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ТЕМА: КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Основні дати: 29 листопада – 1 грудня 1943 р.
Поняття і терміни Сталінградська битва, Тегеранська конференція, Курсько –
Орловська дуга (Курська битва), «Східний вал»
Особистості в історії Й. Сталін, Ф. Рузведьт, В. Черчіл

I СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Східний фронт у 1942 – 1943 рр.

1  січня  1942  р.  опубліковано  Декларацію  Об’єднаних  Націй,  підписану
представниками 26 держав.
1942 р Німеччина зосередила свої зусилля на південному відтинку радянсько –
німецького  фронту.  Контрнаступи  радянських  військ  під  Ленінградом,
Харковом  і  Криму  завершилися  невдачами.  У  вересні  1942  розпочалися
жорстокі  бої  за  Сталінград. 19  листопада  Червона  армія  розпочала
контрнаступ («Ураган»)і 28 листопада радянські війська Південно – Західного і
Сталінградського фронтів з’єдналися в районі м. Калач,  оточивши 22 дивізії
(330 тис.)  генерал – фельдмаршала Фрідріха  Паулюса,  які  2  лютого 1943 р.
капітулювали (90 тис. полонених). Це був початок корінного перелому в ході
Другої світової війни.
5  липня  1943  р.  з  районів  Белгорода  і  Орла  на  Курськ («Цитадель»)
Ророзплчався  наступ  німецьких  військ.  Біля  с.  Прохорівка  в  танковій  битві
взяло  участь  1200  танків.  В  середині  липня  радянські  війська  перейшли  в
контрнаступ і  в  серпні  1943 р.  визволили Орел,  Белгород,  Харків.  Німецька
армія втратила стратегічну ініціативу.
6 листопада 1943 р визволено м. Київ.

2. Перемоги союзників в Азії та Північній Африці. Вихід
Італії з Фашистського блоку.

На початку  червня 1942 р.  США і  В.  Британія  завдали поразку японському
флоту біля о. Мідуей. Японці втрарили 4 авіаносця і 330 літаків і стратегічна
ініціатива на Тихому океані перейшла до союзників.
З  липня  1940  р.  у  Північній  Африці  точилися  бої  між  британськими  та
італійськими військами. 1941 р. , щоб врятувати Муссоліні, Гітлер послав до
Північної  Африки  корпус  генерала  Є.  Роммеля.  В  січні  1942  німецько  –
італійські  війська  перейшли  в  контрнаступ.  Втративши  80  тис.  солдатів  і
більшу частину техніки, британці відступили до Ель – Аламейна.
8  -  23  жовтня  1942  р.  англійці  під  командуванням  генерала  Бернарда
Монтгомері перейшли  в  контрнаступ  під  Ель  –  Аламейном  (900танків).
Одночасно  союзники  під  командуванням  генерала  Дуайта  Ейзенхауера у
листопаді 1942 р. висадили десант в Алжирі та Марокко. Німецько – італійські
війська були затиснені в Тунісі, де у травні 1943 р. капітулювали. 
10  липня  1943  р.  союзники  висадились  на  о.  Сицилія.  25  липня  1943  за
наказом  короля  було  заарештовано  Муссоліні  і  уряд  очолив  маршал  П.



Бадольйо. На початку вересня союзники висадились на півдні Італії, 8 вересня
Італія  капітулювала  і  10  жовтня  оголосила  війну  Німеччині.  Німеччина
окупувала Північну і Центральну Італію, де було відновлено владу Муссоліні
(Отто Скорцені)

3. Тегеранська конференція.
29 листопада –  1 грудня 1943 р  відбулася Тегеранська конференція.  Брали
участь:  Ф.  Рузвельт,  Й.  Сталін,  В.  Черчіл.  Рішення:  США  і  В.  Британія
зобов’язалися у травні 1944 р. утворити Західний фронт. Натомість СРСР після
капітуляції Німеччини вступити у війну з Японією.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Розкрийте хід бойових операцій на радянсько – німецькому фронті в 1942 –
1943 рр.
2. Назвіть перемоги, здобуті союзниками в інших регіонах світу.
3. Що свідчило про крах фашистського блоку в 1943 р.?
4. Які питання вирішувались на Тегеранській конференції?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Підручник Всесвітня Історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г. М. Кипаренко, 
С. П. Мовчан  - §4



ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ТЕМА: ПЕРЕХІД ДО ФОРСОВАНОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Основні поняття і терміни: індустріалізація, «ножиці цін», адміністративно – командна
система, директивне господарювання,  п’ятирічка,  соціалістичне змагання; ізотовський
рух, стахановський рух, централізація, рік Великого перелому, галузі групи «А», галузі
групи «Б».
Основні дати:
Грудень 1925 р. – проголошення курсу на індустріалізацію;
1928 – 1932 рр. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства;
1929 р. – рік Великого перелому;
Листопад 1929 р. – початок форсованої індустріалізації;
1 жовтня 1931 р. – випуск ХТЗ першого трактора;
10 листопада 1932 р. – стала до ладу Дніпровська ГЕС в Запоріжжі;
1933 – 1937 рр. – друга п’ятирічка;
31 серпня 1935 р.  – вибійник шахти «Центральна – Ірміне» в м. Кадіївка О. Стаханов
перевищив норму видобутку вугілля у 14,5 раза;
Грудень 1938 р. – постанова про впорядкування трудової дисципліни
 Вивчення нового матеріалу

1. Перехід до форсованої індустріалізації
Ринкові  відносини  обмежували  партійним  і  радянським  органам  влади
можливість  керувати  суспільством.  Тому  замість  некерованого  непу
більшовики почали запроваджувати централізоване директивне планування.
Проголошений  1925  року  на  ХІV з’їзд  партії  курс  на  індустріалізацію
передбачав  перекачування  коштів  із  сільського  господарства  за  рахунок
запровадження «ножиць цін». На думку Л. Троцького, підвищення податків
для селян мало штучно створити різницю в цінах і допомогти зібрати кошти
на розвиток промисловості. Й. Сталін повернувся до цього питання через
два роки після розгрому опозиції на чолі з Л. Троцьким. На ХV зїзді ВКП(б)
у грудні 1927 р., було схвалено директиви першого  п’ятирічного плану  на
1928/29  –  1932/33  рр.,  які  передбачали  середньорічні  темпи  зростання
промислової продукції на 16%.
П’ятирічний  план  було  розроблено  у  двох  варіантах  –  відправному  й
оптимальному. За оптимальним варіантом темпи індустріалізації піднялися
більше,  ніж  на  20%.  Така  політика  отримала  назву  «сталінської
індустріалізації»
Індустріалізація  –  це  процес  інтенсивного  створення  машинного
виробництва  в  більшості  галузей  економіки  і  в  першу  чергу  в
промисловості.

2. Директивне господарювання
Новий  господарський  механізм,  на  відміну  від  ринкової  економіки,
ґрунтувався на  директивному плануванні,  високому ступені  централізації
управління народним господарством, адміністративно – командних методах.
Знову  було  відновлено  карткову  систему  постачання  робітників  і
службовців.  Економічні  засоби  стимулювання  праці  були  замінені
моральними стимулами.
Весною 1928 р. у Москві відбувся процес над 53-ма спеціалістами вугільної
промисловості  Донбасу  («шахтинська  справа»)  .  Сталін  давав  вказівки



чекістам про знешкодження «шкідницьких» організацій. Від «буржуазних
спеціалістів» переходили до боротьби із «саботажниками»,  але суть була
одна – радянська влада стверджувала свою силу, не зупиняючись ні перед
якими жертвами. Переслідування «буржуазних спеціалістів»
На робочі місця приходили вихідці з села, які  не мали навичок роботи з
технікою.  Навчання  безкоштовно  здійснювали  на  робочому  місці  більш
досвідчені колеги. Так виник ізотовський рух. Вибійник шахти «Кочегарка»
М. Ізотов ділився досвідом роботи з новачками на шефських засадах.
1932 – 1933 рр. в економіці країни склалося надзвичайно важке становище.
Країна  постала  перед  загрозою  економічної  катастрофи.  Враховуючи
справжній  стан  економіки,  з  1933  р.  політика  комуністичного  штурму
припинилася.  Сталін 1933 р.  оголосив п’ятирічку виконаною достроково.
Але насправді план не було виконано.
На  другу  п’ятирічку  (1933  –  1938  рр.)  були  запровадженні  біль  реальні
темпи  приросту  промислової  продукції  –  13-14%.  Щоб  підвищити
продуктивність праці, у другій половині 1935 р. було тимчасово скасовано
граничну  межу  в  заробітках,  скасовано  карткову  систему  розподілу
продовольчих  товарів.  Ці  заходи  сприяли  підвищенню  матеріальної
зацікавленості, застосуванні прогресивних методів роботи.
Стахановський  рух. Норми  виробітку  і  планові  завдання  було  суттєво
підвищено.  Це  призвело  до  перенапруження  виробничого  процесу  і
незадоволення працівників. Із 1937 р. почався спад виробництва.

3. Будови перших п’ятирічок
За  перші  дві  п’ятирічки  було  зведено  цілий  ряд  великих  підприємств:
Запоріжсталь,  Криворіжсталь,  Азовсталь,  Дніпрогес,  ХТЗ,  Краммашбуд,
Дніпроалюмінійбуд.  Були  реконструйовані  Луганський  паровозобудівний
завод,  металургійні  заводи  у  Макіївці,  Дніпродзержинську,
Дніпропетровську, Комунарську. Збільшилась потужність Штерівської ГЕС,
запрацювала  Зуївська  ДРЕС.  Але  це  були  підприємства  групи  «А»  -
виробництва засобів виробництва, тобто устаткування для промисловості
На підприємства «групи Б» - виробництво товарів народного споживання –
радянська  влада  завжди  звертала  менше  уваги,  що  призводило  до  їх
дефіциту і низької якості.
Разом  з  тим  розвивались  нові  галузі  харчової  промисловості:
хлібопекарська, маслоробна, маргаринова і комбікормова. Практично з нуля
в  СРСР  була  створена  легка  промисловість.  Проте  темпи  їх  зростання
відставали від важкої індустрії.

4. Життя і побут верств і груп населення
Згортання ліберального курсу супроводжувалося падінням життєвого рівня
трудящих.
Робота з документами
Інформація Міжнародного бюро праці в Женеві про жіночу працю в радянській Росії
«П’ятирічним планом передбачено залучити до праці на фабриках і заводах 
800 000 жінок,  причому вони повинні  бути завербовані  в  основному для
текстильної і металевої промисловості. Наявна в радянському законодавстві



заборона  нічної  праці  для  жінок  на  практиці  скасовується.  Крім  того,
передбачається  посилено  залучати  жінок  до  сільськогосподарської  праці
для того,  щоб звільнену таким чином чоловічу робочу  силу можна було
застосовувати на ударних роботах в копальнях і на транспорті. В ідеалі ради
сподіваються  повністю пе6редати  механізоване  сільське  господарство  до
рук жінок. (Паша Ангеліна)
1930  р.,  й  особливо  1931  р.,  в  усі  галузі  народного  господарства  було
залучено значну кількість жінок. На 1 жовтня 1928 р. у СРСР було 2,4 млн
працюючих жінок, у 1929 р. – 2,6 млн, у 1930 р. – 3,7 млн, а в 1931 р. – уже
5,9 млн…»

Спогади селянки У. Ю. Шепеленко – Осадчої про роботу в промисловості
«…Ми з дівчатами домовились поїхати у Балаклею вступити на сахарний
завод… На другий день ми вийшли на буряки, оставили копаниці, а самі
поїхали  і  поступили  на  завод.  Мене  призначили  випарювальником,  а
прийняли  без  документів  … Приїхали,  а  тут  розпочалася  контрактація  і
набір до Донбасу – не було робітників, і я поїхала … потім влаштувалася
мотористкою на вентиляторі … Потім спустили мене в шахту».
1. Прочитайте документи та проаналізуйте, чому ставку робили на жіночу
працю.
2.  Як  ви розумієте  положення «повністю передати механізоване сільське
господарство до рук жінок»?
3. Чи виконувалися в СРСР права людини на працю?

5. Результати політики індустріалізації
НАСЛІДКИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Позитивні Негативні 
-  СРСР  перетворився  на  могутню
індустріально – аграрну державу;
- Створено могутній ВПК, що укріпив
обороноздатність країни;
- Будівництво нових фабрик і заводів,
поява нових галузей промисловості
-  Створення  технічної  бази  для
розвитку сільського господарства

- Великі умови для здійсненя Й. Сталіним
одноосібного керівництва;
- Формування тоталітарного суспільства;
- Оформлення політики колективізації та
деградації села;
- Відставання промисловості групи «Б»;
- Екстенсивний розвиток економіки.

Узагальнення та систематизація знань
1.  Поясніть,  чому  саме  наприкінці  1920-х  років  Сталін  відмовився  від
непу.
2. У чому полягала суть сталінської індустріалізації?
3. Як позначилася сталінська індустріалізація на становищі селян?
4. Укажіть фактори, які дозволили Сталіну стати одноосібним керівником
держави?
Домашнє завдання
1. Опрацювати 35 параграф підручника, надати відповіді на запитання
і завдання параграфа. 



Урок 
ТЕМА: ПЕРЕХІД ДО СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ. 
  ГОЛОДОМОР 1932 – 1933 РР. В УКРАЇНІ - ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ

Основні  поняття  і  терміни: колективізація,  колгоспи,  ТСОЗи,  хлібозаготівельна
кампанія,  куркуль,  розселянювання,  хлібозаготівельна  криза,  радгоспи,  МТС,
саботажники, «чорні дошки», політвідділ МТС, репресії, п’ятисотники, «закон про п’ять
колосків», голод, геноцид , демографічні втрати.
Основні дати: 1927 – 1928 рр. – хлібозаготівельна криза;
1928 р. – створення МТС в Україні, початок суцільної колективізації;
Грудень 1929 р. – курс на «ліквідацію куркульства як класу»;
Лютий 1930 р. – початок форсованої колективізації;
2 березня 1930 р. – стаття Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів» та початок масового
виходу селян з колгоспів;
7  серпня  1932  р.  –  Закон  «Про  охорону  соціалістичної  власності»  («закон  про  п’ять
колосків»)
6 грудня 1932 р. – постанова про занесення на «чорну дошку» сіл, які «злісно саботують
хлібозаготівлі»;
Січень 1933 р. – організація політвідділів при МТС і радгоспах
 Вивчення нового матеріалу

1. Перехід до суцільної колективізації та розкуркулення
Колективізація   –    процес докорінної перебудови аграрного сектора, яка
передбачала  перетворення  дрібних  індивідуальних  господарств  на
колективні  підприємства  для  встановлення  контролю  держави  за
сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для
модернізації всього господарства.
Залежно від ступеня відчуження селянської власності колгоспи існували
у трьох формах:
ТСОЗи – усуспільнювалися лише посіви
Артіль – селяни зберігали за собою присадибну  ділянку, корову і дрібну
живність
Комуна – усуспільнювалось абсолютно все господарство
Завдання колективізації сільського господарства
- викачування коштів з села для потреб індустріалізації;
- намагання збільшити обсягів с/г виробництва, встановивши контроль

над колективними господарствами;
- розкуркулення  найбільш  активних  (але  і  продуктивно  працюючих)

селян
- ліквідація проблеми «аграрного перенаселення».
- Методи впровадження колективізації
- Силовий тиск і залякування селян;
- Опора на комуністів та безземельних селян – пролетарів;
- Примусова організація колгоспів;
- Ліквідація заможних господарств (розкуркулення);
- Заборона залишати село.

В Україні за роки колективізації було експропрійовано 200 тис. господарств.
Репресованих  поділяли  на  категорії,  що  підлягали  ізоляції,  конфіскації



майна або виселенню. В грудні 1932 р.  була введена система внутрішніх
паспортів.

2. Етапи колективізації в УСРР
Період Особливості 
1929 – 1930 рр Прискорене  створення  колективних  господарств,  зростання  опору  з

боку селянства
1930 р. Послаблення тиску (стаття Й.  Сталіна «Запаморочення від успіхів»,

постанова  ЦК  ВКП(б)  14  березня  1930  р.  «Про  боротьбу  з
викривленнями партійної лінії у колгоспному русі») та масовий вихід
селян  із  колгоспів  аж  до  селянських  повстань  і  виступів.  Вільна
торгівля фактично була заборонено, практично уся товарна продукція
колгоспів йшла у розпорядженя держави

1931 – 1933 рр. Відновлення суцільної колективізації (70 – 80% господарств). Репресії
щодо  селян:  хлібозаготівельна  кампанія  до  «останньої  зернини»,
«закон  про  п’ять  колосків,  розстріл  із  конфіскацією  всього  майна,
«чорні дошки», заборона виїзду із села, велика смертність

1934 – 1937 рр. Завершення колективізації та припинення надмірних реквізицій зерна
та продуктів  із  села,  скасування продрозкладки (лишки можна було
продавати на ринку), змагання тракторних бригад та п’ятисотенниць,
зміцнення матеріально – технічної бази колгоспів, створення МТС

3. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні – геноцид українського
народу

У січні  –  листопаді  1930 р.  в   Україні  було заготовлено 400 млн пудів
хліба. 1931 р. республіка повинна була здати стільки ж зерна, хоча посуха
знизила врожайність на 20%. Проте шляхом реквізицій було зібрано 380
млн пудів, у тому числі майже половину – з посівного фонду. Уже в січні
1932  р.  в  окремих  районах  розпочався  голод.  Відсутність  достатньої
кількості  посівного  фонду,  абсолютна  незацікавленість  селян  у
результатах своєї праці призвела до того, що навесні 1932 р. посівні площі
в Україні значно зменшилися. За літо частина врожаю загинула, ще 40%
зерна було втрачено під час збирання врожаю. У 1932 р. з українського
села вдалося «витиснути» лише 132 млн пудів збіжжя.
Голодом була охоплена вся територія України, а особливо центр (нинішні
Київська,  Полтавська,  Харківська,  південь  Сумської,  Житомирська,
Черкаські області) та південь України
Історик  Я.  Грицак  наводить  такий  факт  у  с.  Плешкан  на  Полтавщині  напередодні
голоду 1932 – 1933 рр. «у школі всі чотири класні кімнати були наповнені учнями.
Після голоду школу закрили – її нікому було відвідувати». І таких фактів було безліч
В 1937 р. в СРСР був проведений перепис населення. За розпорядженням
Сталіна  керівників  програми  перепису  розстріляли,  а  матеріали
засекретили.

4. «Закон про п’ять колосків». Масштаби та наслідки Голодомору
Робота в групах
1-ша  група Охарактеризувати  діяльність  хлібозаготівельної  комісії  на
чолі з В. Молотовим, яка мала надзвичайні повноваження.
У результаті  діяльності  комісії  В.  Молотова з  України були вивезені



майже всі хлібні запаси – 104,6 млн пудів, а загалом за 1932 рік – 260,7
млн пудів. На початку 1933 року хлібних запасів у селян вже практично
не  було.  Розпочався  голод  і  масова  смертність.  За  таких  умов
представники влади проводили подвірні обшуки з  конфіскацією усіх
запасів  продовольства.  Під  виглядом  хлібозаготівельної  кампанії  на
території України було розгорнуто справжній геноцид.
2-га  група Проаналізувати  текст  постанови  ЦВК та  РНК СРСР «Про
охорону  майна  державних  підприємств,  колгоспів  та  кооперативів  і
зміцнення  суспільної  (соціалістичної)  власності»  («закон  про  п’ять
колосків») ст.. 184 – 185 уроки до курсу
З-тя група Підготувати інформацію про масштаби, а також економічні та
соціальні наслідки Голодомору.

Економічні наслідки Соціальні наслідки
Місто  отримало  значні  кошти за  рахунок
селян

Втрата  селянами
зацікавленості  в  результатах
своєї  праці  та  ліквідація
економічних  стимулів
розвитку

Розкуркулення  найбільш  активного
прошарку населення

Значні  демагрофічні  втрати
України

Створення  державної  колгоспної  системи
на основі жорсткої трудової дисципліни і
примусової безкоштовної праці

Придушення  опору
українських селян

Занепад сільського господарства Масове  переселеня  селян  до
міст

В 1935 р. на Донеччині з ініціативи бригадира Старобешівської МТС П.
Ангеліної виникає змагання тракторних бригад. В цей же час ланкова
буряковод  М.  Демченко  з  Черкаської  області  взяла  зобов’язання
виростити  500  центнерів  цукрових  буряків  з  гектара,  що  поклало
початок всесоюзному змаганню п’ятисотенниць.
Зміцнювалась матеріально – технічна база колгоспів. У 1938 р. МТС
обслуговували вже понад 97% колгоспів. Все це призвело до збільшеня
хлібопоставок  в  Україні  (до  496  млн  пудів  в  1937  р.)  Більшість
господарств  почали  обзаводитися  підсобними  виробництвами  –
птахівництвом, бджільництвом, садівництвом.

 Узагальнення та систематизація знань
1. Чому радянська влада вдалася до репресій щодо селян?
2. Хто найбільше постраждав від «закону про п’ять колосків»?
3. Вкажіть причини суцільної колективізації.
4.  Чому  сталінське  керівництво  здійснювало  колективізацію  в  декілька
етапів?
5. Хто такі «куркулі» та «підкуркульники»? Чи завжди вони були ворогами
радянської влади?
6. Що означав лозунг «ліквідація куркульства як класу»?
7.  Чому,  незважаючи на  жорсткі  партійні  заходи,  стан  с/г  виробництва



невпинно падав, а селянство зубожіло?
8. Вкажіть причини голоду 1932 – 1933 рр.
9. Чи можна події 1932 – 1933 рр. вважати голокостом?
10  Який  вплив  мав  голодомор  на  політичну  ситуацію  в  Україні?
Аргументуйте свою відповідь
11.  Чи  можна стверджувати,  що колективізація  селянських  господарств
була найскладнішим етапом у створенні командної економіки? Доведіть
свою думку.
12.  Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без  суцільної
колективізації?
Домашнє завдання

1. Опрацювати 36 параграф підручника, надати відповіді на запитання
і завдання параграфа. 


