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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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