
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти 

нашу неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

Урок № 17 

Дата: 18.01.2023 

Тема: Політика «воєнного комунізму» 

Мета: охарактеризувати політику «воєнного комунізму»; розвивати аналітичне мислення, 

навички, здібності пам’ять; виховувати інтерес до історичного минулого та патріотизм до 

Батьківщини 

Хід уроку: 

    У 1919 р. більшовики спробували вдруге утвердити свою владу в Україні. Створений 

ними на території росії маріонетковий Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 

переїхав у Харків. Дещо пізніше уряд перейменували, як і російський, в Раду Народних 

Комісарів (РНК). Його очолив Х. Раковський. 

     Сутність політичного курсу більшовиків полягала в прискореному насильницькому 

ламанні існуючої в Україні соціально-економічної системи, що ґрунтувалася на товарно-

грошових відносинах, і заміні її прямим товарообміном. Тобто передбачалося негайне 

впровадження елементів комуністичного суспільства в реальне життя. Така політика згодом 

дістала назву «воєнного комунізму». 

    «Воєнний комунізм» — внутрішня політика більшовиків, яка здійснювалася у 1918—

1921 рр., з використанням масового насилля («червоний терор»). У 1919 р. заходи 

«воєнного комунізму» були запроваджені в Україні. 

       Заходи політики «воєнного комунізму»: 

✓ націоналізація (тобто все що було у приватній власності ставало державним) 

великих і середніх підприємств, установлення державного контролю над 

виробництвом; 

✓ мілітаризація праці (загальна трудова повинність, трудова мобілізація); 

✓  скасування товарно-грошових відносин, натуралізація оплати праці (карткова 

система розподілу продуктів, зрівняльний розподіл);  

✓ заборона приватної торгівлі, система насильного вилучення всіх надлишків (того, 

що не йшло на проживання й на засів) хлібних запасів на селі — продрозкладки. 
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             Політика більшовиків в Україні в 1919 р. справила гнітюче враження на населення, 

викликала невдоволення в середовищі селянства, інтелігенції та робітників. 

     Новий прихід більшовиків супроводжувався і новою хвилею «червоного терору», який 

набув уже систематичного, а не стихійного, як це було першого разу, характеру. 

Провідником терору стала спеціально створена каральна структура — всеукраїнська 

надзвичайна комісія, більш відома за російською абревіатурою ЧК (Чрезвычайная 

комиссия). Жертвами ЧК стали тисячі українців. 
 

Урок № 18 

Дата: 18.01.2023 

Тема: Утворення Західноукраїнської Народної Республіки 

Мета: охарактеризувати  утворення Західноукраїнської Народної Республіки; розвивати 

аналітичне мислення, навички, здібності пам’ять; виховувати інтерес до історичного 

минулого та патріотизм до Батьківщини 

Хід уроку: 

         

 
 



 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Яка дата вважається днем її заснування? Хто її очолив? 

 Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми; знайдіть інформацію та заповніть порівняльну таблицю «Політичний курс 

ЗУНР та УНР»: 

 ЗУНР Директорія УНР 

Система влади 
  



Військова політика 
  

Соціально-економічний курс 
  

Зовнішня політика 
  

 

Рекомендована література: Власов В.С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 

10 класу закладів загальної середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера 

ЛТД, 2018. – 256 с. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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