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Тема уроку: Становлення сталінського режиму в кінці 1920-х – 1930-х рр.  

Хід уроку 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=s-CkTchqPOo&feature=emb_logo 

2. Опрацюйте конспект  

1. Тоталітарний режим та формування культу особи Й.Сталіна. 

Робота з поняттями: 

Тоталітарний режим – це політичний режим, який передбачає встановлення всеохоплюючого 

державного контролю над усіма сферами життя суспільства шляхом терору, знищення демократичних 

свобод, зосередження влади в руках окремої групи (політичної партії). 

 Основні риси тоталітарного режиму: 

- наявність єдиної партії, як правило керованої диктатором, яка зливається з державним апаратом і 

таємною поліцією; 

- проникнення держави в усі сфери життя суспільства; 

- жорстока ідеологічна цензура; 

- велика роль державної пропаганди, маніпуляція масовою свідомістю населення; 

- масові репресії, терор з боку силових структур; 

- централізоване планування економіки; 

- контроль за засобами масової інформації (підтримка та вихваляння існуючого режиму, жорстока 

цензура, кримінальне покарання за поширення незалежної інформації); 

- адміністративний контроль за здійсненням правосуддя; 

Важливим засобом для зміцнення тоталітарної системи – формування культу вождя, наділеного 

надприродними рисами, який припав на кінець 20-х років.  "Культ особи" і сталінська "революція зверху" 

- явища взаємопов'язані. Не дивно, що і зародились вони одночасно. 21 грудня 1929 р. Сталіну 

виповнилося 50 років, і центральний орган ВКП(б) газета "Правда" присвятила свої сторінки ювілею 

вождя. Зі статей М.Калініна "Керманич більшовизму", А. Мікояна "Залізний солдат ленінської гвардії", 

К.Ворошилова "Сталін і Червона Армія", С.Орджонікідзе "Твердокам'яний більшовик", А. Бубнова 

"Ленінець, організатор, вождь" та інших керівних діячів партія і країна дізналися, хто такий Сталін:  

-  організатор Великої жовтневої соціалістичної революції;  

- творець Червоної армії і натхненник її славних перемог над білогвардійськими арміями і військами 

інтервентів; 

 -  відданий охоронець ленінської генеральної лінії і принциповий борець з опозиційними наскоками 

на неї;  

- талановитий теоретик ленінізму і гідний продовжувач справи Леніна, 

-  вождь світового пролетаріату;  

У зв'язку з ювілеєм у країні були надруковані велетенськими тиражами портрети вождя і "ювілейні 

матеріали". В "червоних куточках" на підприємствах, у приміщеннях партійних комітетів, виконавчих 

комітетів рад, керівних органів професійних спілок з'явилися бюсти Сталіна. Поступове насадження тези 

про те, що незгода з поглядами та діями «вождя», розглядалося, як антидержавний акт. Перетворення у 

свідомості багатьох людей Й.Сталіна як реальної людини (з його особистими якостями, сильними і 

слабкими рисами, індивідуальністю) на символ соціалізму, навіть держави. 

2.Згортання процесу українізації та посилення русифікаторської політики. 

Наприкінці 20-х на початку 30-х років український народ ще продовжував користуватися плодами 

політики українізації, яку було розгорнуто в попередні роки. На початку 30-х років українською мовою 

навчали 4,5 % числа шкіл, 2,3% -технікумів,1,3% - вищих навчальних закладів. Протягом 1928-1937 років 

збільшилось видавництво книжкової продукції написаної на українській мові, з 84 театральних 

колективів, що діяли в республіці - 57 було українськими. Українська мова залишалася мовою державних 

органів, художньої літератури, періодичної преси, наукової та виробничої діяльності. Але вже з кінця 20-

х років, сталінський режим почав швидко згортати українізацію: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-CkTchqPOo&feature=emb_logo


- на підприємствах спілкувалися тільки російською мовою; 

- прокотилася хвиля боротьби з «націоналістичними ухилами»; 

- головним об’єктом «уваги» Сталіна став комісар освіти М. Скрипник, який не побажав зректися 

українізації й наклав на себе руки 7 липня 1933 року; 

- жертвами сталінських репресій стали члени комісії з українізації, яка була створена в 1925 році - 

С.Косіор, В.Чубар, В.Затонський та інші; 

Поступово українізація в республіці згорнулась, а саме цей процес визнавався, як націоналістично-

буржуазний, з яким слід вести боротьбу. 

3. Домашнє завдання 

1.Опрацювати конспект уроку 

2. Підготувати політичний потрет Йосипа Сталіна 

 

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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