
ІсторіяУкраїни урок №35 

Тема уроку: Підсумкове узагальнення курсу. 

І. Виконати завдання 

1. Поясніть терміни і поняття. 

«Осадництво», «пацифікація», «русини», «східні креси», «національна 

кооперація», «інтегральний націоналізм», «український націоналістичний 

рух», «Карпатська Січ». 

2. Поясніть вплив міжнародних відносин міжвоєнного періоду на долю 

регіону. 

3. Охарактеризуйте: 

1) правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі, 

Румунії,Чехословаччини, історичні умови формування ідейних течій 

українського руху в західноукраїнських землях; 

2) геополітичне становище Карпатської України. 

4. Назвіть: 

1) особливості та головні ознаки національної політики Польщі, Румунії, 

Чехословаччини щодо українського населення; 

2) передумови формування та зміст теорії інтегрального націоналізму. 

5. Синхронізуйте події політичного, соціально-економічного та 

культурного життя українських земель у складі Польщі, Румунії, 

Чехословаччини та УСРР у 1921-1939 рр. 

6. Використайте карту як джерело інформації про розподіл українських 

територій між державами Центрально-Східної Європи в 1921-1939 рр. 

7. Аргументуйте особисті судження щодо діяльності Українського 

народно - демократичного об’єднання, Української національної партії, 

Української військової організації, Організації українських націоналістів. 

8. Визначте основні тенденції та суперечності розвитку культури на 

західно - українських землях. 

5. Складіть характеристики історичних діячів: 

1) Августина Волошина;  

2) Володимира-Сергія Залозецького-Саса; 

3) Євгена Коновальця; 

4) Василя Мудрого; 

5) Андрія Шептицького. 

 

ІІ Тести 

1. Коли сталися події, описані в уривку з історичного джерела? 

«У селі Копилів Сокальського повіту Львівського воєводства знищене 

приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і 

Франка. Після знищення читальні установлено людей перед читальнею і 

змушено їх кричати: «Хай живе Пілсудський!» » 

А 1918 р.; Б 1923 р.; В 1930 р.; Г 1939 р. 

2. Якого року створено організацію, у програмі якої зазначено: 



«Для Української Нації в стані її політичного поневолення начальним 

постулатом є створення політично-правової організації, означеної як Укра-

їнська Самостійна Соборна Держава»? 

3. Установіть відповідність між датами та подіями. 

А Створення УВО;                                1) 1929 р.; 

Б проведення політики «пацифікації»;  2) 1920 р.; 

В створення ОУН;                                3) 1927 р.; 

Г створення Українського національно-демократичного 4) 1930 р.; 

об’єднання.                                                    5) 1925 р. 

4.Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі: 

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини 

Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини 

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі 

Г) Росії, Польщі, Німеччини 

5.Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які 

входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:  

А) українізація    В) автономізація 

Б) полонізація   Г) румунізація 

6. Прочитайте фрагмент історичного джерела та виконайте 

завдання 1-4. 

«Сойм Карпатської України ухвалює цей закон:   

§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.   

§ 2. Назва Держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.  

§ 3. Карпатська Україна є республікою з президентом, вибраним Соймом 

Карпатської України, на чолі...» 

Завдання 1. Що передувало ухваленню цього закону? 

А Надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехословаччини; 

Б вторгнення Червоної армії на територію Західної України; 

В «саморозпуск» Української греко-католицької церкви; 

Г уведення Закарпаття до складу СРСР. 

Завдання 2. Кого було обрано президентом відповідно до § 3 названого 

Закону? 

А Євгена Петрушевича; Б Августина Волошина; 

В Ярослава Стецька;            Г Андрія Мельника. 

Завдання 3. Уривок з якого документа описує події, що сталися після під-

писання цього закону? 

А Розпитую про фронт; на широкому полі між Рокосовом та Хустом ведеться 

завзятий бій. Наші вісім разів відбили мадярів, кілька разів нагнали їх просто 

в Тису. Вчора мадяри прислали одного штабового старшину — майора і дали 

ультиматум: зложити зброю і передати країну. 

Б По скінченні пацифікації (під час якої побито 53 особи, розорено «Просві-

ту» і кооператив) у читальні «Просвіти» відбувся спільний обід, який мусіла 

дати громада. Зарізане теля на ту гостину заплатила громада, решту знесли 

господарі. 



В Вночі з 7 на 8-го квітня зійшли москалі з Погару  і ранили кількох стрільців 

ручними гранатами. Ніч була темна, без місяця. Пішла стрілянина на цілій 

лінії Маківки, тріскали світляні ракети. Москалі відступили. Рано було видно 

сліди ворога і погублені шапки. 

Г У суботу, у передвечір історичних виборів до першого Сойму Карпатської 

України, о пів до шостої години вечором, нехай задзвонять дзвони у всіх 

церквах нашого краю, щоб сповістити, що наближається велике національне 

свято. 

Завдання 4. Цей закон було ухвалено того самого року, коли й було: 

А підписано пакт Молотова-Ріббентропа; 

Б створено Українську повстанську армію; 

В утворено Українське національно-демократичне об’єднання; 

Г проголошено Акт відновлення Української Держави. 
 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Підручник: І.О.Бурнейко, Г.М. Хлібовська «Історія України» 10 кл. 

1.Написати реферат на одну із вивчених тем. 

2.Повторити конспекти. 

 

 

 
 


