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Тема: Узагальнення. Тематичний контроль «Україна в роки Другої світової війни» 

Контрольна робота 

І рівень 

1. Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР було підписано... 

А. 21 серпня 1938 р. 

Б. 23 серпня 1939 р. 

В. 28 вересня 1939 р. 

Г. 1 вересня 1939 р. 

2. "Визвольний похід" Червоної армії на допомогу населенню Західної України і Західної 

Білорусії відбувся ... 

А.17 вересня 1939 р. 

Б. 28 вересня 1939 р. 

В. 22 жовтня 1939 р. 

Г. 30 червня 1940 р. 

3. Оборона якого міста від німецьких та румунських військ була найдовшою (250 днів)? 

А. Києва 

Б. Харкова 

В. Севастополя 

Г. Одеси 

4. Як називався німецький план нападу на СРСР? 

А. "Ост"  

Б. "Вайс" 

В. "Рот" 

 Г. "Барбаросса" 

5. Визволення всієї території України від німецьких окупантів та їхніх союзників завершилося 

А. 6 листопада 1943 р 

Б. 17 лютого 1944 р. 

В. 28 жовтня 1944 р. 

Г. 9 травня 1945 р.  

6. Вигнання нацистських окупантів з території УРСР завершилося, коли Червона армія увійшла 

до ... 

А. села Лавочне Дрогобицької області 

Б. міста Свердловськ Ворошиловградської (нині Луганської) області 

В. села Півнівка Міловського району Ворошиловградської (нині Луганської) області 

Г. міста Ужгород 

ІІ рівень 

7. Визначте заходи, які нацистський окупаційний «новий порядок « передбачав здійснити в 

Україні у 1941-1944 рр.: 

А. масове винищення євреїв – голокост; 

Б. утворення незалежної соборної Української держави; 

В. колонізація українських земель представниками арійської раси; 

Г. часткове винищення слов’янських народів і перетворення решти на рабів; 

Д. відновлення демократичних прав і свобод; 

Е. поліпшення умов розвитку української промисловості і культури. 

8. Вкажіть причини поразок Червоної Армії у 1941-1942рр.: 

А. вороже ставлення до СРСР Великої Британії та США; 

Б. раптовість нападу противника; 

В. прорахунки радянського керівництва щодо напрямів головних ударів противника; 



Г. нестача кваліфікованих військових кадрів унаслідок винищення офіцерського корпусу в роки 

сталінських репресій; 

Д. малочисельність Червоної Армії; 

Е. відсутність у радянського командування розвідувальних даних про можливий початок німецького 

вторгнення в СРСР. 

ІІІ рівень 

9. Установіть відповідність між подією Другої світової війни в Україні та її наслідком. 

1Київська оборонна операція 

2Битва за Дніпро 

3Корсунь-Шевченківська наступальна 

операція 

4Карпатсько-Ужгородська наступальна 

операція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. завершення визволення території УРСР, 

створення передумов для наступу радянських 

військ на будапештському напрямку 

Б. оточення та розгром угрупування німецьких 

військ, створення передумов для остаточного 

визволення Правобережної України 

В. зрив плану блискавичної війни Німеччини 

проти СРСР, затримка наступу ворога на 

московському напрямку 

Г. прорив оборони противника на 

перекопському й сиваському напрямках, 

визволення Кримського та Керченського 

півостровів 

Д. завершення визволення Лівобережної 

України та Донбасу, створення сприятливих умов 

для визволення Правобережної та Південної 

України 

 

10. Перебіг подій якого періоду Другої світової війни відображено на карті? 

 
А. вересень – грудень 1943 р. 

Б. січень – травень 1944 р. 

В. серпень – жовтень 1944 р. 

Г. лютий – квітень 1945 р. 

IV рівень 

11. Якою цифрою на карті позначено регіон, що ввійшов до складу Української РСР 1945 р.? 



 
А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 

12. Установіть послідовність створення агітаційних плакатів. 

А  
Б  

В  Г  

 

 

 

Виконані завдання контрольної роботи відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер 

уроку, ПІБ. 
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