
 

Тема: Узагальнення з теми:  «Українські землі у складі Великого князівства 

Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)» 

 

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Українські землі у складі 

Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»; 

продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів: 

установлювати хронологічну послідовність подій періоду, застосовувати та пояснювати 

основні поняття і терміни, визначати причини, зміст і наслідки основних явищ і подій 

періоду. Патріотичне виховання учнів, виховувати любов до Батьківщини. 

 

Очікувані результати: учні зможуть: набути та вдосконалити досвід роботи з 

різнорівневими тестовими завданнями; робити висновки; установлювати хронологію 

подій; давати оцінку діяльності історичних постатей. 

Тип уроку: контролю і корекції знань. 

Обладнання: варіанти із завданнями 

 

ХІД УРОКУ 

I.   Організаційна частина 

Оголосити учням мету уроку та очікувані результати, пояснити правила виконання 

роботи, відповісти на запитання, що виникли в учнів, роздати тестові завдання.  

II. Узагальнюючий контроль 

Тестові завдання 

ІІІ. Підсумки уроку. 

Заключне слово вчителя. 

IV. Домашнє завдання. 

Підготувати повідомлення на тему: 

 «Видатна історична постать з історії України за курс 7 класу»  

«Визначна історична подія з історії України за курс 7 класу» 

 

 

 

 

 



ВАРІАНТ 1 

І РІВЕНЬ (3 бали) 

 

1. Литовська держава утворилася: 

а) у ХІІ ст.;   б) ХІІІ ст.;  в) ХІV ст. 
2. У битві на річці Сині Води перемогу здобув князь: 

а) Гедимін;  б) Вітовт;  в) Ольгерд. 

3. Битва на річці Сині Води відбулася: 
а) 1349 р.;  б) 1362 р.;  в) 1380 р. 

4. Кревську унію підписали: 

а) Литва та Польща;  

б) Литва та Московське князівство; 
в) Польща та Угорщина. 

5. Грюнвальдська битва відбулася: 

а) 1380 р.;  б) 1385 р.;  в) 1410 р. 

6.   Орган самоврядування на чолі з бурмістром у містах, що користувались 
магдебурзьким правом, називався: 

а)  віче  б)  рада  в)  дума  г)   сейм 

 
ІІ рівень (5 балів) 

7. Заповніть пропуски в таблиці. 

Захоплення українських земель іноземними державами 

Велике князівство Литовське  

 Буковина 

Польське королівство  

 Закарпаття (ХІ–ХІІІ ст.) 

 
8. Дайте визначення понять: магнати, ясир, фільварок. 

9. Назвіть рік, місце, причини, наслідки, сторони, що уклали Кревську унію. 

 

ІІІ рівень (2 бали) 

10.Охарактеризуйте становище українців у складі Польського королівства.  

11 Чому під час набігів турецьких і кримських ханів значну кількість людей забирали в 

полон? 

 

IV рівень (2 бали) 

12. Доведіть, що не зважаючи на несприятливі умови, українська культура розвивалась. 

Приведіть конкретні приклади охарактеризувавши досягнення архітектури та живопису 
на українських землях у другій половині ХIV–XVI ст. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ВАРІАНТ 2 

І РІВЕНЬ (3 бали) 

 

1. За Кревською унією Литва та Польща: 

а) укладали мир після тривалої війни; 
б) об’єднувалися у складі однієї держави; 

в) домовлялися про поширення православ’я. 

2. Кревська унія була підписана: 
а) 1363 р.;  б) 1380 р.;  в) 1385 р. 

3. Грюнвальдська битва сталася між: 

а) Литвою та Польщею; 

б) Тевтонським орденом і монголо-татарами; 
в) Тевтонським орденом і литовсько-польськими військами. 

4.Позначте рік, коли Галицько-Волинське князівство припинило існування як єдина 

держава:  

а)    1336 р.; б)    1340 р.   в)    1345 р.  г)    1347 р. 
5.  Позначте назву міста, якому вперше було надано магдебурзьке право:  

а)   Острог;   б)   Київ;   в)  Львів;   г)  Сянок. 

6. Хто став творцем Литовської держави ? 
а) Ольгерд                    б) Міндовг    в) Вітовт                       г) Владислав ІІ 

 

ІІ рівень (5 балів) 

7. Заповніть пропуски в таблиці. 

Захоплення українських земель іноземними державами 

Молдовське князівство   

Московська держава  

 Галичина (1340), Західне Поділля (1434) 

Угорське королівство  

 

8. Дайте визначення понять: шляхта, дворище, Магдебурське право.  

9. Назвіть рік, місце, учасників, причини та наслідки Грюнвальдської битви. 
 

ІІІ рівень (2 бали) 

10. Охарактеризуйте становище українців у складі Великого князівства Литовського. 

11. У чому полягала суть турецької політики на українських землях?  
 

IV рівень (2 бали) 

12. Доведіть, що не зважаючи на несприятливі умови, українська культура розвивалась. 
Приведіть конкретні приклади охарактеризувавши досягнення освіти та 

книгодрукування на українських землях у другій половині ХIV–XVI ст. 

 

 
 

 

 
 

 

 


