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Тема уроку: Формування культу особи Йосипа Сталіна. Масові репресії.  

  Конституція УРСР 1937 р. 

ХІД УРОКУ 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=gkDs4JgSiLE 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=gkDs4JgSiLE


 



 
3. Виконайте тест 

1. Коли в УСРР відбулися події, описані в уривку з джерела? 

« ...органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала 

за мету дезорганізацію та руйнування кам’яновугільної промисловості цього району. (...) Слідством 

встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла протягом кількох років, виявилася в 

злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві господарства методами 

нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості продукції, підвищенні 

собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо…» 

А 1922 р. 

Б 1925 р. 

В 1928 р. 

Г 1932 р. 

2. Сфабрикована проти Сергія Єфремова справа започаткувала хвилю репресій проти 

А колгоспників та робітників 

Б діячів українського національного руху 

В театральних акторів та режисерів 

Г представників партійної верхівки та державної влади 

3. Які наслідки мав Великий терор в СРСР? 

А завершено колективізацію сільського господарства 

Б завершено антирелігійну кампанію 

В завершено становлення культу особи Й. Сталіна 

Г завершено будівництво комунізму в СРСР 

4. Хто з визначних діячів Української Центральної Ради був звинувачений у справі «Українського 

національного центру»? 

А Володимир Винниченко 

Б Михайло Грушевський 

В Симон Петлюра 

Г Володимир Чехівський 

5. Де відбулися події, про які йдеться в уривку з джерела? 

«Готуючись до 20-річчя Великого Жовтня впродовж кількох днів з 27 жовтня до 4 листопада було 

розстріляно 1111 в’язнів, серед яких видатні діячі української культури: Лесь Курбас, Микола Куліш, 

Валер’ян Підмогильний, Микола Зеров…» 

А у Биківнянському лісі поблизу Києва 

Б поблизу Парку культури та відпочинку у Вінниці 

В на Католицькому кладовищі в Умані 

Г в урочищі Сандармох в Російській Федерації 

 

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!!! 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

