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19.01.2023 

Група № 24 

Мегей А.В. 

Історія України 

Урок № 15-16 

Тема: Західна Україна в повоєнні роки 

1. Перегляньте відео-матеріал: https://www.youtube.com/watch?v=MO4JesgwGA8 

2. Опрацюйте конспект уроку: 

РАДЯНІЗАЦІЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

- Відновлення радянської влади в західних областях України після закінчення війни.  

- Продовження політики радянізації в цьому регіоні: 

• проведення індустріалізації (відбудова, реконструкція та вдосконалення традиційних галузей — нафтогазової та лісозаготівельної; розвиток нових 

галузей - машинобудівної, металообробної, приладобудівної та ін.; великі капіталовкладення та швидкі темпи розвитку промисловості, повільний 

розвиток харчової та легкої промисловості, націоналізація промисловості та транспорту); 

• колективізація (конфіскація великих маєтків, передача цих земель безземельним та малоземельним селянам; суцільна колективізація, під час якої 

було колективізовано 93% господарств; організація політвідділів МТС; застосування примусових методів - шантаж, залякування; неврахування місцевої 

специфіки тощо); 

• заходи в культурно-освітній сфері (ліквідація неписьменності, створення мережі освітніх закладів різних-рівнів, посилення русифікації, 

заідеологізованість навчально-виховного процесу, введення безкоштовної освіти, безкоштовне медичне обслуговування); 

• направлення зі східних регіонів України на постійну роботу фахівців, партійних функціонерів; 

• депортація західноукраїнського населення до віддалених районів СРСР; 

• ліквідація Української греко-католицької церкви (8 - 10 березня 1946 р. відбувся Львівський собор, який скасував Берестейську церковну 

унію 1596 р. і проголосив возз'єднання греко-католицької церкви з російською православною; репресії щодо священиків, які не приєдналися до нової 

церкви; УГКЦ змушена була піти в підпілля). З 1944 р. митрополитом УГКЦ після смерті А. Шептицького стає Йосип Сліпий. Він декілька разів 

був засуджений радянською владою, а в 1963 р. виїхав до Ватикану. 
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Андрей Шептицький 

БОРОТЬБА ОУН-УПА З РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ 

Етапи збройної боротьби ОУН-УПА з радянською владою 

 І етап (1944 - 1946 рр.) - спроба утримати під своїм контролем великі території і ведення боїв великими силами із застосуванням 

артилерії й мінометів. Об'єднання сил радянських військ держбезпеки, прикордонників. У тяжких боях загинуло до половини особового складу УПА. 

ІІ етап (1947 - перша половина 50-х років) - зміна тактики: поділ армії на невеликі мобільні групи, ведення боротьби партизанськими методами. 

Загибель у с. Білогорща біля Львова головнокомандувача УПА Р. Шухевича (5 березня 1950 р.). Спад організованого опору (хоча окремі загони ще 

діяли до 1956 р.). 

3. Виконайте самостійну роботу 

1. Що стримувало «радянізацію» Західної України в другій половині 1940-х — на початку 1950-х рр.? 

А повоєнний голод 

Б ліквідація УГКЦ 

В суцільна неграмотність населення 

Г збройна боротьба ОУН, УПА 

2.  «..це один з керівників уніатської Церкви на Західній Україні.., що він має ненависть до радянської влади, і що уніатське духовенство 

заявляло про необхідність відірвати Україну від Москви.., що український народ є давніший від російського, що історія українського 

народу не має нічого спільного з історією російського народу...» — такі «злочини» інкримінувала радянська влада 

А Андрею Шептицькому 

Б Йосипу Сліпому 

В Мирославу Любачівському 

Г Любомиру Гузару 

3. У якому році створено цитований документ? 

 «Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… 

через агента… «ініціативній групі». …З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно 

перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…» 

А 1944 р. 

Б 1945 р. 

В 1946 р. 

Г 1947 р. 

4. Колективізацію сільського господарства в 1940-ві — 1950-ті рр. було здійснено на: 

А Заході Україні 

Б Сході Україні 

В Півдні Україні 

Г Центрі Україні 

5. Чи відображено в уривках з історичних джерел особливості економічного розвитку УРСР у період післявоєнної відбудови (1945 — початок 

1950-х рр.)? 

«...Характерним для цього періоду було суттєве зниження плану закупівель зерна, підвищення у 1,5–2 рази цін на сільськогосподарську продукцію, 

збільшення капіталовкладень у сільське господарство». 
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«...Темпи промислового розвитку Заході України були вищими, ніж на Сході УРСР. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тис. великих 

і середніх промислових підприємств». 

А Відображено в обох уривках 

Б Тільки в першому 

В Тільки в другому 

Г Не відображено в жодному з уривків 

 

4. Домашнє завдання: 

 

1. Перегляньте відео-матеріал. 

2. Опрацювати конспект уроку. 

3. Виконати самостійну роботу. 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net.  

У темі листа вкажіть своє прізвище, ім’я, номер групи, назву навчального предмету. 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

