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Група № 23 

Історія України 

Урок №1 

Тема: Початок  Другої світової війни та українські землі 

Мета уроку: охарактеризувати міжнародні відносини в 1939—1941 рр.; розкрити процес 

радянізації в Західній Україні. 

1.Пакт Молотова-Ріббентропа 

23 серпня 1939 р. підписано Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР (Пакт Молотова-

Ріббентропа) 

Сторони підписання: СРСР (міністр закордонних справ В. Молотов) і Німеччина (міністр 

закордонних справ Й. фон Ріббентроп)  

 
Зміст 

Договір про ненапад 

 Гарантія взаємного ненападу на 10 років. 

 Гарантія взаємного нейтралітету в разі війни однієї з країн. 

 Взаємні зобов’язання не брати участі в коаліціях держав, спрямованих відповідно проти 

Німеччини чи СРСР 

Таємний протокол 

1. Розмежування сфер інтересів Німеччини та СРСР у Східній Європі по лінії рік Нарев, 

Вісла, Сян: 

 у сфері впливу Німеччини — Західна Європа, Західна та Центральна Польща, Литва; 

  

2. СРСР вводить свої війська в Польщу після Німеччини 

 

 
2.Початок Другої світової війни 

1 вересня 1939 р. Німеччина напала на Польщу, що стало початком Другої світової війни

 
17 вересня 1939 р. — вступ Червоної армії на територію Польщі згідно з попередніми 

домовленостями з Німеччиною. Впродовж 12 днів майже без боїв було зайнято Західну Україну. 



28 вересня 1939 р. — підписання Договору про дружбу та кордони і чергового таємного 

протоколу між Німеччиною та СРСР. Кордон між сторонами встановлювався по «лінії Керзона»: 

Східна Галичина й Західна Волинь відійшли до СРСР; Лемківщина, Посяння, Холмщина, Підляшшя 

опинилися під німецькою окупацією. 

 
Західна Україна 1939-1940 рр. 

3.Входження західноукраїнських земель до СРСР 

22 жовтня 1939 р. — вибори до Народних Зборів Західної України (під контролем радянських 

військових та політпрацівників), які наприкінці жовтня ухвалили Декларацію про входження 

Західної України до складу УРСР. Листопадові сесії союзної та української Верховних рад 

затвердили закони про возз’єднання Західної України з УРСР у складі Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. 

26 червня 1940 р. — уряд СРСР звернувся до уряду Румунії з вимогою повернути Бессарабію та 

передати Північну Буковину.  Під тиском Німеччини, яка запевнила, що ці поступки тимчасові, 

румунський уряд задовольнив пропозицію СРСР. 30 червня Червона армія зайняла ці території. 



2 серпня 1940 р. — рішення Верховної Ради СРСР про прийняття Бессарабії та Північної 

Буковини до складу СРСР. 

Таким чином, майже всі українські етнічні землі були об’єднані з єдиній державі. 

 
4.Радянізація західноукраїнських областей 

 
Основні заходи радянізацїі: 

 поширення радянського законодавства; 

 скасування поділу на воєводства, поділ на області та райони і т. ін.; 

 направлення зі східних районів великої кількості кадрів (часто російськомовних); 

 націоналізація промислових підприємств; 

 початок примусової колективізації (весна 1940 р.); 

 заборона всіх політичних партій, громадських; дозволено діяльність лише КП(б)У, 

комсомолу, радянських профспілок; 

 розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів; заснування бібліотек, клубів тощо; 

 українізація освіти, преси; 

 уведення безкоштовного навчання, медичного обслуговування; 

 суворий контроль партійно-радянського керівництва над усіма сферами життя; 

 командно-адміністративні методи впровадження радянської політики; 

 нехтування місцевих особливостей та традицій; 

 утиски церкви, особливо греко-католицької; 

 репресії щодо місцевого населення; депортація у східні райони. 

Результатом політики радянізації стало, з одного боку покращення рівня життя найбідніших 

прошарків населення, розвиток економіки краю, а з іншого — зростання незадоволення 

репресивними методами влади, підтримка серед населення ідеї створення самостійної Української 

держави, вступ до загонів оунівців. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть дату підписання «пакту Молотова—Ріббентропа». 

2. Як вирішувалась доля українських земель згідно з таємним протоколом до пакту? 

3. Які висновки можна зробити про політику Й. Сталіна, враховуючи зміст «Договору про 

дружбу і кордони» 28 вересня 1939 р.?  

4. Назвіть території, які в 1939—1940 рр. були приєднані до УРСР. 

5. Поясніть зміст понять: радянізація, мілітаризація, депортація, репресії. 



 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати матеріал з теми. 

2. Дати письмово відповіді на питання для самоперевірки. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної 

середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2018. – 256 с. 

Рекомендоване відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=PkkXRTXRtxY#action=share 

2. https://www.youtube.com/watch?v=VkACkR8iHrc#action=share 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У 

темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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