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Тема: Західна Україна в повоєнні роки 

Мета уроку:  

- Ознайомити учнів з особливостями процесу відбудови на західноукраїнських землях.  

- Охарактеризувати процес радянізації західноукраїнських земель та порівняти його з 

аналогічним процесом ,що відбувався в Наддніпрянській Україні в 20-30-х рр. 

- Проаналізувати  особливості  героїчної боротьби ОУН і УПА в повоєнний період. 

- Дати оцінку Львівському собору та операції «Вісла», та їх  наслідкам.  

 

Хід уроку: 

 

Основні дати (обов’язкові для вивчення): 

Березень1946р-Львівський собор УГКЦ. 

Квітень 1947 р. – операція «Вісла» 

Березень 1950 р. – загибель Р. Шухевича  

1954р-припинення боротьби ОУН, УПА 

 

СКЛАДОВІ РАДЯНІЗАЦІЇ ОСОБЛИВОСТІ 

Ліквідація місцевих органів влади ; 

створення радянських органів 

У ЦК КПУ створено спеціальний відділ  

  у справах західних областей 

Експропріація маєтків польських 

землевласників та перерозподіл землі 

між селянами; 

колективізація 

Відбувалась колективізація примусово, 

супроводжувалась шантажем, висилками 

До Сибіру 

Націоналізація промисловості Слабкий економічний потенціал регіону 

(4%населення зайняте в промисловості) 

Індустріалізація Розвиток регіону визнано пріоритетний. 

Значно вищі темпи промислового розвитку регіону 

порівняно з ін. землями 

Введення радянського законодавства  

Культурна революція Українізація ,а згодом русифікація; 

безплатна освіта та медицина 

Репресії та депортації незгідних з 

існуючим  

режимом 

Тиск ,залякування  боротьба з «ворогами 

радянської  влади» 

Тиск на церкву(атеїзм) Ліквідація УГКЦ 

Радянізація та її риси: 

1. В галузі економіки (націоналізація та часткова індустріалізація промисловості, колективізація 

сільського господарства). 

2. Проходила за участі номенклатури (працівників партійно-державного апарату), працівників 

правоохоронних органів тощо. 

3. Сприймалася негативно багатьма націоналістично налаштованими українцями. 

Найактивніший опір радянізації здійснювали ОУН та УПА. 

Боротьба ОУН та УПА 

Головна мета ОУН-УПА – створення незалежної української держави. Р. 

Шухевич ініціював ряд терористичних збройних акцій проти радянської влади (антирадянська 

пропаганда, саботаж, застосування терористичних акцій проти співробітників правоохоронних 

органів, партійно-державних працівників, колгоспної адміністрації, спеціалістів, що прибули з 

інших областей УРСР). 

Для придушення боротьби УПА були направлені радянські винищувальні загони. 1950 р. – 

загибель Р. Шухевича у бою. 1952 р. – ОУН-УПА припинила своє існування як масова 

організація. 



Операція «Вісла» 

  У 1947 році під керівництвом Радянського Союзу, Польщі, Чехословаччини була здійснена 

етнічна чистка. Ця акція полягала у примусовій депортації (виселенні), з використанням 

збройних сил, українців з етнічних територій, таких як: Лемківщина, Надсяння, Підляшшя і 

Холмщина на ті території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року 

належали Німеччині, а також у різні регіони СРСР. 

Причини ліквідації УГКЦ:  

- усунути влив Заходу на території УРСР; 

-підірвати духовні основи українства на західноукраїнських землях; 

-підірвати основу національно-визвольного руху. 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Які основні складові радянізації? 

2. Хто очолював УПА ? Хто був його наступником? 

3. До якого періоду тривала війна УПА? 

4. Назвіть території на яких проводилась операція «Вісла»? 

5. Які основні причини проведення операції «Вісла»? 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати матеріал з теми та дати письмово відповіді на питання для 

самоперевірки.  

2. Підготувати повідомлення або про Р.Шухевича, або про Й.Сліпого.  

 

 

Рекомендована література: 

1. Кульчицький С.В., Власов В.С. Історія України: підручн. для 11 загальноосвіт. навч. 

Закл / С.В. Кульчицький, В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 256 с. 

2. 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. – 240 с. 

 

Рекомендовані відео для перегляду: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=jhPwDV5wuiA&list=PLH1iFGL1sy5gnSNsPQs0UM

av5LxLuSzFx&index=49 

2. https://www.youtube.com/watch?v=r-fd8vWVKbU&list=PLv6ufBUWdRi3a99-

jLH5Z5adiwYVv16jD&index=57 

 

 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер групи, назву 

навчальної дисципліни, номер уроку, прізвище та ім’я. 
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