
1. Які нові навчальні курси були введені у загальноосвітніх навчальних закладах СРСР в другій 
пол. 70-х рр. ХХ ст.? 

a) "Суспільствознавство" та "Основи радянської держави і права" 
b) "Історія КПРС" та "Основи наукового атеїзму" 
c) "Основи громадянського права" та "Основи марксистсько-ленінської філософії" 

2. Який твір української літератури у кінці 60-х рр. ХХ ст. був підданий найбільшим 
ідеологічним цькуванням з боку влади? 

a) "Диво" 
b) "Правда і кривда" 
c) "Собор" 

3. Яким напрямкам наукових досліджень в СРСР приділялося найбільше уваги в період 1965-
1985 рр.? 

a) історико-етнографічним дослідженням 
b) еколого-біологічним дослідженням 
c) фізико-технічним дослідженням 

4. Український кінорежисер І.Миколайчук був автором фільму… 
a) "Тіні забутих предків" 
b) "Вавилон ХХ" 
c) "Камінний хрест" 

5. Відомим композитором-новатором, автором пісні "Червона рута" був… 
a) О.Білаш 
b) П.Майборода 
c) В.Івасюк 

6. Чому активізувався опозиційний рух в Україні у 70-х рр. ХХ ст. ? 
a) бо почалося згортання владою процесу десталінізації, посилилася русифікація 
b) бо Конституції СРСР та УРСР 70-х рр. передбачали право на свободу слова і зібрань 
c) бо західні держави активно почали допомагати опозиції в СРСР 

7. Автором листа «Інтернаціоналізм чи русифікація» був… 
a) В. Чорновол 
b) І. Дзюба 
c) П. Григоренко 

8. Хто із вказаних українських дисидентів загинув у радянських таборах? 
a) О.Тихий 
b) І.Дзюба 
c) В.Чорновіл 

9. На підтримку і виконання рішень якої наради сформувалась правозахисна течія у дисидентстві 
України? 

a) Кемп - Девідської наради 
b) Женевської наради 
c) Гельсінської наради 

10. Що таке "самвидав"? 
a) нелегальне видання і розповсюдження дисидентами своєї літератури в Україні в 70-х 
рр. ХХ ст. 

b) офіційне видання творів авторами за власний рахунок в Україні в 70-х рр. ХХ ст. 
c) видання літератури на Заході на підтримку дисидентів України в 70-х рр. ХХ ст. 

11. Що із вказаного нижче не має відношення до діяльності українського дисидента В.Чорновола 
в 70-х рр. ХХ ст.? 

a) активний учасник самостійницької течії дисиденства 
b) автор дисидентських творів 
c) учасник міжнародних конференцій по захисту прав людини  

12. Завершіть логічний ряд: Вернадський-Липський-Богомолець-Палладін-_______________ 


