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Зміст самостійної роботи. 

 
Тема 1. Україна на початку ХХ ст.. 

             

              1. Українське питання напередодні Першої світової 

війни. 

              2. Воєнні дії на українських землях. 

              3. Ставлення українських політичних партій до  Першої 

світової війни. 

              4. Українські січові стрільці. 

              5. Наслідки війни для України. 

 

Тема 2.  Українська національно-демократична революція 

1917-1921рр. 

 

1. Проблеми української революції 1917 – 1921 рр  в 

радянській і сучасній     історіо- 

    Графії. 

2. Питання державотворення в контексті революції 1917 – 

19121 рр. 

              3. Основні уроки української національної революції. 

 

 Тема 3. Міжвоєнний період історії Українського народу. 

               

              1. Україна в системі міждержавних відносин початку 

20-х років. 

              2. Державна економічна політика 20-х років та її 

наслідки. 

              3. Тоталітаризм в Україні: його суть та механізм 

реалізації. 

              4. Західноукраїнські землі  в міжвоєнний період. 

 

Тема 4.  Україна в роки Другої світової війни та у 

повоєнний період. 
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              1. Друга світова війна як прояв кризи Версальсько-

Вашингтонської системи. 

                  Українське питання в політиці західних держав. 

              2. Окупація України німецько- фашистськими 

військами в роки Великої Вітчизняної  

                  війни. 

              3. Визволення України. Вклад народу України в 

перемогу над фашизмом. 

              4. Україна в повоєнне десятиріччя. 

 

Тема 5.  Суспільно- політичні та соціально-економічні зміни 

в УРСР.( У 50-х—80-хрр.) 
              

              1. Реформи 50 – 60 – х рр., їх суперечливий і 

непослідовний характер. 

              2. Неосталінізм. Застійні тенденції в суспільому житті 

України. 

              3. Розвиток правозахисного руху в Україні. 

              4. »Перебудова» М.Горбачова й Україна: Причини, 

суть, наслідки. 

 

Тема 6.  Національно-державне відродження українського 

народу. 

               Розбудова незалежної держави. 

             

             1. Державне будівництво в незалежній Україні. 

             2. Реформування економіки на ринкових засадах. 

             3. Україна і світове співтовариство: взаємовідносини і 

глобальні проблеми.       
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Тема1. Україна на початку ХХ ст. 

 
1. Українське питання напередодні  Першої світової війни. 

2. Воєнні дії на українських землях. 

3. Ставлення українських політичних партій до Першої 

світової війни. 

4. Українські січові стрільці. 

5 . Наслідки війни. 

 

Рекомендована література: ( 4,13,21,22, 23) 

Ключові терміни та поняття: світова війна, еміграція, 

політична партія, січові стрільці, брусилівський прорив, 

українська карта напередодні Першої світової війни, 

 «Союз визволення України». ТУП, УСДРП, «Сокіл», «Січ»,  

«Пласт». 

На початку студентам варто пригадати причини, які привели до 

Першої світової війни, формування воюючих блоків Антанти і 

Троїстого союзу. Далі потрібно визначити, які плани щодо 

українських земель виношували представники урядів Росії, 

Австро – Угорщини, Німеччини,охарактеризуйте місце і 

значення « української карти» в планах переділу світу. 

Аналізуючи друге питання, потрібно визначити основні події 

Першої світової війни, що відбувалися на українській території. 

Основну увагу слід приділити характеристиці антиукраїнської 

політики, яку проводили власті воюючих держав.                                                                                              

Характеризуючи друге питання, потрібно підкреслити, що в 

умовах війни поширюється національно – визвольний рух на 

українських землях. Далі необхідно проаналізувати відношення 

до війни Товариства Українських поступовців, УСДРП, умови 

створення і мету «Союз визволення України». 

Висвітлюючи четверте питання, потрібно наголосити, що за 

ініціативою Головної Української Ради протягом серпня було 

утворено Легіон січових стрільців, який мав стати зародком 

майбутньої української армії. Варто визначити осіб, які 
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керували справою організації УСС, бойові операції при участі 

стрільців та подальшу долю легіону. 

Опрацьовуючи останнє питання, слід визначити наслідки війни 

для України і обговорити висновок, що Перша світова війна до 

кінця розхитала Російську і Австро – Угорську імперії і 

висунула нові завдання перед українським національно-

визвольним рухом . 

 

Запитання  та завдання для самоконтролю. 

 
1. Як царські чиновники планували назавжди покінчити з 

«мазепинством»?     

2. Визначте основні завдання « Союзу визволення України».                                                                   

3. Чому політику царської окупаційної влади в Галичині 

П.Мілюков назвав « Європейським   скандалом». 

4. Визначте основні завдання « Союзу визволення України». 

5. У чому полягало « українське питання» під час  Першої 

світової війни? 

6. Охарактеризуйте айстро-угорський терор в українських 

землях в роки Першої світової війни? 

7. Яким було ставлення айстро-угорського уряду до ідеї 

створення українського легіону? 

8. Наприкінці серпня 1914 р. почалося формування Легіону 

Українських Січових Стрільців (УСС) . УСС – це…  

( продовжіть речення)                                                                                                                         

- військова частина, сформована в Айстро – Угорщині з 

місцевих українців на добровільних засадах;  

-військова частина сформована в Австро-Угорщині з емігрантів 

Надніпрянщини; 

- військова частина, сформована в Росії з військовополонених 

Галичини;  

9. Союз визволення України це –  
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 -  політична організація, створена у серпні  1914 р. емігрантами 

з Наддніпрянщини, ставила собі за мету пропаганду ідей 

самобутності України;  

- політична організація, створена на Західній Україні айстро – 

угорською владою  з метою антиросійської пропаганди;  

- політична організація створена на Західній Україні у 1914 р. з 

метою організації українських частин у складі російської армії; 

- політична організація створена у 1914 р. у Львові з метою 

пропаганди ідеї надання автономного статусу Східній  

Галичині у складі Австро-Угорщини. 

10. Захоплення росіянами Східної Галичини відбулося в 

результаті наступу, відомого як ….., який 

почався…………(Вставте пропущене). 

- Верденська битва в червні 1916 р.;  

- Брусиловський прорив в  червні 1916 р.;  

- Галицька битва 1916 р.;  

- битва на Марні в червні 1916 р.; 

- битва на Соммі в червні 1916 р.    

11.В якому році відбулася військова операція « Брусиловський 

прорив»?        

- 1918; 

- 1942; 

- 1916; 

- 1915; 

-1914.                                                                                                                             

12. Вставте пропущені слова. В 1914 році у Львові було 

утворено міжпартійний блок -………………., який                         

виступав ініціатором формування українських військових 

частин на боці ………… .   

-  Союз визволення України , Росії;  

- Українську головну раду Росії;  

- Головну Українську раду, Австро – Угорщини;  

-  «Спілка» Австро – Угорщини;  

- «Просвіта» Росії.      
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Тема2. Українська національно – демократична 

революція 1917 – 1921 рр                                                         

1. Проблеми української революції 1917 – 1921 рр. в радянській 

сучасній історіографії. 

2. Питання державотворення в контексті революції 1917 – 1921 

рр.                                                                       

3. Основні уроки української національної революції. 

Рекомендована література: ( 1, 12, 13, 14) 

Ключові терміни та поняття: «Воєнний комунізм», 

Генеральний секретаріат, Гетьманат,                        

Директорія, Злука УНР і ЗУНР, Крути, ризький мирний договір 

між РСФР і УСРР та Польщею 1921 р. Центральна рада, 

універсали.                                                                                                       

 При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на 

неоднозначність оцінок української революції 1917 – 1920 рр. 

та її наслідки в радянській і сучасній  історіографії. Для цього  

слід опрацювати опубліковані джерела історії української 

революції 1917 – 1921 рр. : «Українська центральна рада, 

документи і матеріали», «Відродження нації».В.Винниченка, 

«Хто такі українці  і  чого вони хочуть» М.Грушевський. 

Важливо також ознайомитись з методологією  висвітлення 

української  революції 1917 -1921 рр. у роботах істориків 

радянської доби. Докладно вона викладена в «Історії 

Української РСР». Порівняльно-аналітичний погляд на 

проблему представлений в роботі  В.Солдатенка «Українська 

революція: концепція та історіографія». Корисно також 

почитати книги В.Верстюка  

 «Українська центральна Рада» і «Махновщина», В.Кременя  і 

В.Ткаченка «Україна шлях до себе: проблема суспільної 

трансформації», М. Литвина і К. Науменка «Історія ЗУНР» , 

О.Рубльова і О Рента «Українські визвольні змагання: 1917 – 

1921», Ю.Шаповала «Соціологія українського відродження» та 

ін..     
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 Приступаючи до  вивчення другого питання, доцільно уяснити, 

що проблеми державотворення в Україні  в роки української 

революції 1917 -1917 були пов'язані з функціонуванням трьох                             

українських урядів: Центральної ради, Гетьманщини, 

Директорії, а також створенню і діяльністю на 

західноукраїнських землях Західноукраїнської народної 

республіки. Використовуючи історичні джерела і спираючись 

на сучасну історіографію, необхідно розкрити підвалини 

української революції,  визначити її класові та  національно-

політичні сили створення єдиного національного                       

фронту. Поміркуйте, якою на вашу думку, була основна 

концепція революції? Хто  в ній був головними суперниками і 

ворогами? Висловіть платформи діячів усіх національних 

урядів відносинах з Росією та Польщею. Прослідкуйте 

динаміку трансформацій революційних процесів                              

у військове протиборство за владу в Україні. 

     Важливим є аналіз причин та шляхів встановлення влади 

Рад в Україні. Тут необхідно зазначити, що радянська влада по 

території колишньої Російської імперії почала розповсюд-                                    

жуватись після так званої «Великої Жовтневої Соціалістичної 

революції» ( захоплення влади більшовиками) і в Україні 

впродовж 1917 – 1921 рр. встановлювалась тричі: перший раз – 

січень – квітень 1918 р.; другий раз – січень – липень1918 р.;  

третій – з грудня 1919 р.. Крім того, 25 грудня  1917 р. у 

Харкові на Першому Всеукраїнському з'їзді Рад  було 

проголошено Українську Соціалістичну Радянську республіку. 

Характеризуючи радянську систему державного устрою, слід 

підкреслити, що її стрижнем, була більшовицька партія, яка 

мала великий вплив у середовищі робітників та інших мас 

населення в Україні, і  яка у своїх стосунках з іншими 

політичними силами перейшла поступово від революційної 

демократії до усунення із Рад своїх опонентів і навіть 

союзників до однопартійності і перетворення КП(б)У в 

державну  монопольну керівну структуру. 
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Стосовно національно-державного будівництва, то більшовики 

спочатку задекларували суверенітет України, але згодом, 

спираючись на принцип інтернаціоналізму, здійснення 

«всесвітньої пролетарської революції» та пошук союзників у 

боротьбі проти зовнішньої агресії,  у травні 1919 р. уклали 

військово-політичний договір з радянськими республіками, які 

утворилися на теренах колишньої Російської імперії, а в грудні 

1920 р. -  союзно-робітничо-селянський договір між РСФРР і 

УСРР. ( Ці договори, як відомо, стали етапними до утворення 

СРСР в грудні 1922 р.) 

Торкаючись проблем економічної політики Радянської влади, 

необхідно звернути увагу на те, що вона здійснила вікову мрію 

селянства – скасувала поміщицьке і церковне землеволодіння й 

передала землю селянам. Націоналізована була також 

промисловість, а робітники отримали восьмигодинний робочий 

день, право управляти підприємствами і т. д. Але механічне 

перенесення російського досвіду «політики воєнного 

комунізму» на український грунт, реалізація його жорстокими 

воєнними методами, репресіями, розстрілами населення та ін., 

призвело  до гострого протесту проти такого курсу більшовиків 

як у селянському, так і у робітничому середовищі. Внаслідок 

цього, влітку 1919 р. проти більшовицько-радянської влади в 

Україні піднялися численні великі (Махно, Григор'єв, 

Тютюнник) й малі повстання. І коли Добровольча армія 

розпочала наступ на УРС, то в багатьох  регіонах вона не 

отримала опору, а навпаки, робітники та селяни деінде досить 

активно вступали до її лав. 

Однак, промонархічна та русифікаційна політика денікінців 

згодом призвела до розгортання досить великого 

антиденікінського повстанського руху, який суттєво допоміг 

Червоній армії  розгромити Добровольчу армію (листопад-

грудень 1919 р.) і до кінця 1919 р. відновити Радянську владу 

майже на всій території України.  
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Слід мати на увазі, що черговий раз прийшовши до влади, 

більшовики не змінили курсу політики «воєнного комунізму». 

Але, враховуючи попередній досвід, наповнили його якісно 

новим змістом. Зокрема, серед нових заходів були: чергове 

повернення землі селянам, віднятої денікінським режимом, 

ліквідація комун, радгоспів, направлення в село замість 

продзагонів групи робітників по ремонту 

сільськогосподарського реманенту тощо. Ці нововведення 

помітно зменшили тиск «воєнного комунізму» на селян і вони 

вкотре повернулися обличчям до Радянської влади, припинили 

активну боротьбу проти більшовиків і війна пішла на спад. 

Серед причин і шляхів встановлення Радянської влади в 

Україні слід визнати також успіхи  культурного будівництва в 

1917 – 1920 рр. Так, незважаючи на політичні протиріччя 

урядів України щодо національно-культурного розвитку, всі 

вони знаходили спільну мову, спадковість і наступність у 

культурній політиці. Тут варто наголосити, що на 1917 рік 

освіта в Україні знаходилась  на дуже низькому рівні. З 26 млн. 

населення після 8 років – 70%, а деінде й більше відсотків було 

неписемним або малограмотним. Серед 32 млн. дітей 

шкільного віку  більше половини не могли отримати навіть 

початкову освіту. Не розвивалися й інші напрямки культури. 

Проте, незважаючи на громадянську війну та економічну 

розруху, українські уряди за 4 роки створили національну 

систему шкільної та позашкільної, професійної та вищої освіти. 

За парти сіло більше 1,2 млн. дітей, юнаків і дівчат, вузи 

прийняли 57 тис. студентів, а мережу різних позашкільних 

заходів відвідувало майже 1,3 млн. дорослого населення. Для 

системи освіти готувалися власні педагогічні кадри, 

проводилася її активна українізація, позитивно                              

вирішувались питання розвитку культури національних 

меншин, налагоджувалося видавництво україномовної 

педагогічної преси, літератури, було створено національний 

професійний театр, кіномистецтво, мережа клубів, бібліотек, 

палаців культури. Радянський уряд, прийшовши до влади в 
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Україні, продовжував ці позитивні зрушення, що дало 

можливість Україні у подальшому ввійти до числа передових 

республік СРСР і навіть країн Європи з розвитку національної                                     

освіти, науки, культури, мистецтва. 

Підсумовуючи основні уроки української національної 

революції, зверніть увагу на такий важливий момент, що коли 

соціальний  і національно-визвольний рух йшли єдиним 

визвольним потоком, то вони досягли значного політичного і 

суспільного результату, а їх роз'єднання і орієнтація у своїй 

боротьбі на треті, навіть зовнішні сили, призвели до 

громадянської війни, іноземної інтервенції,захоплення 

сусідніми державами території України і врешті-решт до 

входження  УСРР до воєнно-політичного союзу радянських 

республік, та до СРСР і до поступового згортання її 

суверенітету. 

Не досягла українська революція і своєї основної мети – 

об'єднання всіх етнічних українських земель в єдиній державі.  

Однак, поява на політичній карті світу державної структури, в 

назві якої було слово «українська» - Українська Соціалістична 

Радянська Республіка, мало досить позитивне значення для 

подальшого історичного поступу України. 

 

 

                  Запитання  та завдання для самоконтролю. 
 

1. Визначте передумови, періоду і основну концепцію 

української національної революції  (1917 – 1921 рр.)? 

2.Висвітліть діяльність Центральної Ради. Розкрийте зміст її 

універсалів.                                                               

 3. Проаналізуйте акт злуки УНР і ЗУНР та його наслідки.                                                                                     

4. Зробіть аналіз причин та шляхів встановлення Радянської 

влади в Україні. 

5. Визначте основні уроки української національної 

революції (1917 – 1921 рр.)    У чому її трагедія?                                                                                                                                                                                                                                  
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6. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику 

гетьманату.        

7. В якій сфері діяльності урядом гетьмана Скоропадського 

досягнуто найбільших успіхів? 

8. Як із якою метою створювалась Директорія? 

9. Проаналізуйте політику Директорії  УНР у 1918 – 1919 

рр. 

10. Охарактеризуйте боротьбу за незалежність в 

західноукраїнських землях. 

11. Президентом проголошеної 13 листопада 1918 року 

ЗУНР став …….(вкажіть прізвище), а головою Державного 

секретаріату (уряду)…….(вкажіть прізвище) 

1). Є.Петрушевич, К.Левицький; 2).К. Левицький, Є. 

Петрушевич; 3) М.Грушевський,                             

К.Левицький; 4) Є.Петрушевич, М.Грушевський;  

5) К. Левицький, М.Грушевський. 

12.Коли і в якому місті було підписано мирний договір між 

Польщею та Радянською Росією та Радянською Україною? 

Які українські землі приєднувалися за цією угодою до                                                                                               

 Польщі?   

1) 18березня 1920 р. у Варшаві, Холмщина, Західна 

Волинь,Західне Полісся; 2) 18 березня 1921 р. у Ризі, Східна 

Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина і 

Підляшшя.; 

3) 18 квітня 1921 р. у Москві, Західна Волинь, Східна 

Галичина; 4) 18 березня 1922 р. у Ризі, Холмщина,Східна 

Галичина. 

13. Українську Академію Наук було засновано: 

1) у 1918 р. за Центральної Ради; 2) у 1918 р. за Гетьманату; 

3) у 1919 р. за Директорії;       

4) у 1919 р. за Радянської влади в Україні; 5) у 1917 р. за 

Центральної Ради. 

14. З ким довелося воювати Директорії УНР у 1919 р? 

1) з більшовицькою Росією; 2) з Добровольчою армією 

генерала Денікіна; 3)з Німеччиною    
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4) з Антантою; 5) з Румунією; 6) з Польщею. 

15. В якій сфері діяльності урядом П.Скоропадського 

досягнуто найбільших успіхів? 

1) у зовнішній політиці; 2) в аграрній політиці; 3) у 

будівництві збройних сил;  4) у національно-культурному 

будівництві. 

16. Відповідно до Варшавської угоди Польща визнала: 

1) існування УНР; 2) існування ЗУНР; 3) акт злуки УНР і 

ЗУНР. 

17. Членами Директорії УНР, утвореної у листопаді 1918 

року , були: 

1) В,Винниченко,С.Петлюра, С. Квіринг, В.Затонський, 

К.Левицький; 

2) В,Винниченко,С.Петлюра, Ф.Швець, К.Левицький, 

А.Макаренко; 

3) В.Винниченко, С.Петлюра, Ф.Швець, 

А.Макаренко,П,Андрієвський; 

4) В.Винниченко, С.Петлюра, В.Затонський, Х.Раковський, 

Ф.Швець; 

5) В.Винниченко, В.Чехівський, С.Єфремов, 

М.Грушевськикий, С.Петлюра. 

18. Розташуйте події, які відбувалися в Україні протягом 

квітня 1918 – лютого 1919 рр. у   хронологічній 

послідовності: 

1) утворенн Директорії УНР; 2) акт Злуки УНР і ЗУНР; 3) 

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки; 4) 

прихід до влади гетьмана П.Скоропадського. 
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Тема 3 . Міжвоєнний період історії 

українського народу (1921 – 1939 рр.) 

 
1. Україна у системі міждержавних відносин початку 20-х 

років. 

2. Державна економічна політика 20-х років та її наслідки. 

3. Тоталітаризм в Україні: його сутність та механізм 

реалізації. 

4. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. 

 

 

Рекомендована література: ( 2, 5, 10, 11,13, 15) 

Ключові терміни та поняття: голод 1932-1933 рр., 

система «договірної федерації», індустріалізація, 

колективізація, нова економічна політика,політика  

пацифікації, політика  українізації, репресії, СРСР, 

сталінщина, тоталітаризм, воз'єднання українських земель 

1939 – 1940 рр. 

      Розпочинаючи вивчення першого питання, доцільно 

уважно прочитати відповідні розділи підручників  та 

навчальної посібників з курсу, а також опублікованих 

документів і матеріалів зі списку рекомендованої 

літератури. Названі документи і матеріали у загальних 

рисах свідчать, як із  суб'єкта міжнародного права України 

знову перетворилась на об'єкт політики інших держав. 

 Звертаємо увагу,  що 20 – 30 роки ХХ ст.. визначалися 

суперечливими процесами в міжнародній обстановці та 

внутрішньому розвитку всіх країн світу. Крім того, настав 

період одночасного існування двох систем – соціалістичної 

та капіталістичної. Це яскраво проявилося  і на українських 

землях, які знову були розділені між кількома державами.                                 

     Так, на території Східної (Наддніпрянської) України 

була встановлена Радянська влада. На початку 20-х років 

УСРР займала територію у 450 тис. км. де проживало 25,5 
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млн. чол. Відповідно до Ризького мирного договору 

(березень 1921 р.) Польща визнала незалежність УСРР. 

Разом з тим до Польщі відійшли західні області України і 

Білорусії. У цей час було узаконено включення до складу 

Чехословаччини Закарпаття, а до складу  Румунії – 

Північної Буковини, тобто 4,6 тис. км і 7 млн. українців 

потрапили під владу Польщі, Румунії та Чехословаччини. 

          Доцільно дати оцінку зовнішній політиці, яку  Українська 

СРР почала здійснювати  як суверенна держава. Перш за все це 

проявилося у встановленні  економічних зв'язків   з Радянською 

Росією, що визначалося  важливими історичними 

передумовами. Так історично склався спільний ринок усіх 

регіонів, які входили до колишньої Російської імперії. У грудні 

1920 р було підписано договір про воєнний і господарський 

союз. У преамбулі документа підкреслювалась незалежність і 

суверенність обох держав. Аналізуючи процес утворення 

СРСР, треба мати на увазі, що у 1922 р. розгорнулася дискусія 

щодо тіснішого об'єднання суверенних республік, висувалося 

три програми об'єднання-федерації, автономізації, 

конфедерації. Незважаючи на те, що Декларація про утворення 

Союзу і Союзний договір (30 грудня 1922 p.), а згодом 

Конституція СРСР (січень 1924 р.) базувались на федеративних 

засадах, навіть з правом вільного виходу з Союзу, реальна 

влада в республіках належала єдиній ВКП(б), а легальну 

опозицію було ліквідовано. Незабаром республіка 

перетворилася у звичайну адміністративну одиницю унітарної 

держави. Отже зрозуміло, що суверенні права залишалися 

фіктивними  впродовж майже 70-ти років існування 

Радянського Союзу. 

       Відзначте, що після утворення СРСР Україна втратила 

право на самостійні державні зносини із зовнішнім світом. Її 

посольства і консульства в тих країнах, де вони існували, були 

об'єднанні з російськими, а наркомат  закордонних справ було 

ліквідовано. І це тоді, коли протягом 20 -30-х pp. "українське 

питання" було в центрі уваги світового співтовариства. 
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 Розкриваючи друге питання, зверніть увагу на 

надзвичайно складний стан соціально-економічного 

розвитку України в 20-ті pp. про що свідчать документи, 

вміщені в "хрестоматії з історії України" і, перш за все, 

документи X з'їзду РКП(б) (березень 1921р.), що 

запровадили систему заходів, яку називали скорочено «неп» 

(нова економічна політика). 

 Аналізуючи причини, що призвели до запровадження 

цієї політики, слід мати на увазі, що це була політика 

компромісів, вимушеного відступу від негайного 

будівництва комунізму «за Марксом». Складовою 

суспільно-політичною розвитку України в 20-х рр. став 

процес українізації. Охарактеризуйте її зміст, методи 

проведення. Після аналізу відповідних документів тієї доби 

доведіть, що їх зміст засвідчує суперечливий характер 

українського національного відродження 20-х рр. і 

підтверджує  повноцінний розвиток національної культури. 

 Проблему тоталітаризму в Україні, його сутності та 

механізму реалізації слід пов'язати з аналогічними 

процесами у всьому Радянському Союзі. Дайте 

характеристику основним складовим тоталітаризму - 

"сталінщини" (відмова від ринкових відносин і створення 

централізованої командно-адміністративної системи, 

репресивного апарату, мілітаризація економіки, 

русифікація, проведення так званої "культурної революції", 

індустріалізації, колективізації, агресивна зовнішня 

політика та ін). 

 Насамперед з'ясуйте причини, сутність та наслідки 

форсованої індустріалізації, головною метою якої була 

мілітаризація економіки. Якщо співставити результат 

сталінської індустріальної гонки із затвердженими 

завданнями, доводиться констатувати провал багатьох 

проектів і п'ятирічного плану в цілому. Однак саме у роки 

перших сталінських п'ятирічок Україна стала 

індустріальною державою. 
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 Радимо звернути увагу також на причини та сумні 

наслідки суцільної колективізації (на 1940 р. майже всі 

українські селяни входили до 28 тис. колгоспів) 

Поневолення останнього, порівняно незалежного класу 

«селянства» сприяло остаточному утвердженню 

тоталітарного режиму та встановленню всеохоплюючого 

контролю держави. Почався процес розселянювання, було 

підірване сільськогосподарське виробництво (зокрема, 

рівень 1928 р. у виробництв, зерна і зростання поголів’я 

худоби вдалося перевершити лише в 50-ті рр.). Страшним 

наслідком колективізації в Україні став голодомор 1932-

1933 рр. 

 Характерною ознакою сталінською режиму був терор, 

який з кінця 20-х рр. набув великого розмаху. Починаючи з 

1929 р. масові репресії трьома великими магіями 

прокотилися по Україні: перша: 1929 -1931 рр. (примусова 

колективізація, розкуркулення, процес над СВУ та ін..); 

друга: 1932-1934 рр. (голодомор, постишевський терор, 

"кіровська хвиля"); третя: 1930-1938 рр. (так званий 

"Великий терор", у тому числі - "розстріляне відродження"). 

Головним наслідком масових репресій стало фізичне 

винищення активної інтелектуальної частини нації. За своїм 

розмахом сталінський терор  не знав собі рівних в історії. 

 Підсумовуючи питання, cлід зазначити, що історія 

України 20-30-х рр. виразно поділяється на два етапи, 

умовною межею яких можна вважати 1929 р. Якщо на 

першому етапі відбувалися певні позитивні перетворення 

(неп, українізація, піднесення української культури), то 

другий етап став часом посилення імперських тенденцій в 

ідеології і політиці, часом утвердження сталінського 

тоталітаризму. Україна стала фактично безправною 

провінцією. 

 Висвітлюючи четверте питання, доцільно знову 

підкреслити, що після української національної революції 

прагнення українською народу до возз'єднання ще два-два з 
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половиною десятиліття залишилося нездійсненним. 

Надзвичайно тяжким виявився міжвоєнний період у житті 

Східної Галичини й Волині, Закарпаття та Буковини, 

Хотинщини й Ізмаїльщини.  Ознайомившись з матеріалом, 

що викладений у підручниках і рекомендованій у 

монографічній літературі, а також у документах, зверніть 

увагу на те, що розділені між трьома сусідніми країнами, 

відірвані від основного масиву етнічної території, ці землі 

залишилися вірними історичним прагненням, й історичним 

традиціям українського народу. У 20-30-рр. національний 

визвольний рух усе яскравіше виливається у боротьбу за 

ВОЗЗ 'ЄДНання. Незважаючи на зростаючі внутрішні 

труднощі, які робили тоді неможливим досягнення єдності в 

цій боротьбі, вона продовжувала набирані силу. 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1 .Розкрийте причини введення, зміст і наслідки нової 

економічної політики у 20-т і роки 

2. Визначте місце УСРР в системі "договірної федерації". 

Чому нас вчить історія утворення і функціонування С'РСР? 

3. Охарактеризуйте  зміст, методи проведення і наслідки 

політики українізації. 

4. Які причини запровадження тоталітаризму в Україні? 

Розкрийте його сутність та механізм реалізації. 

5. Визначте причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні. 

6. У чому полягали основні тенденції соціально-

політичного розвитку західноукраїнських земель між двома 

світовими війнами? 

7. Коли і з якою метою радянським керівництвом було взято 

курс на індустріалізацію? 

8. Якими методами здійснювалося утвердження 

колгоспного ладу в Україні? 
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9. Визначте особливості культурного розвитку України в 

30-ті роки. 

10. Які причини занепаду національно-духовного життя 

в Україні у 30-х роках XX ст.? 

11. Розкрийте значення понять: індустріалізація, 

колективізація. 

12. В ЯКОМУ році було проголошено курс на 

колективізацію, і в якому році розпочалась суцільна 

колективізація українського села? 

1) 1925 р.; 2) 1927 р.; 3) 1928 р.: 4) 1929 р.; 5) ¡930 р.. 6) 

1932 р. 

13.Чому віддавалися головні пріоритети в ході 

індустріалізації (виберіть необхідне): 

1) важкій промисловості; 2) легкій промисловості; 3) 

сільському господарству; 4) економічному прискоренню: 

5) підвищенню життєвого рівня, 6) вертикальним 

структурам управління; 7) професійній  компетентності. 

14. Яке  твердження є, на вашу думку найбільш повним і 

вірним? Політика українізації передбачала: 

1 )  Утвердження української мови як державної. 

Підготовку і висунення на керівні посади осіб 

української національності. Запровадження навчання в 

культурно-освітніх закладах, видання газет і журналів 

українською мовою: 2) Добровільне вивчення в школах 

російської мови, впровадження навчання в культурно-

освітніх закладах видання книжок, газет і журналів 

українською мовою. Підготовка і висунення па керівні 

посади осіб української національності, перехід до 

діловодства українською мовою. 3) Запровадження 

навчання у  культурно-освітніх закладах, видання книжок, 

газет і журналів українською мовою. Підготовки І 

висунення на керівні посади осіб української 

національності, і творення умов для рівноправного 

культурного розпитку національних меншин. 
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15. Розташуйте події з історії Радянської України 20-30-х 

років у хронологічній послідовності. 

1 )  початок колективізації; 2) запровадження НЕПу. 3) 

проголошення курсу на індустріалізацію: 4) початок 

масових репресій; 5) утворення СРСР. 

16. Джерелами сталінської індустріалізації були: 

1 )  перекачування коштів із сільського господарства та 

легкої промисловості: 2) вилучення коштів у населення 

через примусові  державні позики. 3) кошти, одержані за 

рахунок масового продажу спиртних напоїв; 4) дешева 

робоча сила в'язнів; 5) продаж культурних цінностей за 

кордон; 6) продаж нафти, газу за кордон; 7) експлуатація 

селян і  робітників; 8) впровадження найновіших 

досягнень науки і техніки  у виробництво. 

17. Назвіть 5-7 найважливіших новобудов промисловості 

України в роки перших п'ятирічок. 

 

 

Тема 4. Україна в роки Другої світової війни та 

повоєнному десятиріччі 
 

1. Друга світова війна як прояв кризи Версальсько-

Вашингтонської системи. Українське питання в політиці 

західних держав.  

2. Окупація України німецько-фашистськими військами 

в роки Великої Вітчизняної війни. Рух Опору. 

3. Визволення України. Вклад народу України в перемогу 

над фашизмом. 

4. Україна у повоєнне десятиріччя. 

Рекомендована  література: (9, 10, 13) 

Ключові терміни та поняття: антигітлерівська коаліція, 

Велика Вітчизняна війна, відбудова народного 

господарства,  "відлига". Геополітичні наслідки Другої 

світової війни, депортація населення, десталінізація, криза 
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командно-репресивної системи, ООН, опозиція, ОУН-УПА, 

партизанський рух, протистояння супердержав, рух Опору, 

система Схід-Захід, українське питання, «холодна війна», 

Червона Армія.  

 Перше питання необхідно починати з аналізу 

причин Другої світової війни, визначення її як кризи 

Версальсько-Вашингтонської системи. Використовуючи 

новітні досягнення історичної науки доцільно 

розглядати Другу світову війну не тільки як загрозу 

світовій цивілізації з боку німецького фашизму, а й з 

боку  сталінського Союзу PCP. 

 Зверніть увагу  на східну політику нацистського 

рейху, насамперед у вирішенні українського питання на 

свою користь. 

 Розкриваючи зміст "українського питання" 

напередодні Другої світової   війни,  слід зазначити, що 

роз’єднаність   і   перебування українських земель у складі 

чотирьох держав було значним дестабілізуючим 

фактором політичного життя довоєнної Європи. Крім 

СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини, які намагались 

утримати вже підвладні і приєднати нові українські землі, 

на них, у боротьбі за "життєвий простір", почала активно 

претендувати Німеччина, а також Угорщина, що 

домагалась повернення українського Закарпаття. 

Драматизм ситуації полягав у тому, що самостійно 

український народ в той час об'єднати свої землі в єдиній 

державі і, таким чином, вирішити українське питання не 

міг. Все залежало від балансу інтересів насамперед 

великих держав - Німеччини та СРСР. Це робило 

українське питання, тобто питання про подальшу долю 

українських земель клубком серйозних суперечностей, а 

"українську карту" - вагомим козирем у великій 

дипломатичній грі напередодні війни. 

 Висвітлюючи значення пакту Молотова - Рібентропа 

( 23серпня 1939р . )  "Про ненапад", доцільно сказати  про 
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те, що тільки тверда позиція радянського керівництва 

змусила Німеччину відмовитися від зазіхань на 

українські землі і планів створення "Великої України". 

Але не треба забувати і про те, що цей договір фактично 

розв'язав руки  Гітлеру для початку Другої світової 

війни. У той же час, радянсько-німецький договір став 

своєрідною точкою відліку процесу реального 

возз'єднання українських земель у межах однієї держави, 

що об'єктивно було явищем прогресивним. Інша річ, що 

для радянського керівництва возз'єднання України було 

не самоціллю, а лише частиною більш глобальних 

сталінських планів розповсюдження комунізму в 

західному напрямку. 

 З початком Другої світової війни (1 вересня 1939 р )  

згідно з договором і таємним протоколом щодо 

розподілу сфер впливу між Німеччиною   та  СРСР   

радянські   війська   17 вересня  перейшли польський 

кордон і окупували Західну Волинь і Східну Галичину. 

Рішення Установчих Народних зборів Західної України 

про возз'єднання Західної України з УPCP було 

затверджене Верховними Радами СРСР (1  листопада) і У 

PCP (14 листопада) 1959 р. 

 28 вересня 1939 р. був підписаний новий радянсько-

німецький договір «Про дружбу і кордон між СРСР і 

Німеччиною», згідно з яким кордон між двома 

державами пройшов уздовж річок Сян і Західний Буг. 

Переважна більшість території Західної України відійшла 

до СРСР. Частина українських територій (Лемківщина, 

Надсяння, Холмщина і Підляшшя) опинилася під 

німецькою окупацією. 

 Наступним кроком процесу «збирання» українських 

земель, згідно з німецько-радянськими домовленостями, 

було вирішення проблеми Бессарабії. 28 червня 1940р. 

Румунія погодилась передати Радянському Союзу 

Бессарабію і Північну Буковину. 2 серпня Верховна Рада 
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СРСР прийняла Закон про включення до складу 

Української PCP Північної Буковини і Південної 

Бессарабії.  Ті райони Бессарабії,  в яких переважало 

молдавське населення та Молдавська АРСР бути 

об'єднані у складі новоутвореної Молдавської PCP. 

 Висвітлюючи процес радянізації західноукраїнських 

земель, слід відзначити що модель соціально-економічних 

й політичних перетворень у західних областях України 

була майже однаковою. З одного боку, відбувалася 

націоналізація промислових підприємств,  експропріація 

маєтків польських землевласників, перерозподіл землі 

між українськими селянами, ліквідація безробіття, 

українізація, поліпшення медичною обслуговування й 

освіти. З іншого - здійснювались руйнація політичної та 

культурної інфраструктури, насильницька колективізація 

антицерковні акції, репресії, що охопили до 10 – 20 % 

населення, масові депортації населення тощо. 

 Попри всю суперечливість та неоднозначність політики 

тоталітарного режиму в західноукраїнських землях 

об'єднання більшості етнічних українських земель у межах  

однієї держави було надзвичайно визначною подією в житті 

українців, важливим кроком v розв'язанні українського 

питання. 

   Приступаючи до вивчення другого питання, необхідно 

відзначити, що з початком Великої Вітчизняної війни (22 

червня 1941 р.) розпочалася окупація України німецько-

фашистськими військами. При висвітленні характеру 

окупаційного режиму слід використати документи з 

"Хрестоматії з історії України". Вони свідчать, що 

жорстокий "Новий порядок", який спирався на нестриманий 

кривавий і моральний терор, мав виконати три основні 

завдання: забезпечити продовольством, матеріальними і 

людськими ресурсами погреби Німеччини, вивільнити 

«життєвий простір» для  арійської раси шляхом фізичного 

знищення, депортацій та вивезення на роботу до Німеччини 
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українською населення; сприяти колонізації значної 

частини окупованих земель, заселенню їх німецькими 

переселенцями.  Це було складовою "Плану Барбаросса". 

 Зокрема, за роки війни фашисти закатували на 

українських землях понад 5 млн. чоловік, у тому числі 

майже 1,3 млн радянських полонених і близько 1 млн. 

євреїв. Було депортовано до Німеччини 2.4 млн юнаків і 

дівчат. Каральними загонами СС було спалено 250 

населених пунктів, мешканців яких було розстріляно. Німці 

нещадно мордували жінок, дітей, стариків. Великих 

репресій зазнали культура й освіта. В Україні було створено 

50 гетто і понад 180 великих концентраційних таборів. 

 "Новий порядок" викликав всенародний опір німецько-

фашистському режиму. Документи "Хрестоматії", а також 

"Літопис УПА" показують основний зміст цієї боротьби. 

Розкрийте діяльність таких складових руху Опору, як 

масовий партизанський і підпільний рух,  а також діяльність 

ОУН-УПА. Покажіть процес переходу націоналістів до 

тактики двофронтової боротьби, підкресливши, що 

боротьба на два фронти не тільки знесилювала УПА, але й 

призводила до трагізму братовбивчої війни між українцями 

Наприклад, відомий похід з'єднання С.Ковпака "Від 

Путивля до Карпат" влітку 1943 р. супроводжувався 

кривавими боями між націоналістичними і комуністичними 

партизанськими загонами та призвів до великих втрат з 

обох боків. 

 Загалом, партизанські загони, підпільники і ОУН-УПА 

своїми бойовими діями внесли вагомий вклад у розгром 

загарбників і звільнення України від німецьких окупантів. 

 Аналізуючи третє питання, необхідно мати на увазі, що 

необхідні умови для звільнення українських земель від 

фашистських загарбників були створені перемогою 

Червоної Армії під Сталінградом у лютому 1943 р. і 

розгромом німецьких військ у Курській битві в серпні 1943 

р. Високе патріотичне піднесення народу, масовий трудовий 
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і воєнний героїзм, єдність фронту і тилу, Рух Опору - все це 

стало складовими чинниками переможного наступу 

радянських військ по всьому фронту. Певний внесок у 

розгром фашистської Німеччини зробила матеріальна 

допомога союзників СРСР, а також їх перемоги на 

Західному фронті. 

 Висвітліть хід основних наступальних операцій в битві 

за визволення України в 1944 р. році остаточного 

визволення українських земель. 

 Зверніть увагу на те, що на завершальному етапі війни 

у вирішальну  фазу   вступив процес об'єднання  

українських земель. Зокрема, питання про повоєнні 

кордони активно обговорювалися на Тегеранській (1943 

р.) та Ялтинській (1945р.) конференціях лідерів країн 

антигітлерівської коаліції. Остаточно контури повоєнних 

кордонів України сформувалися у процесі. 

територіальних розмежувань з Польщею, 

Чехословаччиною (у червні 1945 р. між СРСР та 

Чехословаччиною було підписано угоду про 

возз'єднання Закарпаття з УРСР), Румунією. Їх суть 

полягала в міжнародному юридичному визнанні факту 

включення у 1939-1945 рр. до складу СРСР західних 

областей України. 

 Підводячи підсумки Другої світової війни, доцільно 

оцінити вклад народу України в перемогу над фашизмом. 

Тут слід виокремити демографічні, економічні га 

політичні аспекти цього питання і, як ілюстрацію, 

навести конкретні факти і цифри. 

 Четверте питання доцільно починати з оцінки 

нового міжнародного статусу України у повоєнний 

період.  Зокрема, геополітичні наслідки Другої світової 

війни безпосередньо стосувалися УРСР. Вперше 

протягом декількох століть її основні етнічні території 

були об'єднані в складі однієї державної структури. 

Після війни були створені республіканські військове і 
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закордонне міністерства. Цінуючи роль України в 

розгромі фашизму, незлічені жертви, яких вона зазнала, 

країни-переможці включили УРСР до складу фундаторів 

Організації Об'єднаних Націй. 

 Слід також дати характеристику основним 

тенденціям в міжнародній політиці того часу: політиці 

«холодної війни»,  формуванню системи "Схід-Захід",  

складності і суперечності формування соціально-

політичного устрою в сусідніх з Україною державах 

Східної і Південно-Східної Європи, утворенню систем 

військових блоків. Необхідно  також сказати й про 

національний чинник у протистоянні супердержав, про 

використання українського питання у міжнародній 

політиці 50-x років (факт протистояння політичних сил у 

Західній Україні, повоєнне десятиріччя). 

 Питання, які стосуються труднощів відбудовчого 

періоду, проявів кризи командно-репресивної системи,  

тоталітарно-бюрократичних рис в громадському житті в 

40-50-их рр., перших паростків оздоровлення 

українського суспільства після смерті Сталіна доцільно 

вивчати за відповідними розділами підручників. 

Проблеми Західної України у повоєнний період 

рекомендується вивчати за посібником "Історія України" 

за редакцією Р Ляха, а також за методичним посібником 

О. Язвінської "Сучасний аналіз подій в Західній Україні 

в 1939-1953рр." Зверніть увагу на причини тривалої 

боротьби УПА проти радянської системи. Яку мету 

переслідувала радянська влада у своїй повоєнній 

політиці щодо Західної України? 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Як проходив процес розгортання партизанського, 

підпільного рухів та Руху Опору в Україні в роки 

фашистської окупації? 
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2. У чому полягають геополітичні наслідки Другої 

світової війни? 

3. Дайте характеристику становища УРСР в системі 

міжнародних відносин повоєнного часу. 

4. Чим пояснюється протистояння політичних сил в 

Західній Україні після закінчення Другої світової війни? 

5. Як проходив процес відбудови народного господарства 

України? 

6. Що таке процес десталінізації і коли він розпочався? 

7. В чому полягала сутність «українського питання» в 

політиці західних держав напередодні Другої світової 

війни? 

8. Які причини поразок радянських військ у 1941-1942 

рр. 

9. Прокоментуйте зміст радянсько-німецького договору 

про дружбу і кордони. 

10.  Розкрийте сутність політики «радянізації». 

11.  Охарактеризуйте фашистський окупаційний режим в 

Україні. 

12. Як розгортався процес визволення України від 

фашистів? 

13. Розкрийте роль радянських  партизан та  УПА у боротьбі 

з фашистами. 

14. Радянсько-німецький   Договір   про   дружбу   і   

кордони   було підписано: 

       1) 17 вересня 1939 р.. 2) 23 вересня 1939 р.; 3) 28 

вересня 1939 р.  

15. Найбільший танковий бій початкового періоду війни 

відбувся 23-29 червня 1941 р. у районі: 

1)   Луцьк-Броди-Рівне.   2)   Дрогобич-Ковель-Здолбунів:   

3)   Рівне-Здолбунів. 

16. На території західноукраїнських хмель окупаційною 

вдалою було утворено. 

1) рєйхскомісаріат «Україна»;   2) дистрикт "Галичина";       

3) «Трансністрію». 
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17. Центром окупаційної адміністрації в Україні стало 

місто… Рейхскомісаром України був... Вставте пропущене. 

1) Рівне. 2 )  Вінниця; 3) Київ; 4) Житомир. 

 5) Розенберг;   6) Рунштедт;    7) Кох;   8) Кейтель. 

18. Коли  і де було проголошено Акт про відновлення 

Української держави? 

1) у Львові;   2) у Рівному;   3)  у Луцьку;  4) у Києві . 

19 Вставте пропущені слова 

УПА була створена у . ..   Головнокомандувачем УПА був 

… 

 1) вересні 1939 р. ;    2) липні 1942 р..:       3) жовтні 1942 р.. 

4) Т. Бульба-Боровець;  5) Р. Шухевич; 6) С. Бандера;  7) 

Є.Коновалець. 

20. Заповніть  пропуски   До  УРСР було приєднано: а) 

Північну Буковину і Бессарабію в …..  б) Закарпаття в 

…..  в) Східну Галичину в …..г) Західну Волинь і Західне 

Полісся в ...  

1) 1939;    2) 1940:     3) 1941:   4) 1944;     5) 1945. 

21. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події 

1939 -1945 рр.:  

1) остаточна окупація гітлерівцями всієї території України. 

2) визволення м. Києва від фашистських загарбників: 

3)підписання радянсько-німецького Договору про ненапад; 

4) оборона м.Севастополя; 5) окупація території 

Карпатської України Угорщиною.   

22. Проект онімечення  та колонізації України на 

перспективу був розроблений:  

1) у "Зеленій папці" Герінга. 2) у"Генеральному плані Ост". 

3) у плані "Ольденбург". 4) у плані «Барбаросса»: 5) у плані 

Німецького південного економічного товариства. 

23. Вставте пропущені слова.  Український штаб 

партизанського Руху ( УШПР) було утворено .. .. 

Начальником УШПР було призначено 

1) у червні 1941 р.;   2) у червні 1942 р.; 3) у грудні 1942 р.; 

4) П. Пономаренка.   5) Т.Строкача. 6) С.Ковпака. 
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Тема 5. Суспільно-політичні та соціально-

економічні зміни в УРСР (друга пол. 50-х -  

перша пол. 80-х років XX ст.) 
1. Реформи 50-60-х рр., їх суперечливий і непослідовний 

характер. 

2. Неосталінізм.  Застійні тенденції в суспільному житті 

України. 

3. Розвиток правозахисного руху в Україні. 

4. "Перебудова" М. Горбачова й Україна: причини, суть, 

наслідки. 

Рекомендована література: [6, 11,13.] 

Ключові терміни та поняття: багатопартійність, 

гласність, демократизація, державотворчі процеси, 

дисидент, екологічна небезпека, застійні тенденції, 

консерватизм, «комуністичний фундаменталізм», 

Народний Рух України, неосталінізм, опозиція, перебудова, 

''парад суверенітетів", розпад СРСР, стагнізація, 

шестидесятники. 

  Висвітлюючи проблеми обмеження тоталітаризму і 

лібералізації радянської системи за часів М Хрущова, у 

першу чергу необхідно звернути увагу на характер 

демократичних процесів в Україні. Розпочавшись з масової 

реабілітації невинно репресованих людей «відлига» 

продовжила процеси десталінізації й в національній 

державно-адміністративній, економічній, 

внутрішньопартійній, культурній сферах Наприклад, 

аналізуючи реформи в економіці, акцент слід  зробити на 

рішенні, прийнятому з ініціативи М Хрущова в 1957 р - 

ліквідації галузевих міністерств і утворення раднаргоспів.  

Така децентралізація управління промисловістю 

розширювала самостійність союзних й автономних 

республік та їх місцевих органів. 
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 Важливо   уяснити,   що   саме   роки   десталінізації   

стали переломними в історії України. 

 Помітьте, що, незважаючи на згортання всіх 

господарських та адміністративно-партійних реформ М. 

Хрущова, після приходу до влади неосталіністів на чолі з 

Л.Брежнєвим, середина 60-х рр. відзначалася ще однією 

спробою реформування економіки.  Реформи  1965  р. 

торкалися кількох галузей промисловості, будівництва, 

сільського господарства. На перше місце висувалися 

проблеми оновлення й удосконалення (господарського 

механізму, розвиток економічної самостійності   

підприємств   і   галузей   промисловості   на   основі 

госпрозрахунку,   зміни   в   порядку   планування   і   

матеріального стимулювання в сільському господарстві та 

ін. Зокрема в УРСР у 1970 р. на нові методи 

господарювання перейшло близько 85% підприємств, що 

мало відчутні наслідки. Виробництво промислової 

продукції зросло в Україні на 50%, продуктивність праці в 

цій галузі - на 28 %, національний дохід – на 48% тощо.  

Але  як і попередні реформи М.Хрущова, їх  було  згорнено.   

Знову  повернулись   до   звичних директивних методів 

керівництва. 

 Поясніть причини непослідовності та незавершеності 

реформ 50 – 60-х рр.. Зверніть увагу, на те що вони не мали 

комплексного характеру, не охоплювали всіх сфер життя, 

недостатнім був рівень їх соціальної спрямованості, а 

головне, всі вони запроваджувалися "зверху" і не стали 

"кровною справою" мільйонів. Це породжувало серед 

радянських людей настрої конформізму,  готувало 

морально-психологічну основу майбутнього "застою" 70-

80-х рр. 

  ПРИ вивченні другого питання слід наголосити, що з 

середини 70-х років радянське суспільство дедалі глибше 

втягувалося в тотальну суспільно-економічну, політичну та 

ідеологічну кризу. Зробити глибокий аналіз причин кризи 
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тоталітарної системи допоможе Вам ознайомлення з 

відповідними розділами підручників, а також документами, 

що надані у списку рекомендованої літератури. 

 Зверніть увагу і проілюструйте конкретними фактами, 

що Україна у складі СPCP почала втрачати темпи розвитку, 

з'явились застійні явища, утворився механізм гальмування. 

Зокрема, слід підкреслити хижацьку експлуатацію 

природних багатств України, наростання екологічної 

небезпеки тощо. 

  Розглядаючи третє питання, насамперед, слід 

відзначити, що поступовий відхід від сталінщини в 50-х - на 

початку 60-х pp. формував нову суспільну свідомість, нове 

покоління людей, яке вперше за багато десятиліть офіційно 

поставило під сумнів декларовані комуністичні цінності та 

ідеали на фоні примусової й тяжкої праці мільйонів 

радянських людей. В Україні почав формуватися 

дисидентський рух. 

 Варто визначити й інші передумови посилення цих 

тенденцій. Серед  них - зовнішні, світовий процес 

деколонізації 50-60-х pp.: антикомуністичні виступи в 

соціалістичних країнах, зокрема в НДР 1953 р ), Польщі й 

Угорщині (1956 p.), Чехословаччині (1968 p.): потужний 

правозахисний рух в різних країнах світу, що був 

заохочений прийнятою в 1948 р ООН Декларацією прав 

людини. 

 Щодо внутрішніх передумов, то ними були: практично 

бездержавний статус УРСР і повне підкорення її інтересам 

Москви, функціонування командно-адміністративної 

системи і панування партійно-радянської бюрократії; 

утиски національного культурно-духовного життя: 

цілеспрямована русифікація народів тощо. Безпосередній 

імпульс розвитку дисидентства в Україні надало і 

розгортання аналогічного руху в Росії та інших республіках 

СPCP. 
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 Необхідно назвати основні течії опозиційного руху в 

Україні.  Це  самостійницька, яку представляли, зокрема, 

національно-визвольний рух підпільних груп; національно-

культурницька, яку репрезентував рух «шестидесятників»; 

правозахисна; рух за свободу совісті (релігійна опозиція). 

При цьому важливо розкрити концептуальні погляди 

дисидентів, наголосивши, шо найрадикальнішою і найбільш 

переслідуваною була самостійницька течія, її представники 

боролися за державну незалежність України шляхом агітації 

за вихід її зі складу СРСР. 

 Представники національно-культурної течії вимагали 

духовного і культурного відродження українською народу, 

зокрема, його національної самобутності, традицій, мови, 

правдивого висвітлення історичного минулого. Вони 

протестували проти антиукраїнської політики Москви, 

нищення пам'яток історії та культури, переслідування за 

переконання, незаконних арештів та закритих політичних 

судових процесів, чинили опір русифікації, ідеологічному 

задурманюванню людей.  

 Щодо прихильників правозахисної течії, то вони 

вимагали дотримування Конституції та законів, ідей 

гуманізму і демократії, свободи і прав людини. На чільне 

місце вони висували примат особи і другорядність держави, 

захист прав національних меншин (кримських татар, євреїв 

та ін.). 

 Головним завданням релігійної опозиції була боротьба 

за реабілітацію та легалізацію Української греко-

католицької церкви, протестантських церков та течій, за 

свободу совісті та вільне здійснення релігійних обрядів, 

повернення відібраних державою храмів та відбудову 

зруйнованих, звільнення засуджених за віру, реабілітацію 

служителів культу тощо. 

 Окрім цих вимог дисиденти та опозиційні організації у 

своїх програмних документах і заявах висловлювалися й 

щодо економічних і соціально-політичних проблем 
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суспільства.  Зокрема, констатувались колоніальний статус 

економіки УРСР, кріпосницьке становище колгоспного 

селянства та злиденність робітництва, викривалися 

розбіжності між соціальним становищем державного 

чиновництва та іншими станами населення, критикувались 

бюрократичні методи керівництва народним господарством, 

централізованого планування, обмеження прав громадських 

організацій, відсутність приватної власності на засоби 

виробництва. 

 У сфері міжнародних відносин українські дисиденти 

рішуче засуджували як шовінізм (особливо імперський), так 

і національну обмеженість, виступали за самовизначення 

народів. 

 Характеризуючи документи і заяви дисидентів, слід 

підкреслити, що знаряддям реалізації своїх цілей вони 

вважали мирні, конституційні методи (на відміну від 

збройних методів боротьби повстанського руху 40-50-х рр). 

Арсенал цих методів був широким і різноманітним. Серед 

них: створення підпільних груп та організацій, 

самоспалення як вищий вияв жертовності, розповсюдження 

листівок і позацензурних видань (самвидав), друкування 

своїх творів за кордоном, виступи на симпозіумах та 

конференціях під прикриттям інтернаціоналістських 

лозунгів на похоронах однодумців, на судових процесах над 

дисидентами.  Використовувалися також зібрання біля 

пам'ятників світочам національного духу, мітинги 

протесту, демонстрації, пікетування. Боротьба з 

існуючим режимом не припинялась і в ув'язненні (акції 

мовчання, голодування, передача на волю документів та 

ін.). Активною формою протесту проти тоталітаризму 

була відмова від радянського громадянства. 

 Висвітлюючи   процеси   посилення   політичних   

репресій   і придушення інакомислячих у 60-х рр., слід 

зазначити, що у боротьбі властей з дисидентством УРСР 

посіла чи не найперше місце в СРСР. Так, за даними 
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Секретаріату Міжнародної амністії, політв'язнів в СРСР 

нараховувалось близько 600-700 осіб, серед яких 

українці становили у різні часи від 25% до 75%. Слід 

мати на увазі, що за сталінською традицією покаранню 

підлягали не лише самі дисиденти, а й їх батьки, діти, 

близькі родичі. 

 Однак репресії 60-х рр. не лише не відвернули 

інакомислячих від політичної боротьби, а й надали тим, 

хто залишився на волі, натхнення й відваги. Опозиція 

60-х рр. підготувала грунт для подальшої боротьби в 70-

80-ті рр. Характеризуючи опозиційних рух цього 

періоду, необхідно показати нову хвилю репресій проти 

інакомислячих, широкомасштабні позасудові 

переслідування тощо. Особливої уваги потребує 

висвітлення процесу утворення, діяльності і розгрому 

Української Гельсінської групи. 

 Значну увагу приділіть аналізу опозиційного руху 

на етапі національно-державного відродження України. 

Адже подальші виступи борців за права людини та 

національну свободу на цьому етапі спростовували 

офіційні заяви радянського уряду про те, що на початку 

80-х рр. з дисиденством в СРСР остаточно покінчено.  

 Підсумовуючи питання, слід визначити значення 

Опозиційного руху України у підготовці передумов для 

розбудови Української незалежної держави. Важливо 

також дати оцінку реакції світової громадськості на 

події в Україні 

  При вивченні останнього питання теми необхідно 

показати об'єктивну зумовленість докорінних змін у всіх 

сферах життя країни і в УРСР зокрема. Слід уяснити, 

коли сформувалася в загальних рисах офіційна 

концепція перебудови, на здійснення яких завдань вона 

спрямовувалася і якою була її кінцева мета   Розкрийте 

спроби М.Горбачова реформувати суспільство на 

шляхах прискорення, демократії, гласності. Вкажіть, що 
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саме життя засвідчило, що створена більшовиками 

тоталітарна система не піддається реформуванню, що 

проведення реформ наштовхнулося на опір всередині 

самої КПРС з боку її "ортодоксів". 

 Далі слід розповісти про те, як відбувався перший 

етап демократизації українського суспільства, особливу 

увагу приділяючи формуванню багатопартійності, 

національно-культурному відродженню наприкінці 80-х 

рр, появі перших документів, що декларували 

самостійність України. Проаналізуйте процес 

наростання відцентрових тенденцій і розпаду СРСР.  

 Підсумовуючи викладене, зазначте, що побудувати 

"гуманний, демократичний соціалізм", який мав за 

задумом М Горбачова та його прибічників поєднати 

ринок з централізованим плануванням, політичний 

плюралізм з керівною роллю КПРС, суверенітет 

республік зі збереженням єдиної союзної держави, так і 

не вдалося. Тоталітарна система наближалася до свого 

повного краху. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

 

1. Розкрийте парадокси "відлиги" а також причини 

суперечливості і незавершеності реформ М.Хрущова. 

2. Дайте оцінку значення економічних реформ середини 

60-х рр. для України та розкрийте причини їх 

незавершеності. 

3. Поясніть суть терміна "неосталінізм". 

4.Дайте характеристику тотальній суспільно-

економічній, політичній та ідеологічній кризі в СРСР та 

Україні в 80-х рр. 

5. Чому спроби "перебудови" М. Горбачова закінчились 

провалом? 

6. Охарактеризуйте національні відносини в Україні і в 

СРСР. 
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7. Розкрийте причини і наслідки розпау СРСР. Що таке 

"парад суверенітетів"? 

8. Коли розпочались застійні тенденції в суспільному 

житті України? 

9.Які причини виникнення дисидентського руху в СРСР?  

10.Висвітліть розвиток правозахисного руху в Україні.  

11. Господарська реформа середини 60-х років у СРСР 

була: 

1) невдалою спробою переходу до ринкових відносин у 

промисловості: 

2) невдалою спробою запровадження економічних 

методів управління в рамках адміністративно-командної 

системи: 3) вдалою спробою переходу до ринкових 

відносин у промисловості 

12. Яке визначення відповідає дійсності? Дисидентський 

рух   це ... 

1) широкий суспільний рух за суверенітет України в 

рамках СРСР; 2) широкий рух протесту проти політики 

русифікації в Україні: 3)невелика   кількість   об'єднаних   

в окремі  організації   осіб,   які протестували проти 

тоталітаризму за демократичні перетворення і 

національне відродження: 4) міжпартійна організація, 

створена для координації зусиль під час виборів до 

Верховної ради УРСР. 5)громадсько-політичний центр,  

створений  групою  інтелігенції для боротьби за 

дотримання прав людини в тодішньому СРСР 

13. У чому головні причини застійних явищ у 

промисловості України (друга половина 60-х - середина 

80-х рр.)? 

1) діяльність раднаргоспів; 2) інтенсивний шлях 

розвитку, 3) екстенсивний шлях розвитку. 4) 

впровадження у виробництво досягнень науки і техніки;  

5) економічні методи управління. 6) командно-

адміністративні    методи    керівництва:    7)  

відсутність економічних стимулів праці. 
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14. Поставте події 1960-1970-х рр. в Україні у 

хронологічній послідовності  

1) усунення М.Хрущова з посади першого секретаря ЦК 

КПРС; 2) перша значна хвиля арештів дисидентів в 

Україні;  3) утворення Української Гельсінської групи; 

4) схвалення Верховною Радою УРСР нової Конституції 

УРСР. 

15.Характерними рисами розвитку політичної сфери у 

1965-1985 рр. були: 

І) розширення прав союзних республік. 2) підміна 

справжнього народовладдя формальним 

представництвом трудящих у Радах. 

3)зростання бюрократичного апарату: 4) згортання 

гласності; 5) висування гасла про «розвинутий 

соціалізм». 

16.Коли виникла Українські Гельсінська трупа (УТГ)? 

Хто її очолив? 

1) 1975 р.. 2) 1976 р ; 3) 1977 р.; 4) 1978 р.: 5) 

М.Руденко;  6) Л.Лук'яненко;          7) П.Григоренко; 8) 

О.Бердник. 

 

Тема 6. Національно-державне відродження 

українського народу.  

Розбудова незалежної держави 

 
1. Державне будівництво в незалежній Україні.  

2. Реформування економіки на ринкових засадах.  

З. Україна і світове співтовариство: взаємовідносини і 

глобальні проблеми. 

Рекомендована література: [6, 12, 16] 

Ключові терміни та поняття: "Акт проголошення 

незалежності України, багатопартійність, "Декларація 

про державний суверенітет України, українська 

діаспора, Конституція незалежної України, інфляція, 



 39 

крах комунізму, криза, національно-культурне 

відродження, міжнаціональні відносини, правова 

держава, приватизація, світове співтовариство, 

соціальна напруженість, реформування економіки, 

ринкові відносини. 

 Вивчаючи перше питання, важливо розкрити 

об'єктивні та суб'єктивні причини краху комунізму та 

роль в цьому процесі 'Західного фактору". Відзначте, що 

антинаціолістичні революції кінця 80-х початку 90-х рр. 

призвели до розпаду трьох федерацій (СРСР,  СФРЮ, 

Чехословаччина) з населенням тонад 340 млн чол., на 

місці яких утворилися 22 нові суверенні держави. 

 Слід показати, як проходив процес формування 

державних інститутів влади. Заміна партійно-радянської 

системи на парламентсько-президентську, створення 

правової бази розвитку України як демократичної 

держави, встановлення і зміцнення державних кордонів 

формування Збройних сил і Військово-морського флоту, 

Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби, 

запровадження національної грошової одиниці тощо. 

Важливим кроком на шляху розбудови державності 

стало прийняття 28 червня 1996 р. Конституції 

суверенної України. 

 Відзначте і наведіть конкретні факти про те, що 

однією із провідних ідей цього періоду стала ідея 

"розбудови незалежної демократичної держави", яка 

згуртувала населення різних регіонів, сприяла 

консолідації національно-демократичних сил, визначила 

характер необхідних для України перетворень. 

Національна ідея є обов'язковою для будь-якого процесу 

державотворення. 

 Важливим чинником демократизації є формування 

багатопартійної системи в Україні, яка представлена 

партіями різноманітного політичного спектру: націонал-

радикалами, націонал-демократами, центристами, 
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соціал-демократами, лівими партіями. Кількість партій в 

Україні сягає за 100. Дайте характеристику програмам і 

діяльності основних партій. 

  Приступаючи до вивчення другого питання, 

важливо відзначити, що найскладнішою проблемою 

діяльності державних і громадських структур за роки 

незалежності є сфера економіки. Так, маючи значний 

економічний та інтелектуальний потенціал, Україна 

сьогодні посідає 91-е місце серед держав світу (для 

порівняння: Словаччина - 42-е, Польща - 44-е, Угорщина 

- 47-е). Проаналізуйте прийняті Верховною Радою 

України нормативні акти щодо реформування економіки 

на шляхах підприємництва, переходу до ринкових 

відносин, приватизації. Відзначте їх суперечливий 

характер. Зверніть увагу на зниження темпів 

промислового га сільськогосподарського виробництва, 

кризу кредитно-фінансової системи, наростання 

інфляційних процесів і соціальної напруженості. 

Розкрийте зміст та оптимальність пошуків шляхів 

виходу з кризи і соціальною захисту населення. 

Важливим для загальної характеристики стану 

сучасного українською суспільства є також висвітлення 

труднощів  національно-культурного відродження,  

розвитку науки, освіти, духовності, міжнаціональних 

відносин та їх правового врегулювання в Україні 

(зокрема, поясніть проблеми Кримської автономії).  

 Поясніть, що труднощі в економічному та 

соціальному житті стали своєрідною платою за сотні 

років існування України в складі інших держав, за 

власну безпорадність і нерішучість. Які, на вашу думку, 

напрямки виходу української економіки з глухого кута.  

  Третє питання доцільно почати з того, що за своїм 

географічним положенням Україна є частиною 

«європейського континенту».  Її площа становить 601 

тис км2,  а за кількістю жителів вона входить у п'ятірку 
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найбільш населених країн Європи. Слід дати 

характеристику розвиткові відносин незалежної України 

з країнами світу (особливо з європейськими державами), 

з країнами СНД. За роки незалежності Україну визнало 

149 країн світу,  у 54 країнах відкрито 67 

дипломатичних та консульських представництв. Україна 

представлена в 47 міжнародних і міжурядових 

організаціях, у тому чисті таких впливових як ООН, 

Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк 

реконструкцію розвитку, Організація безпеки і 

співробітництва в Європі тощо. Наведіть фактичний 

матеріал і покажіть, що західні країни підтримали 

незалежний курс України з огляду на те,  що держава 

заявила про свій без'ядерний статус.  Розкрийте характер 

розбіжностей  в геополітичних інтересах України і Росії.  

 Слід дати характеристику основним напрямкам 

зовнішньої політики України, Особливо важливо тут 

показати, що незалежна Україна намагається знайти 

достойне місце у світовому просторі,  не стояти 

осторонь основних тенденцій світового розвитку. Тут 

доцільно розкрити переваги процесу глобалізації як 

світовою явища, який відкриває можливості для 

прогресу всього людства. Визначте роль України в 

цьому процесі. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

 
1.Охарактеризуйте процес державотворення в 

суверенній Україні. 

2. Назвіть основні напрямки зовнішньої політики 

України. 

З. Які    проблеми    існують    в   галузі    національно-

культурного відродження? 

4.Як будуються міжнаціональні відносини в Україні?  
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5.Дайте характеристику тотальній суспільно-

економічній, поліпичній та ідеологічній кризі в СРСР та 

Україні в 80-х роках. 

6. Чому спроби «перебудови» М. Горбачова закінчились 

провалом? 

7.Розкрите причини і наслідки розпаду СРСР. Що таке 

«парад суверенітетів»? 

8.Як вплинула Чорнобильська трагедія на розгортання 

процесу демократизації в Україні? 

9 Як проходив процес формування багатопартійності в 

Україні? 

10. Які причини серпневго  перевороту в Москві і які 

його  наслідки для України? 

11. Визначте передумови створення незалежної держави 

України? 

12.Коли і в яких документах було проголошено 

незалежність України? 

13.В якому році був принятий «Закон про державну 

мову»? 

 І) 1489; 2) 1990; 3) 1991; 4) 1997 

14.Коли  була прийнята Конституція України? 

1) у червні 1994 р; 2) у червні 1995 р;   3) у червні 1990 

р; 4) у січні 1997 р. 

15 Вкажіть фактори, які сприяють відродженню 

релігійною життя в сучасній Україні: 

1) зняття заборон на релігійну діяльність, забезпечення з 

боку держави реальних  гарантій  свободи  совісті;   

2) значна втрата населенням старих ідеологічних 

орієнтирів; 3) відновлення традиційних духовних 

цінностей. 

16.  Коли було прийнято Акт відновлення незалежності 

України? 

1)1 липня 1990 p.; 2) 24 серпня 1991 р.; 3) 1 грудня 1991 

p.; 4) 22 червня 1992 p.; 5) 24 серпня 1992 р. 
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17. Факт розпаду СРСР та створення Співдружності 

Незалежних Держав (СНД) було зафіксовано: 

1)1 грудня 1991 р. у Києві; 2) 8 грудня 1991 р. у 

Мінську; 3) 7 грудня 1991 р. у Москві; 4) 8 грудня 1 991 

р. у Москві. 

18.  На другий день після Всеукраїнського референдуму 

про визнання незалежності України оголосили: 

1) Латвія і Литва; 2) Канада і Польща; 3) Угорщина; 4) 

Росія та Аргентина. 

19.У Декларації про державний  суверенітет України ( 

16 липня І990 р ) було проголошено намір республіки: 

 1) в подальшому бути постійно нейтральною державою;  

 2)приєднатися до блоку НАТО: 3) увійти до 

стратегічного союзу з Росією та Білорусією. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 
1. Соціально - економічний розвиток України на початку 

ХХ ст. 

2. Україна в роки революції 1905-1907 рр.  

3. Україна в роки  Першої світової війни. 

4.Українська національна революція 1917-1921 рр. 

Причини, характер, періодизація. 

5. Утворення та діяльність Центральної  Ради.  

6.  Жовтневий переворот в Росії 1917 р. Українсько-

більшовицька війна. 

7.  Гетьманат П. Скоропадського. Внутрішня і зовнішня 

політика.  

8. Директорія УНР виникнення, склад, політика, 

історичні уроки.  

9. Політика радянської влади в Україні в 1919 р.  

10. Денікінський режим в Україні.  

11. Утворення 3УНР та її політика.  

12.Варшавська угода. Радянсько-польська війна 1920 р. 

та її наслідки.    

13.Встановлення радянської клади в Україні у 1920 р.  

14.Уроки українських визвольних змагань 1917-1921 рр. 

15. Нова економічна пилника в Україні та її наслідки.  

16.Утворення СРСР. 

17.Політика українізації. Досягнення і прорахунки.  

18. Шляхи, методи і наслідки індустріалізації України.  

20.Колективізація сільського господарства України: 

соціально-політична спрямованість, наслідки.  

21. Голодомор 1932-1933 рр. 

22.Особливості утвердження і функціонування 

тоталітарного режиму в У країні в 20-30-х роках XX ст.. 

23. Західноукраїнські землі в 20-30 х роках XX ст..  

24. Національно - визвольний рух на західноукраїнських 

землях в 20-30-х роках XX ст. 
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25.  Українське питання в міжнародній  політиці   

напередодні Другої  Світової війни 

26. Приєднання Західної України до УРСР. Політика 

радянського  режиму на західноукраїнських землях у 

1939 – 1941 рр.  

27. Початок радянсько-німецької війни і Україна. 

Оборонні бої 1941 - 1942 рр. 

28.Окупаційний режим в Україні. 

29. Зародження і розгортання Руху Опору на 

українських землях. 

30. Визволення України від німецько-фашистських 

загарбників. 

31. Успіхи та труднощі відбудови народного 

господарства. 

32. Суспільно-політичне життя в Україні в 40 – 50-х 

роках. Сталінські репресії. 

33. Розвиток господарства в 50 – 60-х роках. 

34. Суспільно-політичне життя УРСР в 50-60х роках. 

35. Національне питання в Україні в 70-х ХХ ст. 

Дисиденський рух. 

36. Посилений наступ проти    національного руху у 80-х 

роках. 

37. Наростання кризових явищ в соціально-

економічному житті. 

38. Суспільно- політичне життя УРСР в 1985 – 1991 рр. 

39. Проголошення незалежності України.Утвердження 

національної державності. 

40.Національно-державне будівництво і проблеми 

міжнаціональних відносин в Україні. 

41.Основні принципи та завдання зовнішньої політики 

незалежної України. 

42. Державна символіка України , її історичне значення . 

43.Українська діаспора в сучасному світі. 
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Навчально- методичне видання. 
Історія України. Методичні рекомендації до виконання 

самостійної роботи для  студентів 1 курсу всіх напрямків 

підготовки, денної форми навчання 
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