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Тема уроку: Форсована індустріалізація 

Хід уроку 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=AXOZGXt62zA 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

 

Індустріалізація — це система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої 

промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни.  

1925 р. – проголошення курсу на індустріалізацію.  

1929 р. – початок форсованої (прискореної) індустріалізації.  

Завдання індустріалізації:  

➤ подолати економічну відсталість за рахунок розвитку промисловості, переважно важкої;  

➤ зміцнення обороноздатності країни;  

➤ забезпечення економічної незалежності.  

Проблеми індустріалізації:  

● використання лише внутрішніх ресурсів;  

● мало кваліфікованих спеціалістів;  

● пришвидшені темпи;  

● директивне планування;  

● пріоритет переважно важкої промисловості.  

Ресурси для індустріалізації:  

➤ експлуатація селян через політику колективізації та розкуркулення;  

➤ «ножиці цін»;  

➤ націоналізація промисловості, ліквідація приватного сектора економіки;  

➤ праця в’язнів;  

➤ продаж культурних цінностей за кордон;  

➤ трудовий ентузіазм. Стаханівський рух. 

Індустріалізація здійснювалась у відповідності до п’ятирічних планів, затверджених 

центральним керівництвом.  

Перша п’ятирічка (1928-1932 рр.):  

— створення енергетичної бази, зокрема побудова Дніпрогесу;  

— розширення та реконструкція металургійної бази (будівництво заводів «Запоріжсталь», 

«Азовсталь»; «Криворіжсталь», реконструкція металургійних);  

— розвиток сільськогосподарського машинобудування (будівництво Харківського тракторного 

заводу та випуск перших тракторів, виробництво на Харківському заводі «Серп і молот» складних 

молотилок, випуск на запорізькому заводі «Комунар» комбайнів).  

Друга п’ятирічка (1933-1938 рр.):  

— подальше наростання індустріалізації (хоча темпи росту знижені до 13-14 % на рік);  

— будівництво нових підприємств: Харківський турбінний завод, Новокраматорський завод 

важкого машинобудування, азотний завод у Горлівці та ін.;  

— розгортання стахановського руху, який було направлено на підвищення продуктивності 

праці. Початок руху було покладено, коли відбійник однієї з шахт О. Стаханов видобув 102 т. 

вугілля при нормі у 7 т. Влада розпочала широку інформаційну кампанію, закликаючи людей бути 

такими, як Стаханов, не вказуючи, що спільно з ним працювали й інші люди, здійснюючи цей 

рекорд. Наслідки індустріалізації  

➤ Україна стала індустріально-аграрною країною.  

➤ Створення військово-промислового комплексу.  

➤ Розвиток нових галузей промисловості.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXOZGXt62zA


➤ Прискорення процесу урбанізації.  

➤ Падіння рівня життя населення в роки форсованої індустріалізації.  

➤ Централізація економіки.  

➤ Політика колективізації. 

3. Виконайте тест 

1. Зображений агітаційний плакат 1930-х рр. є джерелом для визначення 

 
А причин індустріалізації 

Б переваг індустріалізації 

В масштабів індустріалізації 

Г джерел індустріалізації 

2. «Перекачування коштів із села в місто» наприкінці 1920 – 1930-х рр. було одним з 

А шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію 

Б способів матеріального стимулювання селянства 

В джерел фінансування індустріалізації правильно 

Г інструментів проведення грошової реформи 

3. Що стало наслідком форсованої індустріалізації, здійснюваної в Україні наприкінці 1920 

— 1930-х рр.? 

А комплексний розвиток народного господарства 

Б високі темпи розвитку важкої промисловості правильно 

В інтенсивний розвиток легкої промисловості 

Г децентралізація управління промисловістю 

4. Здійснення форсованої індустріалізації в УСРР призвело до 

А завершення націоналізації приватної власності правильно 

Б формування елементів ринкової економіки 

В широкого залучення іноземних інвестицій 

Г завершення відбудови економіки 

5. Політичний процес, що започаткував широкомасштабні репресії наприкінці 1920-х рр., 

увійшов в історію під назвою 

А справа «Українського національного центру» 

Б справа «Спілки визволення України» 

В «Шахтинська справа» правильно 

Г справа Промпартії 

 

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

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

 

 

Шановні учні, для кращого опанування теми, рекомендую вам переглянути відео-

матеріал!!! 
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