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Тема: Узагальнення до теми «Україна в перші повоєнні роки» 

Хід уроку 

Опрацюйте узагальнення до теми «Україна в перші повоєнні роки» 

Унаслідок підписання міжнародних договорів із західними сусідами частина 

українських етнічних територій увійшла до складу УРСР. Однак через маріонетковість 

української радянської дипломатії об’єднання здійснювалося в контексті імперських планів 

СРСР. Тому частина українських етнічних територій залишилася поза державними кордонами 

УРСР.  

1954 р. Крим увійшов до складу УРСР. Здійснюючи це, союзне керівництво враховувало 

насамперед тісні зв’язки України й Криму та потребу перекласти на УРСР соціально-

економічні проблеми Криму, які не могла вирішити РРФСР.  

Утвердження комуністичного тоталітарного режиму в західних областях здійснювалося 

в межах політики радянізації — знищення всіх визначальних українських ознак і структур, що 

суперечили тоталітаризму. Імперський наступ та протистояння йому перетворилися на 

історичну драму, фінал якої визначили військова сила, помножена на звірства репресивних 

органів.  

Запеклий опір імперії здійснював західноукраїнський повстанський рух, який 

перетворився на головну силу спротиву московському імперіалізму в усій Центрально-Східній 

Європі.  

Злочином проти українства та людства стали обміни населенням між ПНР та УРСР, 

операції «Велика блокада», «Вісла» і «Захід», ліквідація УГКЦ, проведені урядами та 

збройними силами СРСР і ПНР.  

Післявоєнні настрої найширших верств українства характеризувалися очікуваннями 

щодо оновлення суспільного життя. Цьому сприяли величезний внесок українців у перемогу 

над нацизмом, зміна зовнішньополітичного становища України, переважання українського 

етносу в післявоєнних містах центру й заходу України, збільшення питомої ваги етнічних 

українців у керівних партійних і радянських органах. Ці ж зміни готували історичні 

передумови для зародження автономістських настроїв.  

Унаслідок прагнення СРСР максимально розширити свій вплив у найавторитетнішій 

організації ООН і визнання провідними демократичними державами Заходу величезного 

внеску України в перемогу над нацизмом, УРСР була залучена до створення ООН та участі в 

міжнародних організаціях.  

Модель післявоєнної «радянської відбудови» закріпила залежний колоніальний статус 

економіки УРСР. Насамперед відбудовували важку індустрію, замість відновлення сільського 

господарства, легкої промисловості, підвищення якості життя громадян. Відбудову 

здійснювали на старій технологічній основі, без залучення надбань НТР при категоричній 

відмові від допомоги Заходу. Так було закладено основи технологічного відставання 

українського виробництва від західного впродовж усієї другої половини ХХ ст.  

Голод 1946–1947 рр. мав штучний характер і став черговою ланкою в політиці 

нещадного гноблення українців.  

Становище культури визначалося гнітючою атмосферою нового ідеологічного тиску в 

межах загальноімперських ідеологічних кампаній — «ждановщини», «лисенківщини», 

«боротьби з космополітизмом» і т. зв. «чисток» інтелігенції. 

Опрацюйте матеріал в підручнику: Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія 

України: підручн. для 11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – 

Київ: Літера ЛТД, 2019. – §1-5 (сторінки 11-52) 



 

Самостійна робота 

1. Укажіть міжнародну організацію, членом-засновником якої УРСР стала в 1945 

році: 

А) Організація Варшавського договору; 

Б) Організація Об’єднаних Націй; 

В) Рада економічної взаємодопомоги; 

Г) ІІІ (Комуністичний) інтернаціонал. 

2. Академію наук Української РСР у 1946-1962 роках очолював видатний біохімік: 

 А) Л. Делоне; 

  Б) О. Палладін; 

  В) О. Богомолець; 

  Г) С. Корольов. 

 3. Укажіть прізвище радянського державного і політичного діяча, який був 

організатором боротьби за відновлення «ідеологічної чистоти» радянського суспільства: 

  А) Л. Каганович; 

  Б) А. Мікоян; 

  В) А. Жданов; 

  Г) К. Ворошилов. 

 4. Депортаційну операцію «Вісла» було проведено в: 

  А) 1945 р.; 

  Б) 1946 р.; 

  В) 1947 р.; 

  Г) 1948 р.. 

 5. У повоєнні роки розпочався процес скорочення: 

  А) мережі вечірніх шкіл; 

  Б) шкіл із російською мовою викладання; 

  В) шкіл з українською мовою викладання; 

  Г) жодні школи не скорочувалися. 

 6. Народний комісаріат закордонних справ УРСР з 1944 року очолював: 

  А) О. Корнійчук; 

  Б) Д. Мануїльський; 

  В) Л. Каганович; 

  Г) М. Хрущов. 

 7. Роман Шухевич загинув в: 

  А) 1950 р.; 

  Б) 1951 р.; 

  В) 1952 р.; 

  Г) 1953 р.. 

 8. З метою інтенсифікації праці колгоспників під час відбудови активно 

запроваджувалися: 

  А) заходи матеріального заохочення; 

  Б) примусові та репресивні методи; 

  В) науково-технічні досягнення; 

  Г) ніякі методи не запроваджувалися. 

 9. Ініціатором проведення Львівського Собору, який прийняв рішення про скасування 

унії 1596 року, був: 

  А) Й. Сліпий; 

  Б) Г. Костельник; 

  В) В. Липківський; 

  Г) А. Шептицький. 

 10. Перша повоєнна грошова реформа відбулася в: 



  А) 1945 р.; 

  Б) 1946 р.; 

  В) 1947 р.; 

  Г) 1948 р.. 

 11. «П’ятирічкою відбудови» вважається: 

  А) третя; 

  Б) четверта; 

  В) п’ята; 

  Г) шоста. 

 12. Після загибелі Р. Шухевича УПА очолив: 

  А) В. Кук; 

  Б) Т. Боровець (Бульба); 

В) С. Бандера; 

Г) А. Мельник. 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацюйте узагальнення до теми «Україна в перші повоєнні роки» 

2. Опрацюйте матеріал в підручнику (Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: 

підручн. для 11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: 

Літера ЛТД, 2019. – §1-5 (сторінки 11-52) 

3. Виконайте самостійну роботу в робочому зошиті 

 

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

вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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