
04.12.2020 

Група № 15 

Мегей А.В. 

Історія України 

Урок № 27 

Тема уроку: Тематичний контроль з теми «Розгортання Української революції. Боротьба за 

відновлення державності 

Контрольна робота 

І рівень ( 3 б) 

1.Коли відбувся Гетьманський переворот? 

А)  квітня 1918 р                    Б) листопада 1918 р 

В)  березня 1918 р                  Г) грудень 1919 р 

2. Коли була утворена Директорія УНР? 

   А)   у березні 1918 р.                       Б )  листопаді 1918 р.;                     

   В)   у червні 1919 р.;                          Г)  липні 1920 р. 

3.  П. Скоропадський у своїй внутрішній  політиці спирався на: 

А ) армію;                                           Б)  широкі маси селян, робітників; 

В)  заможні верстви населення;       Г)  інтеліґенцію 

4.  Назвіть причини поразки Директорії: 

А)   скасування Гетьманату, відновлення УНР            

Б) передача землі селянам без викупу: 

В)   налагодження між народних відносин на принципах нейтралітету 

Г) суперечлива внутрішня політика,  важка зовнішньополітична ситуація. 

5. Яку назву отримав акт про проголошення об’єднання двох українських утворень УНР і ЗУНР в єдину 

соборну незалежну українську державу? 

А)  Акт Об’єднання     Б)  акт Приєднання; 

В)  акт Злуки               Г ) акт Воз’єднання. 

6. Який Зимовий похідвійськ УНР відбувся улистопаді 1921 р.? 

А ) Перший;       Б ) другий; 

В)  третій;           Г)  четвертий. 

Середній рівень (3 б) 

7.Дати визначення поняттям: отаманщина, червоний терор 

8.Назвати особу за описом 

український політичний та громадський діяч, прозаїк, драматург та художник. 13–14 листопада 

1918 року став головою Директорії. 

Достатній рівень 

9. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями: 

1) Державний переворот      А)Насильницька та неконституційна зміна влади 

в державі; 

2) Гетьманат  Б) Період в історії України від 29 квітня 1918 р. 

до 14 грудня 1918 р., назва походить від тогочасної 

форми політичної влади; 

3) Директорія  В) Найвищий орган державної влади відродженої 

УНР, який діяв від 14.12.1918 р., до 10.11.1920 р. 

4) Радянська влада  Г) Тимчасове захоплення збройними силами 

однієї держави території іншої держави      

  Д) Форма української держави, яка була 

встановлена після приходу до влади більшовиків          

 

10.  Визначте  хронологічну послідовність історичних подій:   

А) Зречення гетьмана П.Скоропадського 

Б) Інтервенція військ Антанти в Україну 

В) Утворення Директорії 

Г) Зібрання делегатів Трудового конгресу в Києві 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8


Високий рівень.( 3б) 

11. Визначте історичне значення існування Української Держави П.Скоропадського. 

 

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

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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