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Історія України 

Урок № 46 

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період» 

Мета уроку: 

- повторити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми;  

- розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках;  

- виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї 

держави. 

Контрольна робота 

1. 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти в Парижі надала Польщі всі юридичні права на 

володіння  

А Волинню.  

Б Східною Галичиною.  

В Закерзонням.  

Г всіма вище названими землями.  

2. Яке з визначень розкриває зміст поняття «осадництво»?  

А здійснене урядом Польщі у 1920-ті роки планомірне заселення західноукраїнських земель 

польськими військовими й цивільними колоністами  

Б примушення польською владою частини українського населення до переселення у малолюдні райони  

В облога й блокування українських сіл, що не бажали приймати представників польської влади  

Г здійснення польською владою акцій залякування українського населення, розміщуючи в українських 

селах польські військові підрозділи  

3. Хто був першим керівником (головою Проводу) Організації українських націоналістів?  

А Є. Коновалець  

Б С. Бандера  

В Д. Донцов  

Г Р. Шухевич 

4. У 1920-ті роки українські школи були ліквідовані на українських землях у складі  

А Польщі. 

Б Чехословаччини.  

В Румунії.  

Г СРСР.  

5. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають 

цілком виправданим приєднання Бессарабії до…»  

А Української Соціалістичної Радянської Республіки.  

Б Королівства Угорщина.  

В Королівства Румунія.  

Г Республіки Польща.  

6. Який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії в складі 

Чехословаччини? 

А Версальський  

Б Сен-Жерменський  

В Тріанонський  

Г Ризький  

7. Який регіон України у 1920–1930-ті рр. зазнавав румунізації?  



 
А І  

Б ІІ  

В ІІІ  

Г ІV 

8. Як називалися збройні сили Карпатської України?  

А Українські січові стрільці  

Б Карпатська Січ  

В Орлята  

Г Гайдамаки  

9. Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив: «...Політика стосовно 

національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які 

виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни». Яка країна, на думку 

автора та більшості істориків, у період 1920-х — 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш 

задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців? 

 А Чехословаччина  

Б Польща  

В Румунія  

Г Угорщина  

10. Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920–1930-ті рр.  

1

Польща  

2 Румунія  

3 Чехословаччина  

4 УСРР (УРСР)  

 

 

 

 

 

 

 

А проведення Першого конгресу ОУН  

Б домінування русинського напрямку в 

національному русі краю 

В судовий процес над членами ОУН за 

вбивство міністра внутрішніх справ 

Б.Перацького.  

Г проведення показового судового процесу 

над членами так званої «Спілки визволення 

України»  

Д утворення В. Залозецьким Української 

національної партії  

11. Установіть послідовність подій.  

А визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі  

Б створення Організації українських націоналістів (ОУН)  

В проголошення незалежності Карпатської України  

Г польська «пацифікація» у Східній Галичині  



12. Які терміни слід використовувати для характеристики західноукраїнських земель у складі 

Польщі у 1920–1930-ті рр.?  

1 «східні креси»  

2 Підкарпатська Русь 

3 осадництво  

4 Організація українських націоналістів 

5 Колективізація 

6 Радянізація 

7 Коренізація 

 

 

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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