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Всесвітня історія 

Тема уроку: Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Воєнні дії в 1944 р. 

Хід уроку: 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=gmhEJudrSmA 
2. Опрацюйте конспект уроку: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gmhEJudrSmA








 
3. Виконайте тест 

1. Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму у поневолених країнах. 

Виберіть три правильні відповіді. 

А проведення примусових мобілізацій до національних повстанських армій 

Б жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, 

матеріальних цінностей) 

В легалізація та підтримка діяльності політичних партій на територіях окупованих країн  

Г тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених 

Д денаціоналізація великої промисловості, відкриття спільних з німецькими підприємцями заводів та 

фабрик 

Е примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення 

Є розподіл землі між селянами та надання її у приватну власність 

2. Яким було історичне значення відкриття Другого фронту? 

Виберіть дві правильні відповіді. 

А союзники не змогли заволодіти перевагою і продовжували програвати війну 

Б змусило Гітлера воювати на два фронти, чого йому вдалося уникнути на початку війни 

В змусило розпорошити війська Німеччини між СРСР та його союзниками 

Г активізувалися нейтральні країни до нацистської Німеччини 

Д зовсім не вплинуло на розстановку сил у Другій світовій війні 



3. Укажіть дату відкриття Другого фронту у Європі. 

А 22 квітня 1944 року 

Б 20 липня 1944 року 

В 15 серпня 1944 року 

Г 6 червня 1944 року 

4. З наведених тверджень виберіть те, що найповніше розкриває суть Руху Опору в роки Другої світової 

війни. 

А Рух Опору — це політична організація, яка ставила собі за мету вигнання загарбників з території своєї 

країни і встановлення влади робітників і селян 

Б Рух Опору — це національно-визвольний рух, який виник під час Другої світової війни у формі 

організованого опору населення окупаційній владі 

В Рух Опору — назва партизанського руху в СРСР 

Г Рух Опору — політична організація, що ставила собі за мету вигнання гітлерівських загарбників та 

їхніх союзників шляхом партизанської боротьби та загального повстання 

Д Рух Опору — це антифашистський рух у Німеччині в роки війни 

5. Про який документ йде мова? З якою метою він приймався? 

«Цим планом передбачалися колонізація Радянського Союзу і країн Східної Європи, знищення мільйонів 

людей, перетворення в рабів рейха народів Східної Європи які залишаться в живих. Планувалося виселити 

протягом ЗО років 65 % населення Західної України, 75% населення Білорусії, 80–85 % поляків з території 

Польщі, значну частину населення Латвії, Литви, Естонії — всього 51 млн чоловік. Передбачалося на 

землі, які звільняться, переселити 10 млн німців. На території СРСР передбачалося утворити чотири 

німецькі колоніальні провінції "Остланд", "Україна", "Москва", "Кавказ"» 

А план «Барбаросса», блискавичне захоплення Радянського Союзу шляхом повного розгрому Червоної 

армії 

Б план «Ост», колонізації та онімечення окупованих територій Радянського Союзу 

В план «Вайс», вторгнення Німеччини до Польщі у вересні 1939 р. 

Г план «Гельб», блискавична війна Німеччини проти Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Франції в 

1940 р. 

Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тест 

 

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

групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

 


