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Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль  №4 ВСТАНОВЛЕННЯ Й 

УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 

 

Контрольна робота 

Контрольну роботу виконайте в робочих зошитах!!!! 

І рівень 

Тестові завдання (0,5 б) 

1. Назвіть дату, коли в УСРР розпочалася політика українізації? 

А  листопад 1921 р.           В  листопад 1923 р. 

Б  квітень 1923 р.               Г   квітень 1924 р. 

2. Назвіть сучасну область України, що не була охоплена голодом 1921-1922 рр.? 

А  Запорізька                      В  Дніпропетровська 

Б  Миколаївська                 Г   Вінницька 

3. Термін «автокефалія» означає: 

А  необмежену самодержавну владу 

Б  самоврядування певної частини держави 

В  антидемократичну систему влади, що поєднується з особистою диктатурою 

Г   повне самоврядування церкви, її незалежність 

4. Хто з квітня 1925 р. ЦК КПУ(б) очолював? 

А  В.Чубар 

Б   О.Шумський 

В  Л.Каганович 

Г   Ф.Сергєєв 

5.  Наслідком голоду 1921-1923 рр. на Україні стало: 

А  придушення пролетарського повстанського руху  

Б  придушення селянського повстанського руху  

В  активізація селянського повстанського руху 

Г  послаблення влади більшовиків 

6. Вкажіть рік початку стахановського руху? 

А  1931 р.            В  1934 р.  

Б   1932 р.            Г  1935 р. 

ІІ рівень   

7.   Співвіднесіть дати з подіями. (1 б). 

А  1925 р.                      В  1921 р. 

Б  1922 р.                       Г  1927 р. 

1 – О.Довженко поставив фільм «Звенигора» 

2 –  проголошення Х з’їздом РКП(б) політики НЕПу 

3 –  саморозпуск УКП 

4 –  договір про дружбу між УСРР і  Туреччиною  

5 –  ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив політику «коренізації» 

____________________________________________________________________ 

8. Установіть відповідність між галузями культури та організаціями. (1 б) 

А Театр  

Б  Музика 



В  Мистецтво  

Г  Література 

1 – «Березіль»  

2 – «Асоціація панфутуристів» 

3 – «Гарт» 

4 – «Арсенал» 

5 – Товариство ім. П.Леонтовича 

____________________________________________________________________ 

9. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.(1 б) 

А  українізація              В  «Договірна федерація»  

Б   автономізація           Г  військово-політичний союз 

1 – форма контролю більшовиків над національними радянськими республіками та  

використання їх ресурсів 

2 – форма впровадження національних утворень до складу РСФРР, запропонована 

Й.Сталіним як спосіб утворення СРСР 

3 – система відносин між радянськими республіками 

4 –  форма об’єднання  радянських республік 

5 – політика більшовицького керівництва в 1920-х рр., спрямована на збільшення 

представництва українців в органах влади, культури, освіти і т.д. 

____________________________________________________________________ 

ІІІ рівень  

10. Установіть послідовність. (2  б) 

А «Шахтинська справа» 

Б   перехід до форсованої індустріалізації 

В   ліквідація УАПЦ 

Г   самогубство М.Скрипника 

____________________________________________________________________ 

11. Дайте визначення поняттям і термінам: коренізація, ВАПЛІТЕ.  (2 б). 

12. Робота з документом «Із листа М.Грушевського до В.Кузіна від 8 лютого 1922 р. 

про голод 1921-1923 рр. в Україні» (2 б) 

 

З України надзвичайно сумні вісті. Там голод, а збіжжя забирають на північ. 

Офіційні представники Світської України нічого не роблять, щоб від Росії, котру 

комуністи передусім хочуть урятувати як свою головну базу. Злочинна проба повстання 

… не тільки викликала хвилю обопільного терору, але й зробила комуністів ще більш 

підозрілими і упередженими проти усіх українців без рушниці; можливо, що вони просто 

стали дивитись на Україну, як на колонію, котру не знати чи вдасться взяти до рук 

твердо, отже, треба використати для певнішої бази – Великоросії.  

 

Запитання: 

1. Яку оцінку дій радянської влади щодо України в умовах голоду дає 

М.Грушевський? 

2. Чому М.Грушевський не виступив з осудом дій радянської влади? Як він це 

пояснює? 
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Тема уроку: Українські землі у складі Польщі 

Мета: 

- розкрити становище та розвиток українських земель у складі Польщі;  

- з’ясувати етапи правлячих кіл Польщі щодо українства;  

- схарактеризувати українські політичні сили та перебіг політичної боротьби;  

- розвивати в учнів уміння аналізувати, зіставляти, робити висновки; 

-  виховувати їх у дусі поваги до історії свого народу. 

Матеріал уроку: 

Українські землі після поразки визвольних змагань увійшли до складу СРСР 

(Наддніпрянська Україна), Польщі (Східна Галичина, Західна Волинь), Румунії 

(Північна Буковина, Південна Бессарабія, Хотинщина, Марморовщина) та Чехословаччини 

(Закарпаття). 

Західноукраїнські землі, які увійшли до складу Польщі 

 
Періоди польської політики щодо українства: 

1 період 

У 1919-1923 рр. польське керівництво намагалося в очах світової громадськості 

довести свої права на українській землі, а також те, що Польща нібито забезпечує всі права 

національних меншин. Польська конституція 1921 р.  гарантувала права українців на 

рідну мову на побутовому рівні й у навчанні в початкових школах. Крім цього, закон від 

26 березня 1922 р. надавав самоврядування Східній Галичині (трьом воєводствам – 

Львівському, Станіславському, Тернопільському). Але щойно 14 березня 1923 р. Рада 

послів Англії, Франції, Італії та Японії визнала Східну Галичину частиною Польщі, усі ці 

права залишилися на папері. 



 
ІІ період 

У 1923-1926 рр. польські правлячі кола наполегливо проводили політику, спрямовану 

на асиміляцію поневолених народів. Для здійснення цієї мети уряд Польщі поділив країну 

на дві господарські території: Польща «А», до якої входили корінні польські землі, і 

Польща «Б», що складалася переважно із західноукраїнських і білоруських земель. 



 
 

31 липня 1924 р. був прийнятий закон, за яким польська мова проголошувалася 

державною. Почалося закриття українських шкіл. Польський уряд намагався витравити 

самі поняття «Україна», «українець». На українські землі переселялися польські колоністи 

(«осадники»), яким виділялися кращі землі. 

ІІІ період (1926-1937 рр.) пов'язаний з установленням режиму «санації» на чолі з Ю. 

Пілсудським. Суть нового курсу полягала у державній асиміляції національних меншин 

(зробити їх патріотами Польської держави, складовою польської політичної нації). 

У 1935 р. найбільша українська партія УНДО взяла курс на «нормалізацію» польсько-

українських відносин. Будь який прояв українського національного життя трактувався як 

нелояльність до держави, прояв сепаратизму. До того ж на виступи радикальних 

українських елементів польська сторона здійснювала масові акції пацифікації 

(умиротворення) 20 вересня – 30 листопада 1930 р., які супроводжувалися погромами, 

побиттям, руйнуванням українських установ.  

ІV період 



Але починаючи з 1937 р. польські правлячі кола знову змінюють курс. Прокотилася 

нова хвиля репресій. У 1938-1939 рр. у прикордонній смузі із СРСР були проведені акції з 

виселення українців. 

Підсумки уроку 

Після поразки визвольних змагань значна частина західноукраїнських земель увійшла 

до складу Польщі. 

Політику польських правлячих кіл щодо українства можна оцінити як антиукраїнську. 

Антиукраїнська політика зумовила розгортання потужного українського 

національно-визвольного руху, який був представлений як легальними, так і нелегальними 

організаціями. У міру зростання антиукраїнських акцій керівну роль у національно-

визвольному русі перебирає потужна підпільна мережа ОУН. 

 

Дати відповідь на запитання 

1)Чому український рух був представлений низкою партій, а не однією 

загальнонаціональною? 

 

Домашнє завдання 

1. Написати конспект в робочий зошит 

2. Підготувати повідомлення “Церковне життя на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період”, 

 

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

листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
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