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 1. 	Національно-визвольний	рух	народів,	окупованих	Німеччиною	та	її	союзниками	 
у	роки	Другої	світової	війни	–	це:

А визволення території України від гітлерівських окупантів
Б реалізація плану «Ост»
В рух за відновлення радянської України
Г рух Опору

 2.		У	яких	твердженнях	йдеться	про	характерні	риси	радянського	партизанського	
руху	в	окупованій	нацистською	Німеччиною	Україні:

А прийняття у Львові «Акту відновлення Української Держави»
Б здійснення диверсій на транспортних комунікаціях та збір 

розвідувальної інформації
В узгодження військових операцій з націоналістичним підпіллям
Г створення партизанського об’єднання «Союз збройної боротьби»

 3.	Видатними	представниками	радянського	партизанського	руху	були:

А С. Тимошенко, М. Ватутін, М. Кирпонос
Б О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич
В С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров
Г А. Мельник, С. Бандера, Т. Боровець

 4. Коли	було	ухвалено	документ,	уривок	з	якого	наведено?

«Волею Українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана 
Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови 
цілі покоління найкращих синів України. ... Суверенна Українська Влада запевнить 
Українському Народові лад і порядок, усесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння 
його потреб». 

А 1 вересня 1939 р.
Б 30 червня 1941 р.
В 20 червня 1942 р.
Г 14 жовтня 1942 р.

	 5.		Позначте	головну	мету,	що	об’єднувала	всі	течії	руху	Опору	в	Україні:

А проголошення незалежності України
Б відновлення радянської влади
В вигнання окупантів з території України
Г відновлення УНР

Тема	уроку:		 Рух	Опору	та	його	течії

	 	 Ключове	питання:	
У чому полягає історична цінність  
та суперечливий характер руху Опору в Україні
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 6.		Яку	назву	мав	координаційний	орган	партизанського	руху	в	Україні,	який	було	
створено	1942 р.	під	керівництвом	генерала	Тимофія	Строкача?

А Український партизанський центр
Б Український штаб партизанського руху
В Український відділ партизанського руху
Г Партизанський штаб України

	 7.	Яке	визначення	відповідає	поняттю	«рейкова	війна»?

А військово-диверсійні операції УПА проти залізничних частин вермахту
Б операції підпільних груп зі знищення великих залізничних вузлів і станцій на 

Правобережній Україні та Поділлі упродовж серпня-вересня 1942 р.
В військові операції військових частин Червоної армії у серпні-вересні 1943 р.
Г операції радянських партизан, що мали на меті одночасне масове зруйнування 

залізничного полотна та станційних споруд напередодні та під час Курської битви

	 8.	Українська	повстанська	армія	проводу	ОУН	була	створена:

А 30 червня 1941 р.
Б 30 червня 1942 р.
В 14 жовтня 1941 р.
Г 14 жовтня 1943 р.

 9.	Кому	зі	зображених	на	фото	осіб	належать	факти	біографії:
Визначний український політичний діяч, один із лідерів національно-визвольного руху 
30–50-х р. У 1939 р. він разом із активом ОУН виробив детальний план розбудови мережі 
ОУН на теренах усієї України. 30 червня 1941 р. ОУН під його керівництвом проголосила 
у Львові відновлення на західноукраїнських землях української державності.

А Б В Г

10.	 Яка	з	листівок	відбиває	мету	боротьби	Української	повстанської	армії	(УПА)?

А Б В Г
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11.	 Якої	тактики	дотримувались	УПА	у	боротьбі	з	нацистськими	загарбниками?

А намагались взяти під контроль якомога більшу територію України, не 
допустити використання ворогом ресурсів окупованої території

Б здійснювала глибокі рейди у східні райони України, знищуючи гарнізони 
ворога, об’єкти промисловості, комунікації

В вела «рейкову війну»
Г створила ще один фронт боротьби з окупантами для визволення України 

спільно з Червоною армією

12.	Що	називають	«Волинською	трагедією»?

А збройне протистояння між українцями і поляками на Волині 1943 р., що 
супроводжувалося значними людськими жертвами з обох сторін

Б каральна акція нацистських окупантів, що супроводжувалася масовим 
знищенням мирного населення

В обмін населенням між Польщею і УРСР, який супроводжувався насильним 
вигнанням поляків

Г радянізація Волині у 1939–1941 рр.


