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Група № 15 
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Історія України 

Урок № 39-40 

Тема уроку: Українські землі у складі Польщі 

Хід уроку: 

1. Перегляньте відео:  

- https://www.youtube.com/watch?v=RG1_RnSpvPo 

- https://www.youtube.com/watch?v=TqDP9_bq_7Q 

2. Опрацюйте конспект: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1_RnSpvPo
https://www.youtube.com/watch?v=TqDP9_bq_7Q




 
3. Виконайте тест: 

1. Яким документом передбачалося надання Польщі права на володіння Східною Галичиною? 

А Сен-Жерменським мирним договором 

Б Нейїським мирним договором 

В Варшавським мирним договором 

Г рішенням Ради послів Антанти 

2. Який термін може бути застосований для пояснення подій, описаних в уривку з джерела? 

«… на волосній раді командир карального загону заявив: “Уряд прислав нас до вас як караючу руку, 

як кулак, щоб покарати вас за те, що ви погано ставились до держави й до уряду. Як не направитесь, то 

за кілька днів знову вернемось на пару днів, а як і то не поможе, то прийдемо втретє на кілька тижнів”».  

А осадництво 

Б пацифікація 

В полонізація 

Г радянізація 

3. Кого з історичних діячів зображено на фото? 

А Андрія Мельника 

Б Василя Мудрого 

В Дмитра Левицького 

Г Євгена Коновальця 

4. У якому рядку йдеться про Українське національно-демократичне об’єднання? 

А члени об’єднання використовували терористичні методи для досягнення цілі 

Б об’єднання підтримало акції пацифікації, здійснювані польською владою 

В об’єднання вело підпільну боротьбу за об’єднання з УСРР 



Г об’єднання вело боротьбу за самостійну Україну легальними методами 

5. Із запропонованого переліку виберіть факти, що стосуються діяльності Організації українських 

націоналістів. 

Визначте 3 правильні відповіді. 

А після вбивства Є. Коновальця організацію очолив А. Мельник 

Б створена у Римі 27 серпня 1939 року 

В прагнули встановити українську державність на всій етнічній території 

Г послуговувалась парламентськими методами боротьби 

Д вважали за доцільне становлення диктатури задля боротьби з окупаційною владою 

Е встановила тісні зв’язки з комуністами задля спільної боротьби проти поляків 

 

Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконати тест 

 

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

листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

 

Шановні учні, для кращого опанування теми, рекомендую вам переглянути відео-

матеріал!!! 
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