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Група 12 

Історія України 

Урок № 7 

Тема: Узагальнення. Тематичний контроль за темою «Україна в роки першої світової 

війни 

Контрольна робота  

І рівень (вибрати одну правильну відповідь) 

1. Яку організацію утворили 14 серпня 1914 р. у Львові українські політичні 

емігранти з Наддніпрянщини?  

А Загальна українська рада  

Б Головна українська рада  

В Союз визволення України  

Г «Карпато-русский освободительный комитет» 

2. Яка подія Першої світової війни є проявом встановлення «окупаційного 

режиму»?  
А формування легіону Українських січових стрільців (УСС)  

Б утворення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства 

В заснування Головної української ради 

Г створення Союзу визволення України 

3. Коли відбувся бій на горі Маківка за участю Українських січових стрільців? 

А 1914 р.  

Б 1915 р.  

В 1916 р.  

Г 1917 р. 

4. Яку назву мала військово-адміністративна одиниця, утворена російською 

владою на українських землях, захоплених внаслідок Галицької битви?  
А Галицько-Волинське генерал-губернаторство  

Б Галицько-Буковинське намісництво  

В Галицька губернія  

Г Галицько-Волинська губернія 

5. Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?  

 
 

 



А Галицької битви 1914 р.  

Б Карпатської операції 1915 р.  

В Горлицької операції 1915 р.  

Г Брусиловського прориву 1916 р 

6. У якому році відбулися події, описані в уривку з історичного джерела: «На 

австрійському фронті російська армія мала блискучі успіхи. Австрійці відступали. 

Третього вересня російські війська вступили до столиці краю. Верховний 

головнокомандувач, великий князь Микола Миколайович, видав маніфест, у якому 

висловив радість, що «російський народ об’єднався, що «завер- Україна в роки Першої 

світової війни 29 шено діло Івана Калити». «Край — споконвічна частина єдиної Русі», 

— відразу заявив новопризначений генерал-губернатор, професор Г. Бобринський…»?  

А 1914 р.  

Б 1915 р.  

В 1916 р.  

Г 1917 р. 

ІІ рівень (вибрати одну правильну відповідь) 

7. Установіть відповідність між датами і подіями.  
1 1914 р.  

2 1915 р.  

3 1916 р.  

4 1917 р.  

 

А взяття російськими військами фортеці 

Перемишль  

Б «Брусиловський прорив»  

В укладення Брестського миру  

Г створення легіону УСС  

Д останній наступ росіян в Галичині 

8. Встановіть послідовність подій.  

А створення Головної української ради;  

Б Брусиловський прорив;  

В захоплення Львова російськими 

військами;  

Г початок формування легіону УСС. 

9. Які із зазначених подій відбулись у 1914 р.?  

1. створення Загальної української ради  

2. Галицька битва  

3. створення Союзу визволення України  

4. початок формування легіону УСС  

5. Брусиловський прорив  

6. участь УСС у бою за гору Маківка  

7. командиром полку УСС став Г. Коссак 

ІІІ рівень 

10. Дайте визначення термінам: окупація, військове генерал-губернаторство, легіон. 
ІV рівень 

11. Яким чином окупація російськими військами західноукраїнських земель вплинула 

на життя населення? 

 

Домашнє завдання: виконати контрольну роботу у робочому зошиті!!! 
 

Виконану контрольну роботу відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назва предмету, 

номер уроку та ПІБ. 
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