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Тема уроку: Україна в 1921–1923 рр. 

Мета уроку: охарактеризувати причини утворення СРСР; розкрити позицію керівництва УСРР щодо 

створення СРСР, розкрити причини та наслідки голоду 1921—1923 рр. 

Хід уроку 

1. ПОДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=OT7CLY2s_GE 

- https://www.youtube.com/watch?v=NEbUne3CRNQ 

2. ОПРАЦЮЙТЕ КОНСПЕКТ 

 
Адміністративно-територіальний устрій УСРР 

У період 1917—1922 pp. зберігався старий дорадянський адміністративний поділ, щоправда, у складі 

не 9, a 12 губерній - додалися новоутворені Кременчуцька, Одеська та Запорізька.  

У Криму створено автономію у складі РСФРР.  

У 1922 р. в УСРР розпочалася адмінреформа. Запорізьку і Кременчуцьку губернії розформували, і 

знову їх стало 9. Наступного року ліквідували повіти й волості, замість них утворили 53 округи та 706 

районів, які об’єднували сільські, селищні та міські ради. 

У 1925 р. уряд ліквідував губернії як адміністративну одиницю і впровадив триступеневий 

адміністративний поділ на округ (41), район (680), сільраду (10 314). 3 них 12 національних районів і 549 

національних сільрад (єврейські, польські, німецькі, грецькі, татарські).  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=OT7CLY2s_GE
https://www.youtube.com/watch?v=NEbUne3CRNQ


 
 

Нова економічна політика 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. ВИКОНАЙТЕ ТЕСТ 
1. Як називалась українська держава, що знаходилася під контролем більшовиків з 1919 року? 
А. УНР 

Б. Українська держава 

В. УСРР  

Г. ЗУНР 

2. У якому році було утворено СРСР? 

А. 1917 р. 

Б. 1919 р. 
В. 1922 р.  

Г. 1924 р. 

3. Хто став керівником українського більшовицького уряду в 1919 році? 
А. В. Ленін 

Б. Х. Раковський  

В. В. Винниченко 

Г. М. Скрипник 

4. Як можна охарактеризувати статус українських земель у складі СРСР? 

А. Мали широкі автономні права та могли безперешкодно ними користуватися. 

Б. Стали окремим федеральним округом. 
В. Не мали жодних ознак самостійності. 

Г. Декларувались автономні права, але місцева влада була суттєво обмежена в прийнятті рішень на українських 

землях.  

5. Чи враховувався етнічно-національний фактор під час узгодження кордонів УСРР у 20-ті роки ХХ ст? 

А. Враховувався в повній мірі. 

Б. Було враховано лише частково. УСРР втратила значно більше земель, ніж отримала.  



В. Більшовицька влада взагалі не зважала на цей фактор під час формування кордонів. 

Г. Країни СРСР не мали кордонів між собою. 

6. На карті УСРР штрихуванням позначено території 

 
А. окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р. 

Б. окуповані польським військом під час наступу навесні 1920 р. 
В. охоплені селянським повстанським рухом у 1920-1921 рр. 

Г. охоплені масовим голодом 1921-1923 рр. 

7. Що стало причиною зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період непу? 
А. скасування заборон на приватне підприємництво, впровадження оренди, економічних методів 

господарювання  

Б. залучення значних іноземних інвестицій, розширення сфери товарно-грошових відносин, централізація 
управління 

В. зниження цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників 

Г. проведення націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведення загальної трудової повинності 

8. Однією зі складових політики партійно-радянського керівництва УСРР у галузі сільського 
господарства в роки непу було 

А. об’єднання всіх бідняцько-середняцьких господарств у колгоспи 

Б. сприяння розвиткові сільськогосподарської та споживчої кооперації  
В. впровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію 

Г. створення МТС для технічного обслуговування селянських господарств 

9. Чим була зумовлена поява зображеного плаката? 

 
А. запровадженням непу 

Б. розгортанням голоду 1921-1923 рр.  
В. початком боротьби з неписьменністю 

Г. впровадженням політики «коренізації» 

10. Першим кроком нової економічної політики було рішення про 
А. запровадження продподатку  

Б. початок колективізації 

В. створення машинно-тракторних станцій (МТС) 

Г. початок поділу поміщицьких земель 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект  

2. Виконати тест 

 

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

вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

