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Заняття за розкладом: 29.04.2021         

 

      Завдання з дисципліни «Історія України» 

       для студентів 2 курсу   

 

Термін виконання: до 05.05.2021 

 

           Шановні студенти!  

 

           Шановні студенти!  

 

1. Опрацюйте лекцію, зробить  записи в свій зошит. 

2. Підготуйте  відповіді  на питання для самостійної роботи. 

3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за вільним 

вибором  (2-3 стор.) 

 

Питання для самостійної роботи студентів: 

Тест 

 

Теми рефератів: 

1. Таємні додаткові протоколи до договору про ненапад між Німеччиною та 

Радянським Союзом 23.08.1939 

2. Зайняття частинами Червоної Армії 22 вересня 1939 р. м. Львів 

 

Викладач: Боєва Т.І., канд. іст. наук, маг. психології. 
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Повторення. 

 

 

Лекція17.Тема: ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. 

 

           Навчальна мета: провести повторення теми – Україна в роки другої світової 

війни; узагальнити основні етапи війни; підкреслити  причини та наслідки війни; 

закріпити знання теми тестом. 

         Вихована мета: виховувати національну гордість, гідність та патріотизм.             

         Розвиваюча мета: формувати навички аналізувати та узагальнювати історичний 

матеріал;  формувати активну навчальну діяльність; працювати в групах, вести 

дискусію, захищати власну точку зору. 

         Обладнання (наочність): карта «Україна у ХХ ст.», підручник «Історія 

України». 

         Очікувані результати: після повторення теми студенти зможуть 

характеризувати події в Україні в роки другої світової війни; узагальнити основні 

етапи війни; підкреслити  причини та наслідки війни; захищати власну точку зору. 

 

 

План 

1. Причини 2 світової війни. 

2. Етапи 2 світової війни. 

3.Перелом у ході війни. Капіуляція Німеччини та Японії. 

 

Література 

 

1. Бойко О. Д. Історія України. - К., 1999. 

2. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). - Львів, 1996. 

3. Дорошенко Д. Нариси історії України. - К., 1991. - Т. 1-2. 

 

1.Причини 2 світової війни. 

 

      Друга світова війна назрівала протягом багатьох років. Причини її були складними 

й різними. Найважливіша з них - загострення суперечностей між капіталістичними 

державами, зокрема Німеччиною, Італією та Японією, з одного боку, і США, Англією 

і Францією - з іншого. 

      Точилася гостра боротьба за світове панування. Тому незважаючи на глибокі 

суперечності, що розділяли капіталістичні держави і соціалістичну країну СРСР, війна 

почалася не між ними, а всередині капіталістичного світу. 

       Вступ СРСР у Другу світову війну змінив її політичний характер, зумовив 

переростання війни з боку сил, що протистояли гітлерівському блокові, в 

антифашистську, визвольну. Союз РСР став головним оплотом народів у боротьбі 

проти фашизму. 
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Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941-1945 рр. проти фашистської 

Німеччини та її союзників - найважливіший, вирішальний фронт Другої світової 

війни. 

Період, що ввійшов в історію людства як Друга світова війна, охоплює шість років - з 

вересня 1939 р. до вересня 1945 р. 

 

2.Етапи 2 світової війни. 

 

 

Умовно історію війни можна поділити на п'ять етапів, кожен з яких має 

специфічні особливості: 

 перший - зі вересня 1939 р. до 22 червня 1941 р. (з дня нападу на Польщу до дня 

вступу у війну СРСР); 

 другий - з 22 червня 1941 р. до листопада 1942 р., коли почався корінний перелом у 

війні; 

 третій - з листопада 1942 р. до кінця 1943 р. (корінний перелом у війні, зумовлений 

перемогами Червоної Армії на Волзі й Курській дузі та військовими досягненнями 

США й Англії); 

 четвертий - з кінця 1943 р. до 8 травня 1945 р. (безперервний наступ збройних сил 

антифашистської коаліції на всіх фронтах); 

 п'ятий - з 9 травня 1945 р. до 2 вересня 1945 р. (від капітуляції Німеччини до 

капітуляції Японії). 

 

3.Перелом у ході війни. Капіуляція Німеччини та Японії. 

 

         Переломною подією у війні стала Сталінградська битва 17 липня 1942 р. – 2 

лютого 1943 р. Після перемоги на Курській Дузі в липні-серпні 1943 р. радянські 

війська перейшли в контрнаступ, а невдовзі звільнили Лівобережну Україну та 

Донбас. 6 листопада 1943 р. ціною 417 тис. життів був звільнений Київ. У жовтні 1944 

р. вся українська територія була звільнена від німецьких окупантів.  

      У тому ж 1942 р. керівництво ОУН(б) прийняло рішення про формування 

збройних загонів самооборони. Загони мали захищати населення від німецьких, 

польських та радянських військових формувань. ОУН виробила свою стратегію 

ведення боротьби: в стані озброєного нейтралітету дочекатися закінчення війни і 

боротися з виснаженими окупантами за незалежну Україну. З 1943 р. всі загони 

української самооборони отримали назву Українська повстанська армія (УПА). 

        Відкриття другого фронту західними союзниками значно пришвидшили поразку 

Німеччини. 9 травня 1945 р. Німеччина капітулювала, а 2 вересня 1945 р. Друга 

світова війна завершилась капітуляцією Японії. За підрахунками дослідників, загальні 

людські втрати України у Другій світовій війні становлять близько 7–8 млн осіб. 

       Повоєнний устрій світу визначали члени антигітлерівської коаліції. Згідно з 

Ялтинськими домовленостями між союзниками (лютий 1945 р.), двосторонньою 

угодою між СРСР та Чехословаччиною (29 червня 1945 р.), радянсько-польським 

договором (16 серпня 1945 р.), Паризькою угодою між СРСР та Румунією (лютий 1947 

р.) більшість українських етнічних територій були включені до СРСР у складі УРСР. 

         Відновлення радянської влади на українських землях не означало припинення 

терору та війни. Усіх, хто побував під німецькою окупацією, органи держбезпеки 

вважали потенційними ворогами. Протягом більше 10-ти років на теренах Західної 

http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#73
http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#73
http://www.territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#140
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України продовжувала боротися за незалежну українську державу Українська 

повстанська армія. 

 

 

 

ТЕСТ 

 

 

1. Друга світова війна розпочалася нападом  

1.  Радянського Союзу на Фінляндію. 

2.  Німеччини на Радянський Союз. 

3.  Німеччини на Польщу. 

4.  Франції на Німеччину. 

 

2.Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського 

плану «Ост». 

1.  перетворення України на «життєвий простір арійської раси» 

2.  включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії 

3.  розчленування території України і створення декількох маріонеткових 

українських держав 

4.  перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої 

робочої сили 

3.«Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під 

проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за 

яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України…» 

1.  17 вересня 1939 р. 

2.  22 жовтня 1939 р. 

3.  30 червня 1941 р. 

4.  22 червня 1941 р. 

 

4.Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. 

характеризувалася  

1.  залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої 

індустріалізації. 

2.  націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників 
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3.  лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви. 

4.  налагодженням співробітництва влади з політичними партіями. 

5.Літку—восени 1941 р. Червона армія на території УРСР вела: 

1.  «позиційну війну», стримуючи наступ ворога 

2.  оборонні бої, відступаючи на Схід 

3.  успішні наступальні дії на окремих ділянках фронту 

4.  широкомасштабні наступальні операції 

 

6.Протягом 250 днів радянські армійські частини і загони моряків у 1941—1942 

рр. відстоювали головну базу Чорноморського флоту місто: 

1.  Одесу 

2.  Севастополь 

3.  Херсон 

4.  Новоросійськ 

7.Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої 

Вітчизняної війни були: 

1.  С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін 

2.  С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров 

3.  А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич 

4.  О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич 

8.Які події Великої Вітчизняної війни відбулися 1943 р.? 

1. Остаточна окупація території України військами Німеччини та її союзників. 

2. Проведення радянськими військами Кримської наступальної операції. 

3. Визволення Києва. 

4. Створення Українського штабу партизанського руху. 

5. «Битва за Дніпро». 

6. Публікація кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». 

А1, 2, 4 

Б3, 5, 6 

В1, 4, 5 

Г2, 3, 6 
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9.Початком широкомасштабного визволення території УРСР від нацистських 

окупантів став контрнаступ радянських військ під час: 

1.  Смоленської битви 

2.  Курської битви 

3.  битви за Москву 

4.  Сталінградської битви 

10.Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до 

Організації Об’єднаних Націй (1945 р.) — це факти, що свідчать про: 

1.  вихід України з Другої світової війни 

2.  створення посольств 

3.  відновлення зовнішньополітичної діяльності України 

4.  приєднання України до Антигітлерівської коаліції 

11.Установіть відповідність між іменами історичних діячів та фактами їхньої 

біографії. 

 1 С. Тимошенко, М. Кирпонос 

2 О. Федоров, О. Сабуров 

3 С. Бендера, Р. Шухевич 

4 М. Хрущов, Д. Мануїльський 

 

А Керівники оунівського підпілля і повстанського руху 

Б Діячі науки і культури України в роки Великої Вітчизняної війни 

В Командувачі радянських партизанських з’єднань 

Г Командувачі радянськими фронтами в роки Другої світової війни 

Д Керівники УРСР у роки Великої Вітчизняної війни 

 

1  2  3  4   

12.Які риси були притаманні радянському партизанському руху в 1943 р.? 

1.  стрімке зростання кількості партизанських загонів 

2.  координація дій із наступаючими частинами Червоної армії 

3.  здійснення рейдів у глибокий тил ворога 

4.  проведення широкомасштабних спільних операцій із підрозділами УПА 

5.  створення Українського штабу партизанського руху 

6.  перенесення дій на територію країн Східної Європи 

7.  розпуск великих партизанських загонів і з’єднань 
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