
Семінарське заняття № 2 (2год), ЗМ2,Т5 

Тема: Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 

1950-х років. 

Мета: навчити студентів аналізувати політичні процеси на 

території України в післявоєнний період, розкрити сутність процесів 

перебудови; 

розвивати вміння оцінювати події та діяльність людей в 

історичному процесі; 

 виховувати у студентів повагу  до історичних подій, що відбувалися 

на території нашої держави. 

Тип заняття: семінар-обговорення. 

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, географія. 

Доповіді студентів на теми: «Операція «Вісла» та її сутність». 

Обладнання: підручники, атлас, витяги з історичних документів. 

Питання до семінарського заняття. 

1.Відбудова господарства України після Другої світової війни. 

2.Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби і наслідки. 

3.Радянізація західних областей України. 

4.Боротьба ОУН-УПА у другій половині 1940-х – на початку 1950-х 

роках. 

Використана література. 

1.Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2014 

2.Корміч Л.І. Історія України – К.: Алерта, 2010 

3.Смолій В.А. Історія України, К.; 2010. 

4.Світлична В.В. Історія України, К.: Каравела, 2015р, - 384с. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Основні поняття: радянізація, ОУН-УПА. 

Розглядаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що процес 

повернення України до мирного життя відбувався у надзвичайно важких і 

суперечливих умовах. Матеріальні втрати за роки Великої вітчизняної війни 

становили 200 млрд. доларів. Україна була пограбована і Німеччиною, і СРСР. 

Відбудова здійснювалася: 

*руками і коштами українського народу; 

*головний напрямок – відновлення, насамперед, важкої промисловості; 

*легка, харчова галузі вважалися другорядними; 

*особливо важке становище в сільському господарстві; 

*проведення грошової реформи в 1947р. 

Розглядаючи питання радянізація західних областей слід звернути увагу 

на слідуючи моменти: 

*в Західну Україну направляли на роботу працівники; 

*утворювалися мережа більшовицьких, комсомольських організацій; 

*швидка індустріалізація; 

*насильницька колективізація сільського господарства; 

*депортація місцевого населення, антицерковна політика. 

В цих умовах відбувається активізація збройної боротьби ОУН-УПА. 



ЗАПИТАННЯ НА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

1)якими були наслідки другої світової війни для економіки України? 

2)що спричинило труднощі в сільському господарстві й голод 1946-

1947рр? 

3)схарактеризуйте боротьбу ОУН-УПА в 1944-1952рр? 

4)заповніть таблицю: 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ПОВОЄННІ РОКИ 

ГАЛУЗЬ 

КУЛЬТУРИ 

ДІЯЧІ ТВОРИ 

Музика    

Література    

Живопис    

Кіномистецтво    
 


