) чітке розмежування повноважень між гілками влади; 

б) створення конституційної комісії для розробки нової конституції; 

в) утворення конституційного суду України. 

5. Сучасній економіці України притаманні такі риси: 

а) безробіття, інфляція, низька оплата праці; 

б) спад виробництва у всіх галузях; 

в) приватизація, стрімке зростання цін, значна фінансова заборгованість. 

6. Коли й у зв’язку з якими подіями Україна стала без’ядерною державою? 

а) У 1992р. у зв’язку з підписанням Лісабонського протоколу до договору СТАРТ-

1; 

б) у 1994р. у зв’язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї; 

в) у 1996р. у зв’язку з завершенням виведення до Росії боєголовок тактичної та 

стратегічної ядерної зброї. 

7. Народна Рада — це: 

а) офіційна опозиція комуністичній більшості у Верховній Раді, створена в 1990р.; 

б) керівний орган Народного руху України; 

в) назва Президії Верховної Ради України. 



8. Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ—КП) було 

створено: 

а) 1988 р.;                            в) 1991 р.; 

б) 1990 р.;                            г) 1992 р. 

9. Україна бере участь у програмі НАТО: 

а) «Партнерство заради миру»; 

б) «Справедлива відплата»; 

в) «Боснія». 

10. Вибори до Верховної Ради України 1994р. відбувалися за: 

а) пропорційною виборчою системою; 

б) мажоритарною виборчою системою; 

в) змішаною виборчою системою. 

11. Зовнішня політика незалежної України базується на принципах: 

а) багатовекторності;                  в) повної орієнтації на Росію; 

б) рівноправності;                       г) нейтралітету. 

12. Яка з зазначених подій відбулась першою? 

а) Обрання Президентом України Л. Кучми; 

б) укладення Конституційного договору; 

в) запровадження гривні. 

ІІІ рівень 

1. Перший Всеукраїнський перепис населення за роки незалежності відбувся …р. 

2. Уперше окремою командою Україна виступила на Олімпійських іграх у …р. 

3. Хто очолював Верховну Раду України з 1991р.? 

4. На президентських виборах 1999р. перемогу здобув… 

5. Скільки референдумів було проведено за роки незалежності? 

ІV  рівень 

1. Які основні проблеми державотворення стояли перед Україною? 

 


