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Тема уроку: Урок узагальнення « Україна в роки Другої світової війни» 

Мета уроку:  
- повторити, закріпити й узагальнити  матеріал  теми;  

- розвивати вміння, навички, які  формувалися  на  уроках;  

- виховувати  в  учнів  почуття  патріотизму, поваги до  історичного  минулого нашої держави.  

 

Матеріал уроку 

 

Напередодні та під час Другої світової війни Україна виступала в ролі об’єкта політики великих 

держав.  

Окупація Західної України Червоною армією визначалася імперськими планами СРСР.  

Захисником українських національних інтересів виступали ОУН/УПА, Поліська Січ.  

Німецький нацистський окупаційний режим вів до духовного та фізичного знищення українського 

народу, єврейської й ромської національних меншин.  

Оборонні на наступальні бої Червоної армії на теренах України засвідчують людиноненависницьке 

ставлення радянського режиму до українства та кримських татар.  

Величезний внесок українців у перемогу над нацизмом засвідчений участю УРСР у заснуванні ООН.  

За абсолютними й відносними людськими та матеріальними жертвами найбільших втрат у Другій 

світовій війні зазнали українці та Україна. 

1. Дати відповіді на запитання 

1.1.Коли почалася  Друга світова  війна? 

1.2.Коли  почалася  німецько – радянська  війна? 

1.3.Що  означає план  Барбароса? 

1.4.Що  відбулося 17 вересня 1941 року? 

1.5.Коли  територія України була  повністю окупована німцями? 

1.6.Що  передбачали  план " Ост " та " новий порядок"?  

1.7.Хто  командував  Південно – Західним фронтом?  

1.8.Що означає  тактика " спаленої війни?”  

1.9.Коли  утворився УШПР?  

1.10.Коли  було визволено перший  населений пункт на території  України? 

2. Установіть  послідовність названих  подій: 

А. Визволення Києва;   

Б. Окупація  міста Свердловська  Луганської області;   

В. Акт проголошення відновлення Української держави; 

Г. Пакт  Молотова – Ріббентропа 

3. Установіть  відповідність між історичними  подіями та датами: 

1.Житомирсько – Бердичівська  військова операція;  А. вересень 1941р. 

2.Визволення Києва;       Б. літо 1942р. 

3.Утворення УШПР;       В. 6 листопада 1943р. 

4.Масовий  розстріл  у  Бабиному  Яру;     Г. січень – лютий 1944р. 

4.Встановіть  відповідність  між  прізвищами діячів  культури  та  їх  творами: 

1. О  Вишня;               А. „ Похорон  друга“ 

2. О.  Довженко;       Б.„ Під  гул  кривавий” 

3. М.Рильський         В.„Слово  про  рідну  матір” 

4. В.Сосюра                  Г.„Україна в огні” 

5. П.Тичина                   Д.„Зенітка” 

 

5.Дати  пояснення  поняттям: 

1.План „Ост” –  

2.„ Новий  порядок” –  

3.  Комендантська  година –  

4.  Концтабір – 

5.Голокост –  



Домашнє задання 

Виконайте тест  

1.    Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини було підписано: 

а)    8 травня 1945 р.; 

б)    17 липня 1945 р.; 

в)    2 вересня 1945 р. 

2.    Сталінградська битва завершилась: 

а)    19 листопада 1942 р.; 

б)    2 лютого 1943 р.; 

в)    1 березня 1943 р.; 

г)     14 березня 1943 р. 

3.    Адміністративним центром рейхскомісаріату «Україна» було місто: 

а)    Львів; 

б)    Київ; 

в)    Рівне; 

г)    Вінниця. 

4.    Дата визволення міста Києва. 

а)    14 жовтня 1943 р.; 

б)    25 жовтня 1943 р.; 

в)    6 листопада 1943 р. 

5.    «Рейкова війна» — це: 

а)    широке використання радянськими військами бронепоїздів; 

б)    операція радянських партизан; 

в)   операція підпілля ОУН. 

6.    Яка офіційна дата звільнення України? 

а)    8 жовтня 1944 р.; 

б)    14 жовтня 1944 р.; 

в)    28 жовтня 1944 р.. 

7.    Рік докорінного перелому у ході Другої світової війни — це: 

а)    1942 р.; 

б)    1943 р.; 

в)    1944 р. 

8.    Коли Україна була повністю окупована німецькими військами? 

а)    22 червня 1941 р.; 

б)    22 липня 1942 р.; 

в)    22 серпня 1943 р. 

9.    Білорусія була визволена радянськими військами в результаті операції: 

а)    «Сатурн»; 

б)    «Багратіон»; 

в)    «Кільце». 

10.    Пакт про ненапад між СРСР та Німеччиною було укладено: 

а)    30 жовтня 1938 року; 

б)    23 серпня 1939 року; 

в)    28 вересня 1939 року; 

г)    22 червня 1941 року. 

Всі завдання виконуйте в робочому зошиті! 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати 

номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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