
04.05.2022 

Група № 11 

Мегей А.В. 

Історія України 

Урок № 40 

Тема уроку: Урок узагальнення «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного 

режиму в Україні 

ХІД УРОКУ 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=CSDu2KpZgb4  
2. Опрацюйте конспект уроку:  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSDu2KpZgb4


 

 



 
3. Виконайте тест 

1. Яке рішення було ухвалено 30 грудня 1922 року на I Всесоюзному з'їзді рад? 

А допомога тим, хто страждав від голоду в 1921–1923 рр.. 

Б Декларація про утворення Союзу РСР і Союзний договір 

В початок форсованої індустріалізації в СРСР 

Г Закон «Про охорону майна…» (відомий як «закон про п’ять колосків») 

2. Яка Автономна Соціалістична Радянська Республіка була утворена в складі УСРР у 1924 році? 

А Донецька 

Б Кубанська 

В Кримська 

Г Молдавська 

3. Якою була мета заміни продрозверстки продовольчим податком? 

А збільшення надходження хліба до держави 

Б допомога селянам під час голоду 1921-1923 років 

В відмова від реквізиції зерна в умовах НЕПу 

Г пришвидшення процесу переходу селян до колгоспів 

4. Яка з упроваджених в СРСР державних політик мала наслідком перетворення української мови на 

державну мову в межах УСРР? 

А індустріалізація 

Б колективізація 

В кооперація 

Г коренізація 

5. До яких наслідків призвів поставлений у 1935 році Олексієм Стахановим рекорд видобутку 

вугілля? 

А покращення економічних показників та якості виробництва 

Б безпідставного істотного збільшення норм планових завдань 

В завершення форсованої індустріалізації завдяки стаханівському руху 

Г пришвидшення введення в дію металургійних гігантів УСРР 

6. Якого явища стосується наведена ілюстрація? 

А допомоги тим, хто страждав від голоду в 1921–1923 рр. 

Б Голодомору 1932–1933 рр. 

В Нової економічної політики 1921 – початку 30-х рр. 

Г індустріалізації та суцільної колективізації 

7. Яких подій стосується наведений уривок з джерела? 

«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали 

Тухачевський, Якір, Уборевич, Корк та інші, — усі ті, кого ми втратили… ми, безперечно, мали б менше 

невдач, швидше і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди». 

А форсованої індустріалізації 

Б Голодомору 

В суцільної колективізації 

Г Великого терору 



8. З чим пов’язані такі поняття, як «шумськизм», «волобуєвщина», «хвильовизм»? 

А націонал-ухильництвом 

Б депортацією 

В індустріалізацією 

Г розкуркуленням 

9. Що спільного між урочищем Сандармох в Російській Федерації та Биківнянським лісом неподалік 

Києва? 

А місця бойової слави армії УНР 

Б місця найбільших поховань українців — жертв сталінських репресій 

В місця депортації селян-одноосібників та куркулів 

Г місця таємних центрів «Спілки визволення України» 

10. Із запропонованого переліку оберіть ім’я діячів культури та мистецтва періоду становлення 

комуністичного тоталітарного режиму в Україні 

Визначте 3 правильні відповіді. 

А Василь Касіян 

Б Олександр Шумський 

В Микола Самокиш 

Г Микола Скрипник 

Д Валер’ян Підмогильний 

Е Микола Боголюбов 

 

Домашнє завдання 

1. Опрацювати конспект 

2. Виконайте тест 

 

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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