
Урок № 24 

Дата: 25.10.2021 

Тема:  Україна у складі СРСР (1921-1991рр.) 

Мета: охарактеризувати розвиток Україна у складі СРСР (1921-1991рр.).; розвивати 

аналітичне мислення, навички, здібності пам'ять; виховувати інтерес до історичного 

минулого та повагу до Батьківщини . 
Хід уроку: 

        Індустріалізація мала значні позитивні досягнення: у 1940 р. рівень промислового 

потенціалу у порівнянні з рівнем 1913 р. збільшився у сім разів; за обсягом виробництва 

важкої промисловості Україна випереджала ряд розвинутих західноєвропейських країн. 

Вона посіла друге місце в Європі по виробництву машин (після Англії) і виплавці чавуну 

(після Німеччини): за три довоєнні п'ятирічки в Україні з'явилися сотні великих і середніх 

заводів, фабрик, шахт, електростанцій.  

      Політика прискореної індустріалізації призвела до негативних соціально-економічних і 

політичних наслідків: випереджаючий розвиток важкої промисловості спричинив 

посилення диспропорцій між промисловістю і сільським господарством; здійснення 

індустріалізації за рахунок сільського господарств призвело до посилення тиску на селян: 

збільшився продподаток, заборонялася вільна торгівля (надлишки продукції селяни 

повинні були здавати за державними розцінками); відбувся перехід від непу до командно- 

адміністративної економіки. 

       Курс на колективізацію був проголошений XV з'їздом ВКП(б) у 1927 р., а з 1929 р. 

почалося її насильницьке форсоване здійснення. Згідно з більшовицькою доктриною, шлях 

до соціалізму був пов'язаний з переходом селянства до колективного виробництва.       

Форсована колективізація, як і форсована індустріалізація, здійснювалася в рамках єдиної 

політики «соціалістичного штурму». 

      Беручи курс на колективізацію, сталінське керівництво прагнуло: 

•завдяки колгоспам повністю підпорядкувати сільське господарство 

державі; 

•забезпечити населення країни дешевими продуктами харчування і 

сировиною, отримати кошти для індустріалізації; 

•ліквідувати дрібнотоварний селянський уклад, який, на думку більшовиків, був джерелом 

капіталізму на селі. 

      Постановою ЦК ВКП(б) від 5 січня 1930 р. було чітко визначено темпи колективізації 

для різних зон Радянського Союзу. В Україні колективізацію планувалося завершити в 

основному до кінця 1931 р. 

      Наслідки колективізації: 

• сільське господарство стало колгоспним. На кінець 1932 р. в Україні було колективізовано 

близько 70% селянських господарств, на кінець 1937 р. – 96%; 

• на селі було утверджено командну економіку при повному підпорядкуванні колгоспів 

державній владі. Колгоспи були поставлені в такі умови, які різко обмежували їх 

господарську самостійність і підприємливість, культивували зрівнялівку, позбавляли 

економічних стимулів розвитку; 

• ліквідовано куркульство як клас не тільки економічно, а і фізично; 

• страшним наслідком колективізації став голодомор 1932 – 1933 рр; 

• завдяки колективізації було отримано засоби для задоволення потреб 

індустріалізації, забезпечено індустріальний стрибок. 

Запитання для самоперевірки: 

1.Що  вам відомо про форсовану індустріалізацію? 

2. Що вам відомо про колективізацію?  



3. Які наслідки колективізації? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми; 

Рекомендована література: Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 

11 загальноосвіт. навч. Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019.  

Сорочинська Н.М., Гісем О.О. Історія України: підручник для 11 кл. закл. загальн. серед. 

освіти / Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 

Хлібовська Г.М. Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти / Г.М. Хлібовська, О.В. Науумчук, М.Є. Крижановська, І.Б. 

Гирич, І.О. Бурнейко. - Тернопіль: Астон, 2019. – 256 с. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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