
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 № 21 

Дата: 30.01.2023 

Тема: Україна в другій половині 1919 року 

Мета: охарактеризувати Україну в другій половині 1919 року; розвивати аналітичне 

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

патріотизм до Батьківщини 

Хід уроку: 

 
        Але за кілька тижнів невдоволення більшовицьким режимом переросло у відкриті 

повстання. Одне із перших великих антибільшовицьких повстань 

спалахнуло на Київщині, підняте отаманом Зеленим (Д. Терпило). 
Впродовж квітня — першої половини червня  1919 р. в Україні відбулося 

328 збройних виступів проти більшовицької влади. Наймасштабнішим 

став виступ отамана М. Григор’єва, який відмовився виконувати наказ 

іти на допомогу радянській Угорщині. 7 травня 1919 р. в Єлисаветграді 

(нині Кропивницький) він підняв антибільшовицьке повстання. Улітку 

1919 р. війська Григор’єва об’єднались із загонами Нестора Махна. 

Проте два амбітні отамани не могли ужитися разом. Григор’єва 

звинуватили у єврейських погромах і зв’язках із денікінцями та 

розстріляли. Селянський рух не вщухав і став головним фактором 

падіння більшовицької влади в Україні в цей час.  
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Урок № 22 

Дата: 30.01.2023 

Тема: Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р. 

Мета: охарактеризувати Україну наприкінці 1919 — на початку 1920 р.; розвивати 

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

минулого та патріотизм до Батьківщини 



Хід уроку: 

 

 

 



 
      Для розколу українського селянства більшовики почали у березні 1920 р. створювати 

комітети незаможних селян (комнезами), які перебирали на себе владу на місцях. 

      Комнезами (комітети незаможних селян) — селянські організації в Україні, створені 

більшовиками для зміцнення своєї влади на селі в 1920 р., що використовувалися для 

здійснення заходів політики радянської влади у сільському господарстві. 

     Після повернення до влади більшовики відновили комуністичні перетворення в руслі 

політики «воєнного комунізму». 

     Промисловість перебувала в кризовому стані: багато підприємств не працювало, 

бракувало робочої сили. Тому більшовики відновили загальну трудову повинність. 

Питання для самоперевірки: 

1. 1. Які сили вели боротьбу за Україну в другій половині 1919 р.?  

1. Як відбувався процес відновлення влади більшовиків? Яку політику вони проводили? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

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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