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Тема уроку: Колективізація 

Хід уроку 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=19DOTWHxe0Q 

2. Опрацюйте  конспект 

Насильницька колективізація. 

1927 р. – проголошено курс на колективізацію.  

1929 р. – перехід до суцільної колективізації.  

Суть колективізації - усуспільнення землі, реманенту, робочої та продуктивної худоби. Відтепер це все 

"колективні господарства", тобто колгоспи.  

Мета колективізації:  

➤ отримати кошти для забезпечення потреб індустріалізації;  

➤ ліквідувати селян, власників землі, яких тоді називали куркулями;  

➤ узяти під повний контроль держави сільське господарство.  

Заходи:  

● боротьба з куркулями;  

● примушування людей до запису в колгоспи;  

● обмеження свободи пересування селян. Їм було заборонено залишати колгоспи без дозволу 

адміністрації.  

Результати:  

➤ повний контроль держави над сільським господарством;  

➤ державне закріпачення селян;  

➤ одержання коштів для індустріалізації;  

➤ знищення кваліфікованих та працьовитих селян-господарів;  

➤ підрив продуктивних сил в сільському господарстві;  

➤ деградація аграрного сектора;  

➤ Голодомор 1932-1933 рр. 

3. Дайте відповіді на питання: 

1. Хто такі куркулі та підкуркульники? 

2.  Чому радянська влада їх почала вважати ворогами режиму в часи колективізації? 2. Чи досягла 

своєї мети колективізація?  

3. 3. Які засоби застосовувалися при здійсненні колективізації та форми опору з боку селянства? 

4. Виконайте тест 

1.Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ? 

«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з 

України — 30 000 – 35 000 родин; з Білорусії — 6000 – 7000 родин; із Середньоволзького краю — 8000 

– 10 000 родин; з Уралу — 10 000 — 15 000 родин». 

А активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати 

репресивні заходи 

Б нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове переселення селян у 

малозаселені регіони СРСР 

В наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних 

селян 

Г відведення земель під новобудови перших п’ятирічок спонукало владу до масового переселення 

селян 

2. З якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало 

зображений плакат? 

https://www.youtube.com/watch?v=19DOTWHxe0Q


 
А спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи 

Б викликати в селян зневажливе ставлення до одноосібників 

В посилити класову боротьбу на селі проти куркульства 

Г роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу» 

3. Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського 

господарства 

А1925 р. 

Б1929 р. 

В1930 р. 

Г1932 р. 

4. З якою політичною метою партійно-радянське керівництво СРСР проводило суцільну 

колективізацію сільського господарства? 

А установлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його 

ресурсів для модернізації промисловості 

Б зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення 

добробуту селян 

В допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури 

Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва 

інтенсивним 

5. «..Ми маємо ворогів внутрішніх… Ми маємо ворогів зовнішніх... Ми мали кризу заготівлі, 

яку вже ліквідовано. Криза заготівлі стала першим серйозним виступом капіталістичних 

елементів села проти радянської влади». 

Ці слова Й. Сталіна були сигналом до 

А запровадження продрозверстки 

Б створення системи МТС 

В розпуску колгоспів 

Г згортання непу 

 

Домашнє завдання 
1. Опрацювати конспект  

2. Дайте відповіді на питання  

3. Виконайте тест 

 

 

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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