
Семінар за темою: 

Розвиток України у міжвоєнний період  (1921 – 1938рр.) 

Мета: контроль знань студентів; 

Знати: історичний матеріал за темою, основні напрямки економічного і 

політичного розвитку України у міжвоєнний період, особливості розвитку 

промисловості, колективізацію села, трагедію голодомору, визначення рис 

тоталітарного режиму у СРСР; основні поняття за темою – НЕП, система рад, 

автономізація, СРСР, українізація, індустріалізація, колективізація, 

голодомор, п’ятирічка, тоталітаризм ; основні дати, хронологічні періоди;                                      

Вміти: вдосконалити роботу з документами, статистичними даними, 

картами, аналізувати факти, підводити підсумки. 

Обладнання: карта «Україна», різнорівневі тестові завдання, комплект 

архівних документів, картки з проблемними питаннями. 

 

Хід заняття: 

 І Оргмомент: розподіл студентів по групам для виконання завдань за 

методом кейсів (відповідно кількості студентів в групі). 

ІІ Контроль знань:  

А) Обговорення проблемних питань групами студентів. Метод кейсів  

(обговорення ситуативних задач).  

Проблемні питання: 

1. Чи можна назвати нову економічну політику компромісом? Чому? 

Якщо це компроміс, то між якими силами? 

2. Чому на основі НЕПу народу вдалося за короткий термін ліквідувати 

господарську розруху і відбудувати народне господарство? Що з того 

досвіду актуальне і сьогодні? 

3. Чи була альтернатива утворенню СРСР? Чи могла Українська РСР 

зберегти самостійність? 

4. Чи була УСРР дійсно незалежною державою? 

5. У чому полягає суть і основні причини політики українізації? 

6. У чому полягали особливості індустріалізації в Україні? Чим вони 

були зумовлені? 



7. Чому наслідки індустріалізації історики вважають суперечливими і 

неоднозначними? Які з цих наслідків ви назвали б позитивними, а які 

– негативними? 

8. Назвіть спільні причини і наслідки голоду 1921 -1923рр. та 

голодомору 1932 – 1933рр. Що їх відрізняло? Чи можна було їх 

уникнути?  

9. Які риси тоталітарного режиму ви визначаєте у радянському 

суспільстві? 

Б) Тестові завдання. 

В) Аналіз архівних документів ( елементи дослідницької роботи). 

 

ІІІ Узагальнення: підведення підсумків роботи студентів. 

 

  Завдання семінару використовуються у відповідності до рівня 

підготовленості групи. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Схвалено на засіданні циклової комісії  

                                                                                   суспільних дисциплін 

Протокол від _________ року    № _____ 

Голова циклової  комісії __________ Пеньковська Т.К.  

 

 

 



Проблемне питання: 

1.Чи можна назвати нову економічну політику компромісом? Чому? 

Якщо це компроміс, то між якими силами?   

 

 Проблемне питання: 

2.Чому на основі НЕПу народу вдалося за короткий термін 

ліквідувати господарську розруху і відбудувати народне 

господарство? Що з того досвіду актуальне і сьогодні? 

 

Проблемне питання: 

3.Чи була альтернатива утворенню СРСР? Чи могла Українська РСР 

зберегти самостійність? 

Проблемне питання: 

4. Чи була УСРР дійсно незалежною державою? 

 

Проблемне питання: 

5. У чому полягає суть і основні причини політики українізації? 

 

Проблемне питання: 

6. У чому полягали особливості індустріалізації в Україні? Чим 

вони були зумовлені? 

 

 

 

 

 



 Проблемне питання: 

7. Чому наслідки індустріалізації історики вважають 

суперечливими і неоднозначними? Які з цих наслідків ви 

назвали б позитивними, а які – негативними? 

 

Проблемне питання: 

8. Назвіть спільні причини і наслідки голоду 1921 -1923рр. та 

голодомору 1932 – 1933рр. Що їх відрізняло? Чи можна було 

їх уникнути?  

 

Проблемне питання: 

9. Які риси тоталітарного режиму ви визначаєте у радянському 

суспільстві? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота студента 

Аналіз документу 

 

Порядок роботи з документами 

 Визначить назву документу, дату написання чи друку, автора 

документа; 

 Опишіть зовнішній вигляд документа;  

  Визначить особу чи особи, про яких йде мова; 

 Охарактеризуйте події, про які розповідається; 

 Знайдіть незнайомі терміни у тексті, дайте   визначення; 

 Визначить,  якої конкретної історичної теми стосується документ: 

 Знайдіть у тексті терміни, які стосуються історичної теми; 

 Дайте відповідь на конкретне питання до  документу: 

-  до якого історичного періоду з курсу історії України можна 

віднести цей документ?   

- яку державну політику характеризують матеріали документу? 

- чи  дійсно можна назвати Бондаренка Федора заможним 

селянином, якій підлягає розкуркуленню, якщо  складений список  

перераховує все його майно? 

-  якою була доля селянина та його родини в умовах політики 

розкуркулення?  

- чи були адекватні заходи влади щодо селян реальному 

положенню справ на селі? 

 Складіть невеличку доповідь ( тезиси), презентацію за результатами 

аналізу документа ( ваше ставлення до події, явища, діячів, про яких 

йде мова)   

( індивідуальне завдання, відповідно до можливостей студента). 

 

 

 

 



Тестові завдання  

та темою: 

 

«Радянська модернізація України  

(20 -30 –ті роки). 

 

І рівень. 

1. За рахунок чого планувалося провести форсовану індустріалізацію? 

                 а) за рахунок зовнішніх позик; 

                 б) за рахунок сільського господарства; 

                 в) за рахунок експропріації непманів. 

 

2. Під час масової колективізації були створені машинно–тракторні станції 

(МТС). Де з’явилися перші МТС? 

               а) в Україні; 

               б) у Середній Азії; 

               в) на Уралі. 

3. Яка одиниця розрахунку використовувалася для оцінювання праці 

радянського селянства? 

              а) пай; 

              б) карбованець; 

              в) трудодень. 

4. Хто був одним з головних обвинувачуваних на процесі у справі про 

антирадянський правотроцкистський блок 1938 року? 

                 а) М. І. Бухарін; 

                 б) Л.Д. Троцький; 



                 в) О.Б. Камєнєв. 

5. Наприкінці 20-х років у СРСР використовувалась практика скороченого 

судочинства. Що це значило? 

               а) надання надзвичайних повноважень «трійкам» (до них входили  

                   відповідальні партпрацівники) для винесення вироку; 

                б) жорсткі терміни судового засідання; 

                в) участь у засіданні трьох народних засідателів. 

6. Який рік ввійшов в історію СРСР як рік великого перелому? 

                    а) 1937-й; 

                     б) 1938-й; 

                     в) 1929-й. 

 

 

7. Назвіть ім’я бригадира першої у країні жіночої бригади трактористок:  

                  а) М. Виноградова; 

                  б) М. Гризодуб; 

                  в) П. Ангеліна. 

8. Назвіть ім’я одного з головних обвинувачених у «справі військових 1937 

року»: 

                 а) К.Є. Ворошилов; 

                 б) М.Н. Тухачевський; 

                 в) О.І. Єгоров. 

9. З чім була пов'язана криза хлібозаготівельної кампанії наприкінці 1927- на 

початку 1928 рр.? 

          а) з товарною і фінансовою кризою; 

          б) з небажанням селян продавати хліб за низькими цінами; 



          в) з поганою організацією кампанії; 

          г) треба вказати усі перераховані причини.0 

10. З якою метою у колгоспи відправляли робітників 

«двадцятипятитисячників»? 

       а) для проведення керівної лінії партії і укріплення її позицій на селі; 

       б) для організації ремонту сільськогосподарської  техніки; 

       в) для працевлаштування на колгоспних підприємствах            

                      (консервних, мукомельних та ін.) 

11. Кому належали у СРСР машинно-тракторні станції? 

                   а) радгоспам і колгоспам; 

                   б) державі; 

                   в) споживчій кооперації. 

12. Які заходи застосовував  радянський уряд для ліквідації голоду 1932-33 

років? 

     а) органи влади продовжували вилучати хліб і не випускали селян з 

голодуючих зон;  

     б) селян переселяли у небезпечні райони; 

     в) за кордоном закупали хліб та інші продовольчі товари для голодуючих. 

13. Назвіть дату відкриття Дніпрогесу: 

                     а) 10 жовтня 1932р.; 

                     б) 17 вересня 1933р.; 

                     в) 18 березня 1934р. 

14. Що таке індустріалізація? 

        а) розвиток важкої промисловості і створення оборонного комплексу; 

        б) процес розвитку легкої та харчової промисловості; 



        в) оснащення машинною технікою всіх галузей народного господарства,    

яке супроводжується розвитком інфраструктури і появою індустріального 

населення. 

15. Назвіть головну причину голоду 1932-33 років: 

           а) куркульські диверсії; 

           б) погодні умови; 

           в) насильницьке вилучення зерна у селян. 

16. Як називається система керівництва, яка базується на основі поєднання 

державної влади і  державної власності, наказних методах управління, 

експлуатації робітників та селян класом партійно – радянської бюрократії? 

           а) адміністративно-командна система; 

           б) бюрократизм; 

           в) олігархія. 

17. Коли було створено  ГУТАБ? 

         а) 1935; 

         б) 1930; 

         в) 1940.  

18. Хто очолював у 1932 році в Україні комісію з хлібозаготівлі, яка мала 

надзвичайні повноваження? 

         а) В.М. Молотов; 

         б) М.І. Бухарін; 

         в) Л.П. Берія. 

19. Проти кого було сфабриковано органами НКВС «Шахтинська справа» 1928 

року? 

     а) проти робітників вугільної промисловості Донбасу; 

     б) проти голови Ради робітничих депутатів м. Шахтинська; 

     в) проти великих партійних робітників України, справу  



         слухали у м. Шахти. 

20. Як Й.В.Сталін та його прибічники сформулювали кінцеву мету 

індустріалізації? 

     а) перетворити СРСР з країни, яка ввозить машини та обладнання, 

         в країну, яка виробляє машини та обладнання; 

     б) створити машинну техніку для всіх галузей народного господарства; 

     в) забезпечити першочерговий розвиток легкої  промисловості. 

21. Назвіть статтю Й.В.Сталіна, яка стала «теоретичним» обґрунтуванням 

форсованої колективізації: 

        а) «Рік великого перелому»; 

        б) «Запаморочення від успіхів»; 

        в) «Основи ленінізму». 

22. Чому Й.В.Сталін та його прибічники згорнули НЕП в 1928 році? 

       а) економічні принципи НЕПу не відповідали принципам  

          директивного державного управління, які утвердилися до  

          кінця 1920-х рр..; 

       б) НЕП не виправдав себе економічно; 

       в) до зміни курсу змусила міжнародна ситуація. 

23. З якою метою керівництвом СРСР у 30-х рр.. були сфальсифіковані судові 

процеси над «ворогами народу»? 

   а) сталінське керівництво намагалося врятувати країну від шпіонив та  

      диверсантів; 

   б) сталінське керівництво намагалося відвернути громадянську війну; 

   в) сталінське керівництво намагалося перекласти   відповідальність за  

         провали в економіці на класових ворогів.  



24. Хто складав головну робочу силу на будівництві залізниць, каналів, у 

лісній та гірничодобувній галузях  у30-х - 50-х рр.? 

       а) селяни; 

       б) в’язні; 

       в) кваліфіковані робітники. 

25. Яка подія у радянській історії мала назву «друге видання кріпацтва»? 

      а) окупація Прибалтики радянськими військами у 1940-му році;  

      б) «Шахтинська справа»; 

      в) колективізація. 

26. Чому репресії 30-х рр. були спрямовані насамперед проти старих 

партійних кадрів? 

   а) для них Й.В.Сталін не був авторитетом, це заважало  

          становленню режиму його особистої влади; 

   б) серед старих партійців були прибічники капіталізації держави; 

   в) старі більшовики підтримували Л.Д. Троїцького і були       

           противниками  Й.Сталіна. 

27.   Після закінчення громадянської війни Радянська Україна була: 

       а) складовою частиною Російської Федерації; 

       б) суверенною державою з окресленими кордонами, власною  

               внутрішньою  та зовнішньою політикою; 

       в) формально незалежною державою, яка була тісно пов’язана з 

Радянською Росією і була обмежена в проведенні власної  політики. 

28. У НЕПі більшовицьке керівництво бачило засіб для: 

          а) зміцнення союзу робітників та селян; 

          б) примирення з країнами «капіталістичного оточення»; 

          в) поступового повернення країни на шлях капіталістичного 



              розвитку; 

          г) тимчасової поступки з метою збереження влади. 

29.З якою метою був сфабрикований процес у справі «Спілки визволення 

України»? 

         а) боротьба проти шпіонив та диверсантів, які діяли  

             проти молодої радянської держави; 

         б) боротьба зі «старими спеціалістами»; 

         в) розправа з українською національною інтелігенцією; 

         г) знищення Української автокефальної православної 

             церкви (УАПЦ). 

30. Які складові входять до поняття «культурна революція»? 

       а) ліквідація неписьменності; 

       б) створення системи народної освіти; 

       в) формування кадрів нової інтелігенції; 

       г) перетворення літератури, мистецтва, гуманітарні науки 

           на інструмент ідеологічного впливу на маси; 

       д) вказати  всі перераховані заходи. 

 

 

31. Позначте дату створення СРСР: 

               а) 10 грудня 1922р.; 

               б) 30 грудня 1922 р.; 

               в) 21 січня 1923р.; 

               г) 31 січня 1924р. 

 



32. Укажіть основну зміну в сільському господарстві, яка відбулася в умовах 

нової економічної політики: 

                а) об’єднання селянських господарств у колгоспи та радгоспи; 

                б) заборона використання найманої праці сільгоспробітників; 

                в) заміна продовольчої розкладки продовольчим податком; 

                г) повернення селянами поміщикам земель, худоби і реманенту. 

33. Укажіть наслідок сталінських репресій, який свідчив про встановлення в 

СРСР тоталітарного режиму: 

                а) знищення національних еліт республік СРСР; 

                б) підрив обороноздатності Радянського Союзу; 

                в) зміцнення режиму особистої влади вождя; 

                г) падіння темпів економічного розвитку країни. 

34. Позначте прізвища українських письменників, які були репресовані у 

1930-ті роки ( 3 правильні відповіді): 

              а) М. Бажан; 

              б) О. Досвітній; 

              в) М. Зеров; 

              г) Г. Косинка; 

              д) М. Рильський; 

              е) П. Тичина; 

              є) М. Яловий. 

35. Виберіть назву суспільно – політичної течії, представники  якої виступали 

за придання радянській владі українського національного характеру, з  

наступним перетворенням України в незалежну радянську республіку: 

              а) анархо – комунізм; 

              б) більшовики; 



              в) націонал – комунізм; 

              г) націонал – соціалізм. 

36 Основною метою проведення суцільної колективізації було: 

         а) підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва;  

          б) ліквідація економічної самостійності селянства, встановлення 

державного контролю за їх життям та діяльністю; 

          в) повна і остаточна ліквідація приватної власності; 

          г) вказати всі варіанти відповідей.  

 

 

 

 

ІІ рівень 

      1. Назвіть новобудови  перших п’ятирічок ( не менш як п’ять 

об’єктів) . 

 

2. Знайдіть правильну відповідність: 
 

1920 «Рік великого перелому» 
1921 українізація держапарату 
                                 лист В.Косіора про початок суцільної  

1923                                   колективізації 

1922 згортання НЕПу 
1925                         план ГОЄЛРО 

1928                         входження України до СРСР 



     1929                         заміна продрозкладки продподатком 

     1930                        курс на індустріалізацію 

 

    3. Визначить хронологічну послідовність ( вкажіть дати): 

 

  Стаханівський рух; 

  «Запаморочення від успіхів» (стаття Й.В.Сталіна); 

  Ризька мирна угода; 

  Закон про «п’ять колосків»; 

  Початок третьої п’ятирічки; 

  Криза збуту товарів. 

 

  4. Серед наведених п’яти наслідків радянської модернізації 

України визначте чотири, які відповідають одному з указаних 

напрямків політики, та вкажіть його назву: 

 

  1 формування адміністративно –              а) індустріалізація; 

   командної економіки; 

  2 будівництво фабрик, заводів,                 б) колективізація; 

     шахт, електростанцій; 

  3  утвердження на селі колгоспно -           в) культурна революція. 

      радгоспної системи;        

  4  укріплення технічної бази 



      сільського господарства; 

  5 створення військово – промислового 

      комплексу СРСР 

5   Установіть відповідність між поняттями та їх змістом: 

 

1 індустріалізація;    а) створення великого машинного виробництва 

2 колективізація;          в усіх галузях господарства країни; 

3 кооперація;             б) добровільне об’єднання людей, які  

4 націоналізація            займаються спільною господарською  

                                        діяльністю; 

                                    в) насильницьке об’єднання самостійних 

                                        селянських господарств у колективні               

                                        господарства; 

                                     г) перехід землі, підприємств, банків 

                                           із приватної власності у власність держави 

                                     д) конфіскація державними органами запасів                

                                            зерна у селян. 

6  Установіть відповідність між визначенням та поняттями: 

 

1 самоврядування певної частини              а) автономія; 

  держави відповідно до                               б) конфедерація; 

  загальнодержавного закону;                      в) суверенітет; 



2 повна незалежність держави                     г) федерація; 

   від іноземних держав;                                д) централізм. 

3 підпорядкування центральним 

   органам влади місцевих органів 

   без урахування їх інтересів; 

4 збереження політичного суверенітету  

   окремими частинами союзної держави. 

7  Установіть відповідність між поняттями та їх змістом: 

  1 прибутковість виробництва,                       а) госпрозрахунок; 

     яка визначається розміром                           б) оренда; 

     прибутку, одержаного на одиницю             в) приватизація; 

     капіталовкладень;                                          г) прискорення; 

  2 передача державної власності за плату       д) рентабельність. 

     або безкоштовно у приватну власність; 

  3 поєднання централізованого керівництва 

      з певною господарською самостійністю 

    підприємства; 

  4 одержування особою в користування 

    від власника землі, засобів виробництва 

    на визначений термін за плату. 

 

 



ІІІ рівень 

 

 

     1 Прочитайте витяг з історичного документу й вкажіть наслідок 

описаної в ньому політики центру щодо України у 1920-ті роки: 

 

« У наявності в усій Миколаївській губернії є 1 млн. пудів зерна… 

Центр вимагає у червні від нашої губернії 1575 тис. пудів зерна; 500 

тис. пудів зерна уже відправлено. Треба відправити ще 1 млн. 

пудів. Особком пропонує виконати наряд повністю. Якщо 

опродкомгуб це виконає, то положення стає загрозливим. 

Залишиться без постачання дві дивізії і все населення губернії.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання 



за темою: 

«Радянська модернізація України 

(20 -30 –ті роки).                                                                                         
ІІ варіант 

І рівень. 

. 1. Під час масової колективізації були створені машинно–тракторні станції (МТС). Де 
з’явилися перші МТС? 

               а) в Україні; 

              б) у Середній Азії; 

               в) на Уралі. 

2. Хто був одним з головних обвинувачуваних на процесі у справі про антирадянський 
правотроцкистський блок 1938 року? 

                 а) М. І. Бухарін; 

                 б) Л.Д. Троцький; 

                 в) О.Б. Камєнєв. 

3. За рахунок чого планувалося провести форсовану індустріалізацію? 

                 а) за рахунок зовнішніх позик; 

                 б) за рахунок сільського господарства; 

                 в) за рахунок експропріації непманів. 

4. Який рік ввійшов в історію СРСР як рік великого перелому? 

                    а) 1937-й; 

                     б) 1938-й; 

                     в) 1929-й. 

5. Назвіть ім’я одного з головних обвинувачених у «справі військових 1937 року»: 

                 а) К.Є. Ворошилов; 

                 б) М.Н. Тухачевський; 

                 в) О.І. Єгоров.  

6. Яка одиниця розрахунку використовувалася для оцінювання праці радянського 
селянства? 



              а) пай; 

              б) карбованець; 

              в) трудодень. 

7. З чім була пов'язана криза хлібозаготівельної кампанії наприкінці 1927- на початку 1928 
рр.? 

          а) з товарною і фінансовою кризою; 

          б) з небажанням селян продавати хліб за низькими цінами; 

          в) з поганою організацією кампанії; 

          г) треба вказати усі перераховані причини. 

8. Назвіть ім’я бригадира першої у країні жіночої бригади трактористок:  

                  а) М. Виноградова; 

                  б) М. Гризодуб; 

                  в) П. Ангеліна. 

9. Кому належали у СРСР машинно-тракторні станції? 

                   а) радгоспам і колгоспам; 

                   б) державі; 

                   в) споживчій кооперації. 

10. Які заходи застосовував  радянський уряд для ліквідації голоду 1932-33 років? 

     а) органи влади продовжували вилучати хліб і не випускали селян з голодуючих зон;  

     б) селян переселяли у небезпечні райони; 

     в) за кордоном закупали хліб та інші продовольчі товари для голодуючих. 

11. Наприкінці 20-х років у СРСР використовувалась практика скороченого судочинства. 
Що це значило? 

  а) надання надзвичайних повноважень «трійкам» (до них входили  

                   відповідальні партпрацівники) для винесення вироку; 

    б) жорсткі терміни судового засідання; 

     в) участь у засіданні трьох народних засідателів.  

 

 

12. Що таке індустріалізація? 



        а) розвиток важкої промисловості і створення оборонного комплексу; 

        б) процес розвитку легкої та харчової промисловості; 

        в) оснащення машинною технікою всіх галузей народного господарства,    яке 
супроводжується розвитком інфраструктури і появою індустріального населення. 

13. Назвіть головну причину голоду 1932-33 років: 

           а) куркульські диверсії; 

           б) погодні умови; 

           в) насильницьке вилучення зерна у селян. 

14. Коли було створено  ГУТАБ? 

         а) 1935; 

         б) 1930; 

         в) 1940.  

15. Хто очолював у 1932 році в Україні комісію з хлібозаготівлі, яка мала надзвичайні 
повноваження? 

         а) В.М. Молотов; 

         б) М.І. Бухарін; 

         в) Л.П. Берія. 

16. Як називається система керівництва, яка базується на основі поєднання державної 
влади і  державної власності, наказних методах управління, експлуатації робітників та 
селян класом партійно – радянської бюрократії? 

           а) адміністративно-командна система; 

           б) бюрократизм; 

           в) олігархія. 

17. Як Й.В.Сталін та його прибічники сформулювали кінцеву мету індустріалізації? 

     а) перетворити СРСР з країни, яка ввозить машини та обладнання, 

         в країну, яка виробляє машини та обладнання; 

     б) створити машинну техніку для всіх галузей народного господарства; 

     в) забезпечити першочерговий розвиток легкої  промисловості. 

 

18. Назвіть статтю Й.В.Сталіна, яка стала «теоретичним» обґрунтуванням форсованої 
колективізації: 



        а) «Рік великого перелому»; 

        б) «Запаморочення від успіхів»; 

        в) «Основи ленінізму». 

19. З якою метою у колгоспи відправляли робітників «двадцятипятитисячників»? 

       а) для проведення керівної лінії партії і укріплення її позицій на селі; 

       б) для організації ремонту сільськогосподарської  техніки; 

       в) для працевлаштування на колгоспних підприємствах            

                      (консервних, мукомельних та ін.) 

20. З якою метою керівництвом СРСР у 30-х рр.. були сфальсифіковані судові процеси над 
«ворогами народу»? 

   а) сталінське керівництво намагалося врятувати країну від шпіонив та  

      диверсантів; 

   б) сталінське керівництво намагалося відвернути громадянську війну; 

   в) сталінське керівництво намагалося перекласти   відповідальність за  

         провали в економіці на класових ворогів.  

21. Хто складав головну робочу силу на будівництві залізниць, каналів, у лісній та 
гірничодобувній галузях  у30-х - 50-х рр.? 

       а) селяни; 

       б) в’язні;        

       в) кваліфіковані робітники. 

22. Проти кого було сфабриковано органами НКВС «Шахтинська справа» 1928 року? 

     а) проти робітників вугільної промисловості Донбасу; 

     б) проти голови Ради робітничих депутатів м. Шахтинська; 

     в) проти великих партійних робітників України, справу  

         слухали у м. Шахти.  

23. Яка подія у радянській історії мала назву «друге видання кріпацтва»? 

      а) окупація Прибалтики радянськими військами у 1940-му році;  

      б) «Шахтинська справа»; 

      в) колективізація. 

24.   Після закінчення громадянської війни Радянська Україна була: 



       а) складовою частиною Російської Федерації; 

       б) суверенною державою з окресленими кордонами, власною  

               внутрішньою  та зовнішньою політикою;        

       в) формально незалежною державою, яка була тісно пов’язана з     Радянською Росією 
і була обмежена в проведенні власної  політики. 

25. Чому Й.В.Сталін та його прибічники згорнули НЕП в 1928 році? 

       а) економічні принципи НЕПу не відповідали принципам  

          директивного державного управління, які утвердилися до  

          кінця 1920-х рр..; 

       б) НЕП не виправдав себе економічно; 

       в) до зміни курсу змусила міжнародна ситуація.   

26. У НЕПі більшовицьке керівництво бачило засіб для: 

          а) зміцнення союзу робітників та селян; 

          б) примирення з країнами «капіталістичного оточення»; 

          в) поступового повернення країни на шлях капіталістичного 

              розвитку; 

          г) тимчасової поступки з метою збереження влади. 

27.З якою метою був сфабрикований процес у справі «Спілки визволення України»? 

         а) боротьба проти шпіонив та диверсантів, які діяли  

             проти молодої радянської держави; 

         б) боротьба зі «старими спеціалістами»; 

         в) розправа з українською національною інтелігенцією; 

         г) знищення Української автокефальної православної 

             церкви (УАПЦ).  

28. Назвіть дату відкриття Дніпрогесу: 

                     а) 10 жовтня 1932р.; 

                     б) 17 вересня 1933р.; 

                     в) 18 березня 1934р. 

 

29. Які складові входять до поняття «культурна революція»? 



       а) ліквідація неписьменності; 

       б) створення системи народної освіти; 

       в) формування кадрів нової інтелігенції; 

       г) перетворення літератури, мистецтва, гуманітарні науки 

           на інструмент ідеологічного впливу на маси; 

       д) вказати  всі перераховані заходи.  

30. Чому репресії 30-х рр. були спрямовані насамперед проти старих партійних кадрів? 

   а) для них Й.В.Сталін не був авторитетом, це заважало  

          становленню режиму його особистої влади; 

   б) серед старих партійців були прибічники капіталізації держави; 

   в) старі більшовики підтримували Л.Д. Троїцького і були       

           противниками  Й.Сталіна. 

 31 Основною метою проведення суцільної колективізації було: 

         а) підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва;  

          б) ліквідація економічної самостійності селянства, встановлення державного 
контролю за їх життям та діяльністю; 

          в) повна і остаточна ліквідація приватної власності; 

          г) вказати всі варіанти відповідей.  

32. Позначте прізвища українських письменників, які були репресовані у 1930-ті роки ( 3 
правильні відповіді): 

              а) М. Бажан; 

              б) О. Досвітній; 

              в) М. Зеров; 

              г) Г. Косинка; 

              д) М. Рильський; 

              е) П. Тичина; 

              є) М. Яловий.  

 

 

33. Укажіть основну зміну в сільському господарстві, яка відбулася в умовах нової 
економічної політики: 



                а) об’єднання селянських господарств у колгоспи та радгоспи; 

                б) заборона використання найманої праці сільгоспробітників; 

                в) заміна продовольчої розкладки продовольчим податком; 

                г) повернення селянами поміщикам земель, худоби і реманенту 

34. Позначте дату створення СРСР: 

               а) 10 грудня 1922р.; 

               б) 30 грудня 1922 р.; 

               в) 21 січня 1923р.; 

               г) 31 січня 1924р. 

35. Укажіть наслідок сталінських репресій, який свідчив про встановлення в СРСР 
тоталітарного режиму: 

                а) знищення національних еліт республік СРСР; 

                б) підрив обороноздатності Радянського Союзу; 

                в) зміцнення режиму особистої влади вождя; 

                г) падіння темпів економічного розвитку країни.  

36. Виберіть назву суспільно – політичної течії, представники  якої виступали за придання 
радянській владі українського національного характеру, з  наступним перетворенням 
України в незалежну радянську республіку: 

              а) анархо – комунізм; 

              б) більшовики; 

              в) націонал – комунізм; 

              г) націонал – соціалізм. 

 

ІІ рівень 

1. Визначить хронологічну послідовність ( вкажіть дати): 

  Стаханівський рух; 

  «Запаморочення від успіхів» (стаття Й.В.Сталіна); 

  Ризька мирна угода; 

  Закон про «п’ять колосків»; 

  Початок третьої п’ятирічки; 



  Криза збуту товарів.  

2.   Установіть відповідність між поняттями та їх змістом: 

1. індустріалізація;    а) створення великого машинного виробництва 

2. колективізація;          в усіх галузях господарства країни; 

3. кооперація;             б) добровільне об’єднання людей, які  

4. націоналізація            займаються спільною господарською  

                                        діяльністю; 

                                       в) насильницьке об’єднання самостійних 

                                        селянських господарств у колективні               

                                        господарства; 

                                       г) перехід землі, підприємств, банків 

                                           із приватної власності у власність держави 

                                       д) конфіскація державними органами запасів                

                                            зерна у селян.    

3. Знайдіть правильну відповідність: 

1920                 «Рік великого перелому» 

1921                     українізація держапарату 

      1922                   лист В.Косіора про початок суцільної  колективізації 

1923                    згортання НЕПу 

1925                    план ГОЄЛРО 

1928                   входження України до СРСР 

      1929                    заміна продрозкладки продподатком 

      1930                    курс на індустріалізацію 

 

4.  Установіть відповідність між визначенням та поняттями: 

1. самоврядування певної частини               а) автономія; 

  держави відповідно до                                  б) конфедерація; 

  загальнодержавного закону;                       в) суверенітет; 



2. повна незалежність держави                     г) федерація; 

   від іноземних держав;                                  д) централізм. 

3. підпорядкування центральним 

   органам влади місцевих органів 

   без урахування їх інтересів; 

4. збереження політичного суверенітету  

   окремими частинами союзної держави.  

5. Серед наведених п’яти наслідків радянської модернізації України 
визначте чотири, які відповідають одному з указаних напрямків політики, 
та вкажіть його назву: 

  1. формування адміністративно –              а) індустріалізація; 

 командної економіки; 

  2. будівництво фабрик, заводів,                 б) колективізація; 

     шахт, електростанцій; 

  3.  утвердження на селі колгоспно -           в) культурна революція. 

      радгоспної системи;        

  4.  укріплення технічної бази 

     сільського господарства; 

  5. створення військово – промислового 

      комплексу СРСР. 

6.  Установіть відповідність між поняттями та їх змістом: 

  1. прибутковість виробництва,                           а) госпрозрахунок; 

     яка визначається розміром                              б) оренда; 

     прибутку, одержаного на одиницю               в) приватизація; 

     капіталовкладень;                                               г) прискорення; 

  2. передача державної власності за плату       д) рентабельність. 

     або безкоштовно у приватну власність; 



  3. поєднання централізованого керівництва 

      з певною господарською самостійністю 

    підприємства; 

  4. одержування особою в користування 

    від власника землі, засобів виробництва 

    на визначений термін за плату.  

7. Назвіть новобудови  перших п’ятирічок ( не менш як п’ять об’єктів) . 

 

ІІІ рівень 

  1 Прочитайте витяг з історичного документу й вкажіть наслідок описаної в 
ньому політики: 

Із виступу М. Скрипника на ХІІ з’їзді РКП (б) у квітні 1923 року: «Українці в 
Радянському Союзі посідають не тільки Українську Соціалістичну Радянську 
Республіку, але розташовані і на території всіх інших республік. Необхідно, 
щоб культурно – освітня робота в Червоній Армії серед «інородців» 
провадилась їхньою рідною мовою». 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 



Методичні поради до семінару 

Тема: Розвиток України у міжвоєнний період (1921-1938рр.) 

Мета: визначити основні напрямки розвитку Радянської  України у 

міжвоєнний період, проблеми і досягнення, соціальні зміни, політичний 

розвиток України у складі СРСР; 

знати: основні етапи історичного періоду, хронологію подій, історичні 

терміни,визначити взаємозв’язок між основними подіями політичного і  

економічного життя країни у сталінський період, охарактеризувати методи 

соціалістичних перетворень, ціну досягнень перших п’ятирічок, розкрити 

суть політики українізації та періоду «розстріляного Відродження», сутність 

сталінського тоталітарного режиму;                                                                                                                

вміти: працювати з літературою, документами, порівнювати різні тенденції 

розвитку держави, знаходити причино – наслідкові  зв’язки, робити 

висновки.                                                                                                                    

Основні поняття: НЕП, ГОЄЛРО, радянська влада, п’ятирічки, 

колективізація, індустріалізація, продрозкладка, розкуркулення, коренізація, 

українізація, голодомор, державна ідеологія, репресії, «розстріляне 

відродження», тоталітаризм:                                                                                                                             

Основні дати: 1921,1922 , 1923, 1932-33, 1935 

Основні питання: 

1. Соціально – економічні перетворення на основі НЕПу. 

2. Причини згортання НЕПу. 

3. Україна і утворення СРСР. 

4. Політика українізації. 

5. Індустріалізація України. 

6. Промисловість України напередодні війни. 

7. Колективізація українського села. 

8. Голодомор 1932-33рр. 

9. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. 

Масові репресії. 

Література:  Бойко О.Д. Історія України. Київ. 1999, с  339 - 368                                                          

Світлична В.В. Історія України. 2002, с. 168 -182.   

 

  

 



Семінарське заняття 

за темою: 

Україна напередодні і в роки Другої світової війни (1939 -45рр.) 

Мета: контроль знань студентів; 

  Знати:  визначити основні напрями розвитку українських земель 

напередодні війни, особливості розвитку західноукраїнських земель, 

проаналізувати  зв'язок між світовою і українською історією, 

охарактеризувати причини Другої світової війни, плани Німеччини щодо 

України, простежити хід військових дій, руху опору на українських землях; 

основні дати за темою, хронологічні періоди; основні поняття та терміни;                                                                     

вміти:  аналізувати документи (Пакт Молотова – Риббентропа, план «Ост»), 

працювати з картою (нові кордони, напрями наступальних операцій), 

порівнювати політичні програми, знаходити причино – політичні зв’язки. 

Робити висновки. 

Обладнання: карта «Україна», «Друга світова війна 1939 -1945рр.», 

різнорівневі тестові завдання, хрестоматії. 

Хід заняття: 

І Оргмомент 

ІІ Контроль знань: 

1. Усна бесіда з аудиторією за темами семінару. 

2. Письмова робота за варіантами  (питання додаються). 

3. Тестові завдання різних рівнів ( тести додаються). 

ІІІ Узагальнення: основні висновки за темами семінару, підведення 

підсумків роботи студентів. 

Завдання семінару використовуються у відповідності до рівня 

підготовленості групи. 

Завдання додаються. 

                                                                                    

 

 

 



Методичні поради до семінару 

Тема: Радянська Україна у повоєнний час ( сер. 40-х – 80-ті рр.) 

Мета: визначення  основних тенденцій розвитку держави у повоєнний час;                        

знати: хронологію подій, визначити взаємозв’язок між основними подіями 

політичного і економічного життя країни в період відбудови н/г, хрущовської 

відлиги, проаналізувати причини загострення ситуації у промисловості і с/г, 

ідеологічного диктату у культурі, формування і розвитку дисидентського 

руху; вміти: працювати з картою, документами, порівнювати розвиток 

господарства у різні періоди, робити висновки.                                                                

Основні поняття: відбудова, операція «Вісла», ООН, холодна війна, план 

Маршала, залишковий принцип фінансування, ХХ з’їзд КПРС, культ особи, 

десталінізація, НТР, раднаргоспи, шестидесятники, господарська реформа, 

госпрозрахунок, екстенсивний шлях розвитку економіки,  правозахисники, 

Українська Гельсінська спілка, русифікація, ідеологічна криза.                                     

Основні дати: 1944, квітень 1945, березень 1953, лютий 1954, лютий 1956, 

жовтень 1964, березень 1965, квітень 1985, 26 квітня 1986. 

  Основні питання:  

1. У чому полягали труднощі переходу до мирного життя? 

2. Назвіть основні завдання перших повоєнних років в галузі 

промисловості? 

3. Дайте визначення поняттю «радянізація західних областей України». 

4. Розкрийте причини політичної реакції в галузі літератури і мистецтва 

України в др. пол. 40-50-х рр. 

5. Розкрийте історичне значення ХХ з’їзду КПРС та процесів 

десталінізації. 

6. Охарактеризуйте зміни в системі управління н/г на рубежі 50-60х рр. 

7. Розкрийте зміст явищ десталінізації у сфері культури. 

8. В чому полягала ідеологічна криза режиму? 

9. Охарактеризуйте стан н/г України у 70-80-ті роки. 

10. Назвіть основні напрямки господарської реформи 60-х років. 

11. Охарактеризуйте основні напрямки державної політики в галузі 

народної освіти в 60- 80-ті роки. 

12. Дайте характеристику дисидентському руху в Україні. 

Література: Бойко О. Історія України. Київ. 1999, с. 418 -510. Коваль 

М. Кульчицький С. Курносов Ю. Історія України. У 2-х тт. Київ. 1993,с 

4-72 



Семінарське заняття 

за темою: 

Радянська Україна у повоєнний час 

(сер. 40-х – 80-ті рр.) 

Мета: контроль знань студентів; 

Знати: основні напрями розвитку України у повоєнний час, економічні 

проблеми і досягнення періоду відбудови, спроби реформування економіки, 

особливості політичного розвитку, визначити основні риси хрущовської 

відлиги, ознаки політико - ідеологічної кризи у 60-80-ті рр., причини появи 

дисидентського руху; основні поняття: відбудова, операція «Вісла», план 

Маршалла,  ХХ з’їзд КПРС, культ особи, десталінізація, реабілітація, НТР, 

шестидесятники, раднаргоспи, господарська реформа, екстенсивний шлях 

розвитку економіки, правозахисники, перебудова, багатопартійність;                                                                            

вміти: розвивати вміння працювати з документами, літературою, 

порівнювати розвиток економіки у різні періоди, аналізувати політичні 

позиції влади і опозиції, громадських організацій, виділяти головні тенденції 

розвитку, робити висновки. 

Обладнання: карта «Україна», хрестоматії, картки із завданнями, тести. 

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

ІІ Контроль знань: 

1. Усна частина: 

 

А) Які основні проблеми і досягнення періоду відбудови ви визначаєте? 

 Використовується метод мозкової атаки – студенти висловлюють свої 

коментарі і судження за проблемою, коротко записують на дошці, потім всі 

ці записи обговорюються. 

 

Б) Проаналізуйте основні наслідки хрущовських реформ. 

  На дощі студенти записуються основні поняття і терміни за темою і 

обговорюють,  тим самим розкриваючи тему, підводять підсумки. 



 

В) Бесіда за питаннями: 

1. Що, на Вашу думку, зумовило зрушення в офіційній політиці та деяку 

демократизацію суспільно – політичного життя у 50-ті роки? 

2. Як проходив процес возз’єднання українських земель єдиній українській 

державі? 

3. Які вживалися заходи щодо прискорення науково – технічного прогресу, 

реформування управління народного господарства у 50 – 60-ті роки, їх 

наслідки? 

4. Яким чином ХХ з’їзд КПРС сприяє деякій демократизації суспільно –

політичного життя у 50-рр.? 

5. Що обумовило, на Вашу думку, успішний розвиток художньої літератури і 

мистецтва в 50-60-і роки? 

6. Назвіть основні напрямки здійснення господарської реформи 60-х років. В 

чому її обмеженість? 

7. У чому полягала ідеологічна криза режиму? 

8. В чому проявлявся застій у промисловості в 70-80-і роки? 

9. Який вплив на довкілля України справляє перевантаженість її території 

підприємствами важкої промисловості? 

10. Як характеризується стан сільського господарства України в 70-80- ті 

роки? 

11. Охарактеризуйте основні напрямки державної політики в галузі народної 

освіти в 60-80-ті роки. 

12. Наведіть приклади неефективності колгоспно – радгоспної системи в 

Україні 70-80-х рр. 

13. Наведіть факти посилення русифікації України в 60-80-ті роки. 

14. Охарактеризуйте основні цілі і методи боротьби дисидентів. 

 

 



2. Письмова частина: 

А) Хто є хто? 

Н. Горська                 С. Параджанов                                                                                             

Л. Лук’яненко           В.Глушков                                                                                                                      

Б. Патон                     Д. Павличко                                                                                    

Лесь Танюк               В. Стус                                                                                                   

Ю.Литвин                 Л. Костенко                                                                                         

М. Амосов               М. Хрущов                                                                                           

Л. Мельников         П. Шелест 

Б) Картки з завданнями –                                                                                                 

Вірні чи ні положення? ( відповідь аргументуйте) 

  Картки додаються. 

В) Тестові завдання. 

ІІІ Узагальнення: основні висновки за темами семінару.    

Завдання семінару використовуються у відповідності до рівня 

підготовленості групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні поради до семінару 

Тема: Україна в умовах незалежності (1991 – поч. ХХІ ст.) 

Мета: визначити основні напрямки розвитку незалежної України, проблеми і 

досягнення, соціальні зміни, напрямки інтеграції України у міжнародний 

простір;                                                                                                                                            

знати: основні події історичного періоду, хронологію подій, історичні 

терміни, передумови утворення незалежної держави, обставини розбудови 

незалежної України;                                                                                                                

вміти: працювати з літературою, документами, порівнювати різні тенденції 

розвитку держави, аналізувати причини соціальних виступів, причини 

досягнень і помилок періоду розбудови держави, зростання міжнародної 

активності України, робити висновки.                                                                                                                    

Основні поняття: перебудова, Чорнобиль, гласність, політика прискорення, 

багатопартійність, Народний Рух України, суверенітет, Декларація про 

державний суверенітет, Акт проголошення незалежності, референдум, 

приватизація, парламент, ринкові відносини, конституційна реформа, 

демократичні вибори, без’ядерний статус, модернізація, екологія, інтеграція, 

глобалізація.                                                                                                                                  

Основні дати: 26 квітня 1986, вересень 1989, 16 липня 1990, 24 серпня 1991, 

червень 1996, 2004, 2009. 

Основні питання: 

1. Дайте визначення поняттям «прискорення», «перебудова». 

2. У чому полягав утопізм планів вирішення соціальних проблем, накреслених після 

квітневого (1985) Пленуму ЦК КПСС? 

3. Яким чином наростання економічної кризи породжувало передумови розпаду 

Радянського Союзу? 

4. Охарактеризуйте умови, в яких розгортався український національно – визвольний 

рух? 

5. Визначте історичне значення прийняття Акту проголошення незалежності України. 

6. Охарактеризуйте нову соціально – політичну і економічну ситуацію в Україні після 

проголошення незалежності. 

7. Проаналізуйте необхідність прийняття нової Конституції України. 

8. Охарактеризуйте міжнародну діяльність України  в умовах незалежності. 

9.  Визначить основні напрямки розвитку науково – технічного прогресу та 

співробітництва України в умовах глобалізації.                                                                       

Література:  Бойко О.Д. Історія України. Київ. 1999, с 456 – 510                                                         

Світлична В.В. Історія України. 2002, с. 226 -267.   



Семінарське заняття 

за темою: 

Україна в умовах незалежності                                                                  

( 1991 – поч. ХХІ ст.) 

Мета: контроль знань студентів; 

Знати: хронологічну послідовність подій періоду перебудови в 

Україні і відновлення незалежності, основні події сучасного життя 

України, основні поняття:перебудова, плюралізм, гласність, 

багатопартійність, суверенітет, Верховна Рада, СНД, президент, 

демографія, соціальна структура, екологія, національне 

відродження, модернізація, глобалізація, засоби масової 

комунікації, інформаційний простір;                                                                

вміти:    працювати з картою ( кордони і адміністративний устрій 

України), аналізувати документи ( Конституцію України, політичні 

програми, державні документи), визначати причини активізації 

соціально – політичного життя населення, характеризувати 

співвідношення політичних сил в Україні, характеризувати 

особливості етносоціального і культурного розвитку держави, 

аналізувати шляхи і прояви процесів духовного і національного 

відродження, особливості економічного розвитку України на 

сучасному етапі в умовах глобалізації. 

Обладнання: карта «Україна», хрестоматії, добірки документів. 

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

ІІ Контроль знань: 

 

 



1. Усна бесіда за питаннями: 

   1.Дайте визначення поняттям «прискорення», «перебудова». 

2.У чому полягав утопізм планів вирішення соціальних проблем, 

накреслених після квітневого (1985) Пленуму ЦК КПСС? 

3.Яким чином наростання економічної кризи породжувало 

передумови розпаду Радянського Союзу? 

4.Охарактеризуйте умови, в яких розгортався український 

національно – визвольний рух? 

5. Охарактеризуйте умови, що сприяли початку формування 

багатопартійної системи в Україні. 

6.Охарактеризуйте основні положення Декларації про 

державний суверенітет України. 

7.Визначте історичне значення прийняття Акту проголошення 

незалежності України. 

8. Який вплив справив референдум 1 грудня 1991р. на подальшу 

долю СРСР? 

9. Розкрийте зміст розбудови владних структур в Україні в умовах 

незалежності. 

10.Охарактеризуйте нову соціально – політичну і економічну 

ситуацію в Україні після проголошення незалежності. 

11.Проаналізуйте необхідність прийняття нової Конституції 

України. 

12.Охарактеризуйте міжнародну діяльність України  в умовах 

незалежності.                                                                                                                

13. Визначить основні напрямки розвитку науково – технічного      

прогресу та співробітництва України в умовах глобалізації.  

14. Охарактеризуйте економічне становище України на поч. ХХІ 

ст. Спроби реформування. 

15. Які етносоціальні процеси характеризують сучасну Україну. 

16. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку української 

освіти, науки і мистецтва на сучасному етапі. 



17. Визначить особливості релігійного життя сучасної України.   

18. Охарактеризуйте проблеми навколишнього середовища в 

Україні. 

 

2. Питання за темами семінару можна розкрити використовуючи 

різні  інтерактивні форми, які викривають творчі здібності 

студентів, спонукають до активності і більш ґрунтовного 

вивчення історичного матеріалу. Для даного семінару 

пропонується метод журналістського розслідування.   За 

бажанням студент обирає для себе цікаве питання і готує 

невеличке повідомлення.  Оцінюється знання матеріалу і 

креативність виступу. 

3. Тести за темами семінару ( тести додаються). 

 

ІІІ  Узагальнення: основні висновки за темою, оцінювання 

студентів.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


