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Історія України 
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Урок № 7-8 

Тема: УКРАЇНА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. питання 

 
Масовий голод в УРСР під час повоєнної відбудови 

а) 1921-1923 рр. 

б) 1932-1933 рр. 

в) 1946-1947 рр. 

2.питання 

 
Міжнародна організація з підтримки миру й безпеки, розвитку міжнародного співробітництва, 

створена з ініціативи провідних держав антигітлерівської коаліції США, Великої Британії, СРСР, 

Китаю та Франції 

а) НАТО 

б) РЕВ 

в) ООН 

г) ЮНРРА 

3. питання 

 
Кримський півострів було передано до Української РСР у 

а) 1954 році 

б) 1950 році 

в) 1947 році 

г) 1945 році 



4. питання 

 
Військово-політична операція польської комуністичної влади, що полягала в депортації українського 

населення з південно-східних регіонів Польщі до її північно-західних земель 

а) операція "Захід" 

б) операція "Велика блокада"  

в) операція "Ост" 

г) операція "Вісла" 

5. питання 

Рік створення міжнародної Організаціі Об'єднаних Націй 

а) 1945 р. 

б) 1946 р. 

в) 1947 р. 

г) 1954 р. 

6 питання 

 
Ліквідація Української греко-католицької церкви була важливим напрямом радянізації українських 

земель у післявоєнний період і відбулася 

а) 24 жовтня 1945 року 

б) 28 квітня - 29 липня 1947 року 

в) 8-10 березня 1946 року 

г) 5 березня 1950 року 

7 питання 

 



На фото зображено картину видатної української художниці, майстра побутового жанру 

а) Катерини Білокур "Колгоспне поле"(1948-1949 рр.) 

  

б) Тетяни Яблонської "Хліб" (1949 р.) 

в) Марії Приймаченко "Літа мої молодії..." 

8 питання 

Ідеологічна кампанія з переслідування та дискредитації діячів культури і науки в СРСР у 

післявоєнний період 

а) "ждановщина" 

б) буржуазний націоналізм 

в) "лисенківщина" 

г) космополітизм 

9 питання 

 
Оберіть фото головнокомандувача УПА, керівника українського визвольного руху у західних 

областях УРСР 1943-1950 років 

а) 

 
 б) 

 
 в) 



 
10 питання 

 
Оберіть назви країн, із якими після Другої світової війни під час міжнародних договорів було 

проведено встановлення кордонів з УРСР 

а) Польща 

б) Угорщина 

в) Чехословаччина 

г) Румунія 

 

Виконану самостійну роботу відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі 

листа вказати номер групи, назву предмета, прізвище та ім’я. 
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