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Тема уроку: Голодомор (1932-1933) 

Хід уроку 

1. Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=7AWnp2_zy4Q 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7AWnp2_zy4Q


 





 
3. Виконайте тест 

1. Коли ухвалено постанову ЦВК і РНК СРСР, уривок з якої наведено? 

 «1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські 

запаси, худоба, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити 

охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання 

колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту – розстріл із конфіскацією всього 

майна і з заміною за пом’якшувальних обставин позбавленням волі на строк не менше 10 років з 

конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про 

розкрадання колгоспного та кооперативного майна...» 

А 1930 р. 

Б 1931 р. 

В 1932 р. 

Г 1933 р. 

2. Оберіть правильне твердження 

А колгоспи швидко довели свою економічну перевагу, тому українське селянство підтримало 

колективізацію 

Б маючи за мету зламати опір українського селянства та завершити колективізацію, керівництво 

ВКП(б) та КП(б)У свідомо організувало голод в Україні 

В керівництво ВКП(б) та КП(б)У не знало справжніх масштабів голоду в Україні, тому не 

організувало масової допомоги українським селянам 

Г радянське керівництво вважало за доцільне перерозподілити кошти, отримані за рахунок 

промисловості, та спрямувати їх на потреби сільського господарства 

3. Яким чином керівництво СРСР реагувало на інформацію, приклад якої наведено в уривку з 

джерела? 

«Становище з браком продовольства на селі виявилось тут, у Дніпропетровській області, набагато 

важчим і серйознішим, ніж я міг передбачити. Я просто завалений щоденними повідомленнями й 



матеріалами про випадки голодної смерті, опухання і захворювань від голоду. Останніми днями дедалі 

частіше надходять повідомлення про трупоїдство і людоїдство». 

З листа керівника Дніпропетровського обкому партії до Й. Сталіна. 

А надавало допомогу відповідним регіонам за рахунок резервних фондів продовольства 

Б перерозподіляло продовольство в межах країни, аби забезпечити необхідним усі регіони 

В звинувачувало авторів подібних документів у саботажі хлібозаготівлі, пособництві ворогу 

Г залишало подібні повідомлення без уваги, називаючи їх неправдивими 

4. Які регіони позначені на карті темним кольором? 

 
А з найвищою кількістю селян-одноосібників на початок 1932 року 

Б з найбільшою кількістю жертв Голодомору 1932–1933 років 

В з найнижчими показниками хлібозаготівель восени 1932 року 

Г з найбільшою кількістю селянських антиурядових виступів у 1932–1933 роках 

5. Оберіть твердження, які стосуються Голодомору 1932–1933 років 

Визначте 3 правильні відповіді. 

А радянська влада свідомо замовчувала масштаби голоду та смертності 

Б голод був створений штучно та спрямований проти українського селянства 

В здійснювався шляхом часткової конфіскації хліба та окремих видів продовольства 

Г мав забезпечити формування приватної власності в сільському господарстві 

Д отримані з продажу хліба гроші влада спрямовувала на індустріалізацію 

Е здійснювався з метою швидкого згортання українізації та колективізації 

 

 

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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