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Вступ

від 2001 року в україні в контексті курсу на європейську інтеграцію розпочався 
процес переходу на 12-річну середню освіту. Завершення цього процесу плану-
валося на 2013 рік, коли школи мали випустити перший 12-ий клас. Протягом ос-

таннього десятиріччя було виконано великий обсяг підготовчої роботи: розроблено 
державний стандарт та програми, створено нове покоління підручників, зокрема й 
підручники з історії україни. автори отримали слушну нагоду оновити навчальний 
матеріал, узгодити його з новітніми досягненнями науки й педагогічної практики. 
Проте навесні 2010 р., коли вже відбулися конкурси підручників для 10-класу 12-річ-
ної школи й було профінансовано держзамовлення видавництвам, держава відмови-
лася від своїх попередніх намірів і вирішила залишити 11-річну середню освіту. мініс-
терству освіти і науки довелося терміново змінювати навчальні програми, що було да-
леко непросто зробити, але узгодження врешті-решт здійснили. Нові програми 
розробили і опублікували вчасно, однак, коли школи одержали підручники для 10 кла-
су (нагадаємо: вони готувалися для 12-річної школи), то виявилося, що істотна частина 
матеріалу, передбаченого навчальними програмами уже 11-річної школи, була в них 
відсутня. у підручниках з історії україни всіх рівнів (стандарту, академічного та про-
фільного) «випав» великий хронологічний період, який охоплює події 1921–1939 рр. 
Згідно з програмою профільного рівня це три теми: тема 6. урср в період нової еко
номічної політики (1921–1928); тема 7. соціальноекономічні та політичні перетво
рення (1929–1938); тема 8. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921–1938). 
На вивчення цих тем передбачається близько чверті навчального часу всього курсу.

учителі й учні 10-их класів опинилися в складній ситуації. Наприкінці навчального 
року вони змушені були працювати без підручників. Природним розв’язанням зазна-
ченої проблеми було б видання нових підручників з історії для 10 класу всіх рівнів, які 
б відповідали новій програмі 11-річної школи. але схоже на те, що нові підручники ще 
не скоро з’являться в школах. Вчителі й учні й надалі змушені будуть працювати з 
книгами, підготовленими для 10 класів 12-річної школи, а для вивчення складного й 
суперечливого періоду історії україни 20–30-их рр. хх ст. залучатимуть старі підруч-
ники (якщо вони залишилися) або додаткову спеціальну літературу. Спілкування з 
учителями дає підстави для висновку, що зазначена обставина істотно ускладнює ро-
боту й негативно позначається на якості та результатах навчального процесу. це спо-
нукало нас підготувати поради вчителям історії, у яких, з одного боку, у конспектив -
ній-формі-йтиметься-про-змістовне-наповнення-відповідних-тем,-з-іншого-–-про-ме -
тодику-їх-викладу.

Наші матеріали орієнтуватимуться на програму історичного профілю, але можуть 
бути використані вчителями, що працюють за програмами інших рівнів. Передусім 
зазначимо, що теоретичною основою запропонованого матеріалу є модернізаційна 
теорія, загальноприйнята в сучасній науці. Стисло нагадаємо її суть. 

Історія- України- ХІХ–ХХ- століть- розглядається- в- контексті- розпаду- аграрно -
ремісничого-суспільства-й-становлення-індустріального.-Як-наслідок-індустріалізації-
відбувається-оновлення-(модернізація)-всіх-сфер-життя-суспільства-–-економіки,-со -
ціальної- структури-та- повсякденного- життя,- політико -ідеологічної- та- культурно -
освітньої- сфер.- Вагомим- наслідком-модернізаційних- процесів- в- Україні- (як- і- в- інших-
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-залежних- країнах)- було- пробудження-національного- руху,-
формування-модерної-нації.-Як-узагальнювальну-оцінку-цих-
процесів- використовують- термін- «національне- відрод -
ження».-

Виклад історії україни перших десятиліть хх ст. пере-
конливо свідчить, що процес переходу від аграрно-реміс-
ничого суспільства до індустріального в той час продов-
жувався. Відповідно, тривало й українське національне 
відродження. Від кінця хІх – початок хх ст. український 
національний рух вступив у нову його фазу – політичну, 
для якої характерне виникнення політичних партій, масо-
вих народних рухів і, зрештою, розгортання української 
революції. 

Після поразки революції україна перебувала у складі 
чотирьох держав: Радянського Союзу, Польщі, чехосло-
ваччини, Румунії. але і в нових соціально-економічних та 
політичних умовах процес модернізації продовжувався, 
хоча й набув специфічних рис. Наддніпрянська україна 
опинилася у складі радянської держави, де були ліквідо-
вані ринкові відносини, а деспотична влада керувала всі-
ма сферами життя, включаючи економіку. увесь апарат 
управління було зосереджено в руках комуністичної пар-
тії. у Західній україні ринкові відносини збереглися. Про-
те і на Сході, і на Заході модернізацію спрямовували не на 
користь українського народу, тож супроводжувалася вона 
його величезними втратами. Водночас, усупереч волі 
правлячих режимів, об’єктивні фактори штовхали поз-
бавлену державного суверенітету україну на шлях загаль-
ноцивілізаційного розвитку. На її території постала по-
тужна індустрія, за рахунок місцевого населення відбува-
лося становлення нової соціальної структури, характерної 
для індустріального суспільства. Відбулися помітні зру-
шення в освіті та культурі. Все це, у свою чергу, розширю-
вало соціальну базу українського націотворення, тим са-
мим створюючи передумови для становлення незалежної 
держави. 

*  *  *
Коротко сформулюємо методичні поради до вивчення 

зазначених тем.
матеріал з історії україни, що охоплює 1921–1938 ро-

ки, є контроверзійним за своїм характером, тож надає 
можливості вчителю створити для учнів ситуації інтелек-
туальних та моральних викликів. Саме тому доцільно ор-
ганізувати засвоєння цього матеріалу шляхом критичного-
осмислення- історичних- подій-під час розв’язування про-
блемних задач. Пропонуємо вчителям застосовувати різ-
номанітні запитання проблемного характеру.

Розвиток критичного-мислення є одним з найважливі-
ших завдань суспільствознавчої освіти і, як зазначає 
о. Пометун, є «дієвим способом виховання демократич-
ного менталітету громадян – як учнів, так і вчителів». 
Справді, виховати громадянина демократичного суспільс-
тва можна лише шляхом навчання критичного мислення, 
оскільки воно є науковим за своєю суттю, а значить про-
цес міркування є усвідомленим, самостійнійним, рефлек-
сивним, цілеспрямованим, обґрунтованим, контрольова-
ним та самоорганізованим. 

Потреба в критичному-мисленні виникає тоді, коли ми 
стикаємося зі складними ситуаціями вибору, які вимага-
ють ретельного обмірковування та оцінювання. характер-
ною особливістю цього типу мислення є те, що процес 
міркування – нестандартний, нешаблонний, для нього 
відсутній готовий взірець. а це означає, що наслідком на-
вчання через критичне-мислення стають особистісні змі-
ни учнів, тобто їхній розвиток: вони перебудовують свій 
досвід, здобувають нові знання та способи розв’язування 
проблемних задач. урешті-решт учні опановують відпові-
дальний спосіб мислення, набувають уміння здійснювати 
багатофакторний аналіз. такий аналіз дає змогу виявити 
істотні зв’язки в системі суспільних відносин та доцільно 
вплинути на них. Багатофакторний аналіз передбачає ви-
явлення якомога більшої кількості чинників та умов, що 
впливають на перебіг процесу. тут також оцінюється 
ступінь впливу цих чинників і з’ясовується найважливі-
ший чинник та знехтувані. Потім визначаються умови, за 
яких первісно знехтуваний чинник набуває значущості, а 
первісно значущий – втрачає її.

як зазначає вітчизняний дослідник критичного мис-
лення о. тягло, «критика і творчість – дві необхідні скла-
дові плідного розв’язування нетривіальних проблем». 
 Висунення гіпотез – це одне з ключових умінь у кри-
тичному розмірковуванні, оскільки наявність проблеми 
 передбачає формулювання припущень щодо її розв’язку 
(більш детально про це йдеться в нашій публікації1). Всі 
теоретики критичного мислення наголошували на тому, 
що саме суперечлива ситуація є пусковим механізмом 
критичного розмірковування2. однак широко рекламо-
вані в нас «методики критичного мислення» взагалі уни-
кають категорії «проблема». так, в описі структури уроків 
формування критичного мислення згадується про акту-
алізацію, очікувані результати, збір інформації, самостій-
не отримання знань, приріст обсягу знань тощо, але про 
проблемність – жодного слова.

як наслідок, навчальний процес позбавляється мети, 
спрямовується лише на те, щоб аби чим зайняти учнів. 
у той час як научіння, стверджував е. Стоунс, слід органі-
зовувати таким чином, щоб здійснювалося просування 
вперед, а не просто захаращувався час учня3. отже, своє 
завдання вбачаємо не в забезпеченні антуражем на 
 кшталт «роботи в парах» або «читання з позначками». На 
нашу думку, вчителі є достатньо компетентними, щоб са-
мостійно обрати форму роботи з огляду на конкретні умо-
ви свого класу. ми ж спробуємо надати змістовні реко-
мендації щодо характеру взаємодії вчителя з учнями, 
звертаючи увагу на істотні сторони історичного процесу, 
історичні закономірності та моральні уроки минулого.

1 терно С. о. теорія розвитку критичного мислення (на прикладі нав-
чання історії). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 
2011. – 105 с. (режим доступу до праці: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.
edu.lab/125.ukr.html).

2 Клустер д. что такое критическое мышление // м. : Русский язык. – 
2002. – № 29. – С. 3. Режим доступу до журналу: http://rus.1september.
ru/2002/29/2.htm; Lipman M. Thinking in education / Lipman M. – 
Cambridge : Cambridge university press, 1991. – 188 p. та ін.

3 Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обу-
чения. – м.: Педагогика, 1984. – С. 126.
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а тепер перейдемо до розгляду концептуальних засад 
зазначених вище тем, почавши з шостої.

т е м а  6 .  уКРАїНсьКА сРР В умОВАх  
НОВОї ЕКОНОміЧНОї пОлітИКИ (1921–1928 рр.)

Роки нової економічної політики (непу) є унікальним 
періодом в історії україни. Вивчення цих подій надзви-
чайно важливе для розуміння всієї радянської епохи – як 
попереднього її періоду (1917–1920 рр.), так і наступного 
(1929–1991 рр.). одне з найважливіших завдань учите-
ля – підвести учнів до розуміння непу не лише з погляду 
окремих його складових (економіки, політики, соціально-
го життя, культури), а як певної соціально-економічної та 
соціально-політичної цілісності. Саме з цього виходили 
автори, формулюючи структуру викладу матеріалу шостої 
теми та методичні рекомендації до неї. 

Під час навчання учнів важливо підвести їх до усвідом-
лення важливих світоглядних ідей:

1) більшовики здійснювали щодо україни цинічну 
політику (формальне визнання суверенітету уСРР і вод-
ночас фактичне підпорядкування республіки керівництву 
РСФРР з тотальним контролем над усіма сферами життя 
українського суспільства);

2) нову економічну політику більшовики розглядали як 
тимчасовий захід, потрібний для збереження влади та ви-
ведення країни з розрухи в умовах «запізнення» світової 
революції та комунізму;

3) плюралізм в економіці не доповнювався політичним 
плюралізмом: соціальні групи, що забезпечували еконо-
мічну модернізацію, були позбавлені політичних прав;

4) антинародний характер політики більшовиків в ук-
раїні особливо яскраво виявися під час голоду 1921–
1922 рр., який був використаний режимом для розгрому 
селянського повстанського руху та церкви як впливового 
соціального інституту;

5) утворення СРСР здійснювалося на примусових ім-
перських засадах (суверенітет уРСР був обмежений, що 
викликало невдоволення в республіці);

6) політика українізації мала на меті закріплення біль-
шовиків на політичному олімпі, але всупереч їх намірам 
супроводжувалася яскравими досягненнями українського 
національного руху;

7) у культурі 20-х рр. відбувалися суперечливі процеси: 
поряд з національно-культурним відродженням, бороть-
бою з неписьменністю розгорнулося переслідування інте-
лектуальної еліти та насадження комуністичних стереоти-
пів;

8) усупереч намірам більшовиків роки непу супрово-
джувалися продовженням формуванням модерної україн-
ської нації.

Наголосимо, що перед початком ознайомлення учнів з 
відповідним історичним матеріалом важливо спрямовува-
ти їх пізнавальну діяльність шляхом формулювання про-
блемних запитань.

Вивчати кожну окрему частину теми рекомендуємо з 
формулювання проблемної задачі, яка спрямовуватиме 

всю роботу вчителя і учнів. «Проблема, – зауважує 
о. тягло, – зазвичай формулюється у вигляді запитально-
го речення»4.

1. уКРАїНА НАпРИКіНці 1920 р. – НА пОЧАтКу 1921 р.

Ключове питання першої частини теми: чому більшо-
вики відмовилися від «воєнного комунізму» та розпочали 
неп? Розмірковування над проблемою вимагатиме від уч-
нів побудови гіпотез та їх подальшої критики під час опа-
нування історичним матеріалом. 

Державний статус України. Наприкінці 1920 р. більшовики 
розбили свого останнього великого противника – Врангеля. 
На цей час Українська СРР, як і інші радянські республіки, що 
утворилися після розвалу Російської імперії, була юридично 
незалежною державою. Утворення Української СРР було 
прямим наслідком зростання національної свідомості ук-
раїнського народу, його самовідданої боротьби за національ-
не й соціальне визволення.

Але державний суверенітет УСРР був досить вузьким. Це 
виявлялося насамперед у тому, що всі радянські республіки 
мали спільне політичне керівництво – Російську КП(б), місцеві 
республіканські організації якої, у т. ч. Компартія України, не 
мали автономії. Керівництво радянськими республіками, ос-
кільки їхні уряди складалися з більшовиків, здійснювалося че-
рез місцеві партійні комітети з одного центру – ЦК РКП(б). Це 
робило їх цілковито залежними від Москви (спільна для всіх 
республік армія, єдина фінансова система, керівництво най-
важливішими галузями економіки здійснювалося з єдиного 
центру тощо). Конгломерат радянських утворень, об’єднаний 
навколо Російської Федерації і керований з її центру – Моск-
ви, мав назву Радянська держава.

Захопивши 1917 р. владу, більшовики розраховували на 
швидкий і безпосередній перехід до комунізму. На рубежі 
1920–1921 рр., коли антибільшовицькі сили були розбиті, нія-
ких перепон для прискорення на шляху до комунізму не було. 
Але раптом, на початку 1921 р., було ухвалене рішення про 
відмову від «воєнного комунізму» і перехід до непу. 

Щоб дати вичерпну відповідь на запитання, чому це трапи-
лося, слід розглянути міжнародне і внутрішнє становище Ук-
раїни на той час. 

Зовнішньополітичні причини. Від 1917 р. більшовики розра-
ховували на світову революцію,  яка ось-ось почнеться і за-
безпечить відсталій Росії щедру допомогу модернізованого 
Заходу. Але революція в Європі ніяк не починалася,  надії на 
допомогу танули, тож потрібно було визначатися, що робити 
далі. Вирішили, що революція просто запізнюється і треба по-
чекати. Керівник Радянської Росії В. Ленін констатував «мож
ливість існування пролетарської влади і Радянської респуб
ліки, навіть у разі затягування соціалістичної революції в 
усьому світі». Але, всіляко підтримуючи революційний рух за 
кордоном, готуючись до революційного походу на Захід, 
більшовики прагнули зміцнити свої політичні позиції шляхом 
установлення дипломатичних відносин з іноземними держава-
ми. У 1920–1922 рр. РСФРР уклала договори із західними й 
південними сусідами, а також торговельні угоди з низкою єв-

4 тягло о. В. Критичне мислення. – х.: основа, 2008. – С. 24.
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ропейських країн. У ці роки в межах дипломатичних акцій 
Росії, під контролем її зовнішньополітичного відомства (Нар-
комату іноземних справ) до контактів із зарубіжними країна-
ми допускалася і УСРР, головним чином, щоб нейтралізувати 
за кордоном діяльність місій емігрантського уряду УНР. 

Внутрішні причини. До відмови від «воєнного комунізму» 
підштовхувало і внутрішнє становище. 

По-перше, багаторічна війна спричинила величезну роз
руху в народному господарстві. У 1920 р. Україна випустила 
лише 10 % довоєнної промислової продукції. У важкому ста-
новищі опинилося й сільське господарство – основна галузь 
економіки. Посівні площі у 1920 р. зменшилися порівнюючи з 
1913 р. на 20 %. Врожаї знизилися. У 1920 р. Радянська де-
ржава опинилася на грані голоду. Найзгубнішім руйнівним 
фактором у сільськогосподарському виробництві була вве
дена більшовиками продовольча розкладка, яка цілком 
позбавляла селянство економічних стимулів. Катастрофічний 
розвал економіки, фізична й моральна втома населення, не-
певність зовнішньополітичного становища потребували швид-
ких і ефективних заходів для відродження виробничих сил, рі-
шучої відмови від воєнно-комуністичної політики.

Необхідність такої відмови повільно проникала у свідомість 
комуністичних верхів. Деякий час після закінчення громадянсь-
кої війни більшість членів РКП(б) перебувала на позиціях 
«воєнного комунізму». Серед більшовиків панувало переко-
нання, що комунізм – справа недалекого майбутнього. На по-
чатку жовтня 1920 р. В Ленін, виступаючи перед делегатами 
III з’їзду Російської комуністичної спілки молоді (РКСМ), по-
обіцяв, що ті, «кому тепер 15 років», «через 10–20 років бу-
дуть жити в комуністичному суспільстві». 

Політична криза. Але життя вимагало відмовитися від 
утопії, якій чинила опір переважна більшість населення, особ-
ливо селянство. У країні на початку 1921 р. вибухнула гостра 
політична криза, в основі якої було неприйняття широкими ма-
сами політики «воєнного комунізму», зокрема продовольчої 
розкладки. Наприкінці 1920 – на початку 1921 р. на території 
УСРР у складі антибільшовицьких повстанських формувань 
діяло близько 40 тис. чол. Їх підтримували практично всі вер-
стви сільського населення, у тому числі й середняцько-
 бідняцькі. 

Антибільшовицькі повстання спалахували в усіх радянських 
республіках, у тому числі в Росії. Наприкінці лютого 1921 р. 
почалося кронштадтське повстання моряків Балтійського фло-
ту, внаслідок якого місто-фортеця, розташоване під Петрог-
радом, опинилося в руках антибільшовицьких сил. Незадово-
лення більшовицькою диктатурою наростало і в робітничому 
середовищі. На підприємствах великих міст України спалахну-
ли страйки, де поряд з економічними висувалися політичні гас-
ла. Найпоширенішим був заклик: «Ради без більшовиків». 

Таким чином, не дочекавшись допомоги революції з Захо-
ду, більшовики наприкінці 1920 – на початку 1921 рр. опинили-
ся перед дилемою: повна поразка або відмова від політики 
комуністичного будівництва.

Завершуючи розгляд питання, вчитель шляхом спону-
кальних запитань має разом з учнями дійти висновку 
щодо причин впровадження непу,  акцентуючи увагу на їх 
комплексному характері.  

2. ЯК ВіДБуВсЯ пЕРЕхіД ДО НОВОї ЕКОНОміЧНОї пОлітИКИ

Розглядаючи це питання, важливо озброїти учнів при-
йомами наукової оцінки нової економічної політики. На-
гадаємо, що оцінювання історичних подій, явищ і про-
цесів є методом наукового пізнання, який потребує май-
же всіх мислительних операцій: аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення тощо. Критичність мислення 
передбачає співвіднесення реальності з системою ціннос-
тей – «світом належного»5. у процесі життєдіяльності 
людина створила певну ієрархію цінностей, вершину якої 
посідає людське життя. до найвищих цінностей належить: 
добро, Краса, Істина, Справедливість. Під оцінною діяль-
ністю суб’єкта розуміють активну форму вираження його 
ставлення до об’єкта6. отже, критичність мислення пере-
дбачає оцінку, а оцінка передбачає співвіднесення реаль-
ності з певним ідеалом (стандартом) та визначення ступе-
ня відповідності реальності стандарту. оцінка історичних 
подій, явищ та процесів – це складний метод наукового 
пізнання, який передбачає з’ясування масштабів їхнього 
впливу, актуального досвіду, схвалення чи засудження 
тощо. оцінювання передбачає також встановлення різно-
манітних зв’язків між минулим та сучасним, між реаль-
ним та належним, між моральним та аморальним, між ко-
рисним та шкідливим тощо. 

отже, основна проблема розгляду цього питання: яке 
історичне  значення мало впровадження нової економіч-
ної політики?

Початок непу. У березні 1921 р. відбувся X з’їзд правлячої 
в той час РКП(б). На з’їзді було проголошено заміну продо-
вольчої розкладки продовольчим податком, який мав бути 
меншим за розкладку. Після виконання податку селянин одер-
жував право вільно розпоряджатися плодами своєї праці, про-
давати чи обмінювати їх. 

Однак широко рекламований неп у 1921 р. так і не прий-
шов в українське село. В Україні держава вирішила продпода-
ток збирати вже з нового урожаю, а до осені 1921 р. орієнту-
ватися на плани продовольчої розкладки. Обсяги зборів були 
надзвичайно високими. Як і раніше, у селян не було ніякого 
бажання безоплатно здавати хліб державі. Тому, як і під час 
громадянської війни, в Україні продовжували діяти військові 
заготівельні формування – продзагони. Невиконання продпо-
датку каралося. Траплялися випадки побиття й розстрілів не-
платників податку. У непокірних селах брали заложників. Інко-
ли ці села піддавали артобстрілу. 

У місті неп впроваджувався швидше. У 1921 р. були лікві-
довані заборони на приватне підприємництво й торгівлю. Час-
тина націоналізованих промислових підприємств передавалася 
в оренду. Але можливості зростання капіталістичного госпо-
дарства в радянських умовах були обмежені. Допоки політич-
на влада була в руках більшовиків, а великі підприємства, бан-

5 Коржуев а. В. Рефлексия и критическое мышление в контексте задач 
высшего образования / Коржуев а. В., Попков В. а., Рязанова е. л. // Пе-
дагогика. – 2002. – № 1. – С. 18–22. – С. 19.

6 Шеремет м. до проблеми формування критичного мислення особис-
тості // Історія в школі. – 2006. – № 7–8. – С. 15–17; Шимановський м. 
толерантність у викладанні історії в школі // Шлях освіти. – 1997. – 
№ 3. – С. 21–24.
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ки, транспорт, зовнішня торгівля залишалися державними, 
керманичі держави були спроможні тримати під контролем 
капіталізм, обмежуючи й регулюючи його.

Розширення сфери товарно-грошових відносин, відмова 
від натурального обміну супроводжувалися змінами в мето-
дах управління державною промисловістю. Зокрема, припи-
нилися трудові мобілізації, а жорстока централізація зійшла 
нанівець. Впроваджувались економічні методи господарюван-
ня, госпрозрахунок. Управління частиною економіки переда-
валося в руки керівництва республіки. Властива «воєнному 
комунізму» зрівнялівка в оплаті праці відходила в минуле: за-
мість неї впроваджувалася система відрядної оплати, що вра-
ховувала кількість та якість праці.

Антибільшовицьке повстанство. Початок непу не виправ-
дав надій селянства, тож антибільшовицькі виступи не вщуха-
ли. Проти повстанців радянський уряд кинув великі з’єднання. 
Загальне керівництво цією боротьбою здійснював М. Фрун-
зе – командувач збройних сил України та Криму. Вище партій-
но-державне керівництво на чолі з Леніним координувало й 
спрямовувало воєнні операції в Україні, на теренах якої діяли 
сотні великих і малих повстанських загонів. На Півдні України 
повстанські сили очолював Н.Махно. Іншим великим вогни-
щем антибільшовицького опору під самостійницькими гасла-
ми був Холодний Яр на Черкащині.

Відчайдушну спробу продовжити збройну боротьбу в Ук-
раїні зробили на початку пізньої осені 1921 р. близько 2 тисяч 
солдатів і старшин армії УНР на чолі з Ю. Тютюнником. Вони 
перейшли радянсько-польський кордон і рушили в глиб Украї-
ни. Але загального повстання, на яке сподівався Ю.Тютюнник, 
не сталося. Загін добровольців був розгромлений на Жито-
мирщині. 21 листопада 359 захоплених у полон бійців цього 
загону розстріляли біля містечка Базар.

Голод 1921–1922 рр. в Україні. Антинародна політика біль-
шовицького режиму в Україні особливо яскраво виявився в 
умовах посухи і голоду, що у 1921 р. охопили Поволжя, Пів-
нічний Кавказ, Крим, а в Україні – її південні, степові губернії. 
Голодувала більшість населення регіону: у Запорізькій губер-
нії, наприклад, майже 100% населення, в Одеській – 90%. Го-
лоду в Україні можна було б уникнути, якби республіка мала 
право перерозподілити надлишки продовольства з Лівобере-
жжя та Правобережжя на користь Півдня. Але цього не ста-
лося. Південь був блокований військами. Підпорядковане 
Москві партійно-державне керівництво УСРР не піклувалося 
про власних громадян. Основним своїм завданням воно вва-
жало постачання хліба в промислові центри, особливо в 
Росію, а також голодуючим Поволжя. Сотні тисяч жителів Пів-
денної України померли. А в цей час з Поволжя, Казахстану 
та Уралу йшли ешелони з переселенцями в Україну, в тому 
числі й у південні її губернії. У 1921–1922 рр. їх нараховува-
лось майже 440 тис. чол.

 Голод був використаний владою для боротьби з антибіль-
шовицькими повстанцями. Позбавлені продовольчої бази пов-
станці припинили боротьбу або покинули регіон. Більшовики 
також скористалися голодом, щоб почати широку кампанію з 
вилучення коштовностей з храмів і культових споруд. До не-
щадного придушення опору духовенства закликав більшовиків 
Ленін. У листі до членів політбюро ЦК РКП(б) від 19 березня 

1922 р. він писав: «Що більшу кількість представників реак
ційного духовенства і реакційної буржуазії нам (...) вдасть
ся розстріляти, то краще».

Лише на початку літа 1922 р. влада дозволила залишати в 
Україні всі зібрані тут пожертвування, а також не вивозити 
зібраний Наркомпродом УСРР хліб в Росію. Ціною неймовір-
них зусиль селянство Півдня України весною 1922 р. засіяло 
поля. Однак голод тривав і зійшов нанівець лише у 1923 р.

Обмеженість непу. Реформація «воєнно-комуністичної» 
політики не була доведена до кінця. Вона обмежувалася 
здебільшого сферою економічного життя. Політичних змін у 
суспільстві не відбувалось. Українська СРР залишалася цілком 
залежною від радянського центру, її суверенітет був фіктив-
ний. Вся влада зосереджувалася в руках компартійних вождів. 
Навіть за умов непу підприємці, торговці, інші представники 
буржуазії, отримавши право легальної економічної діяльності, 
водночас були позбавлені політичних прав, а їх суспільно-полі-
тична діяльність заганялася в підпілля.

Церковно-державні відносини характеризувалися гострим 
протистоянням. На початку 20-их років оформилась Українсь-
ка автокефальна православна церква (УАПЦ), за якою пішло 
понад тисяча парафій. На відміну від РПЦ, УАПЦ трималася 
українського національного ґрунту й підтримувала прагнення 
народу до національного відродження. Однак обидві церкви 
були сприйняті новою владою як ворожі. Атеїстичне керів-
ництво країни продовжувало репресивний курс стосовно ду-
ховенства, вдаючись до арештів, руйнування храмів, нищен-
ня  ікон. Така політика не відповідала світогляду мільйонів 
 людей.

В Україні фактично діяла одна політична партія – КП(б)У, 
яка за своїм статусом залишалася на правах обласної органі-
зації РКП(б). Представники інших партій жорстоко пересліду-
вались. Всіляко обмежувався вплив єдиної легальної опозицій-
ної партії – Української комуністичної партії (УКП). На відміну 
від КП(б)У, вона обстоювала національно-комуністичну пози-
цію. Проте у 1925 р. діяльність УКП була припинена, опозиції 
не стало.

У правлячій партії ВКП(б) посилились узурпаторські тенден-
ції, запанувала повна нетерпимість до інакомислення. X з’їзд 
постановив розпустити всі фракції в партії і заборонив фрак-
ційну діяльність. Нова економічна політика стала заручницею 
політичних процесів в керівництві ВКП(б).

Таким чином, на початку 20-их років радянське керівництво 
відмовилося від «воєнного комунізму», запровадивши нову 
економічну політику. Це був половинчастий крок, який, з одно-
го боку, істотно розширив межі економічної діяльності 
населення, з іншого – майже нічого не змінив у політичному 
ладі країни.

Завершуючи розгляд питання, вчитель разом з учнями 
шукають відповіді на питання: Про що дбала комуністич-
на партія, впроваджуючи неп? які перспективи мав неп: 
чи можливо було розраховувати на те, що «неп уводиться 
всерйоз і надовго», як твердив В. ленін? якими нормами 
керувалися більшовики, здійснюючи свою політику роз-
будови комунізму? чи може така «мораль» бути надійним 
фундаментом для існування суспільства?
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3. уКРАїНА і утВОРЕННЯ сРсР

основною дилемою цієї змістовної частини є розгляд 
альтернатив, які слід запропонувати учням для оцінюван-
ня: чи можливо було створити в умовах компартійного 
диктату справжню федерацію радянських республік? 
яким чином цінності більшовиків та їх ідеї могли позначи-
тися на об’єднанні радянських республік? Наскільки до-
речно утворення СРСР характеризувати афоризмом 
«мета виправдовує засоби»? 

Договір між РСФРР і УСРР 1920–1921 рр. Україна в 
1920 р. формально була самостійною державою, а фактич-
но – цілком залежала від московського центру. Це ще раз 
підтвердив двосторонній договір між РСФРР і УСРР, укладе-
ний наприкінці 1920-ого на початку 1921 р. Як відомо, воєнна 
загроза на той час послабилась. Розпочалася відбудова на-
родного господарства. Логічно було б чекати розширення 
прав радянських республік. Але новий договір лише підтвер-
див ті міжреспубліканські відносини, які склалися в умовах 
«воєнного комунізму»: узаконювалось об’єднання ключових 
наркоматів. Характерно, що об’єднані наркомати належали 
до складу РНК РСФРР і мали уповноважених при РНК УСРР на 
правах народних комісарів. Господарський план УСРР ставав 
складовою частиною єдиного господарського плану всіх ра-
дянських республік. Координація планування покладалася на 
Росію. Це означало, що керівництво найважливішими сфера-
ми життя України здійснювалося з Москви вищими органами 
влади й управління  РСФРР.

План утворення СРСР. В офіційних документах початку 20-х 
років відносини між радянськими республіками визначались як 
«договірна федерація». Роль федеральних органів покладала-
ся на органи державної влади й державного управління РС-
ФРР. Ця обставина нерідко викликала напруженість у стосун-
ках між Росією та іншими радянськими республіками, оскільки 
керівні органи РСФРР часто ухвалювали дискримінаційні рі-
шення відносно них. 

 Для уточнення взаємовідносин навесні 1922 р. почалися 
переговори між партійними й державними органами Росії та 
України. У вересні 1922 р. спеціальна комісія затвердила 
розроблений наркомом національних справ РСФРР Й. Сталі-
ним проект, який дістав назву плану «автономізації». Ідеалом 
державного утворення для нього була РСФРР, яка після світо-
вої революції мала ввійти до європейської чи навіть світової 
федерації радянських соціалістичних республік. 

У вересні – на початку жовтня 1922 р. план «автономізації» 
розглядали на пленумах ЦК компартій радянських республік. 
Політбюро ЦК КП(б)У не зайняло чіткої позиції. Палким при-
хильником сталінської «автономізації» виявися перший секре-
тар ЦК КП(б)У Д. Мануїльський. Натомість голова Раднаркому 
УСРР Х. Раковський виступив противником «автономізації».

В. Ленін також розкритикував план «автономізації». Він 
уважав, що жорсткий централізм неминуче потягне за собою 
сильні відцентрові тенденції. Основна ідея Леніна полягала в 
тому, що всі радянські республіки, в тому числі й Російська 
Федерація, мали входити на однакових правах у нове держав-
не об’єднання – Союз Соціалістичних Радянських Республік. 
Він ініціював створення вищих органів державної влади та 

 державного управління Союзу СРР, зокрема загальносоюз-
ного Центрального Виконавчого Комітету з представників усіх 
радянських республік. За кожною союзною республікою за-
лишалось право вільного виходу з Союзу.

Голова РНК УСРР Х. Раковський висловився за розширення 
прав УСРР, зокрема про переведення наркоматів закордон-
них справ і зовнішньої торгівлі з категорії загальносоюзних у 
союзно-республіканські. Але він не одержав підтримки. Його 
звинуватили схильності до конфедератизму, за що у 1923 р. 
Х. Раковського було звільнено з посади голови уряду УСРР. 
Раднарком УСРР очолив В.Чубар. На відміну від свого попе-
редника В. Чубар був типовим виконавцем, провідником полі-
тики центру в Україні.

Юридичне оформлення СРСР. 10 грудня в Харкові від-
крився VII Всеукраїнський з’їзд Рад, який схвалив Декларацію 
про утворення Союзу РСР і проект конституції СРСР. Подібні 
рішення прийняли також з’їзди Рад інших радянських респуб-
лік.

30 грудня 1922 р. відбувся І з’їзд Рад СРСР. На ньому було 
оголошено про утворення СРСР. До його складу ввійшли 
Російська Федерація, Українська СРР, Білоруська СРР, Закав-
казька Федерація (створена у березні 1922 р. у складі трьох 
закавказьких республік: Грузії, Вірменії, Азербайджану). За-
вершилось оформлення СРСР ухваленням конституції 31 січня 
1924 р. на II з’їзді Рад Союзу РСР.

Українська СРР за чисельністю населення й територією 
була другою республікою Радянського Союзу після РФСРР. 
У 1925 р. її населення складало 28 млн чол., з них 22 млн – ук-
раїнців, 6 млн – росіян, євреїв, поляків, греків, молдаван, 
представників інших національностей. З утворенням СРСР су-
веренітет України обмежили ще істотніше. Право на вихід 
було фікцією, бо залежно винятково від позиції ЦК ВКП(б). 
Саме ця партія визначала внутрішню та зовнішню політику як 
загалом, так і в кожній окремій республіці. І такого усталено-
го порядку ані В. Ленін, ані його наступник Й. Сталін не мали 
наміру змінювати. По суті, Радянський Союз був псевдофеде-
ративною державою. Це викликало незадоволення різних 
верств населення України, у т. ч. серед тієї частини партійного 
керівництва УСРР, яка стояла на позиціях націонал-комунізму 
(Х. Раковський, О.  Шумський, М. Волобуєв та ін.). 

 Водночас проголошення СРСР закріпило деякі завоювання 
українського народу. Була визнана територіальна цілісність 
Радянської України, встановлені адміністративні межі, існував 
власний адміністративний апарат, столиця тощо.

Підбиваючи підсумки опрацювання матеріалу, учитель 
має визначити, яку роль відіграло входження україни до 
СРСР. якою була ймовірність добровільного виходу ук-
раїни зі складу СРСР, до якої закликали громадські діячі 
україни?

4. ВіДБуДОВА НАРОДНОгО гОспОДАРстВА

Працюючи над матеріалом, варто організувати мірку-
вання учнів навколо таких питань: чи можливо було від-
бувати економіку країни, продовжуючи політику «воєн-
ного комунізму»? Що забезпечило економічне зростання 
україни? які небезпечні явища виникли під час відбудови 
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народного господарства? Про що вони свідчили і чим за-
грожували?

Відродження промисловості. Відбудова народного госпо-
дарства відбувалася з використанням- державного- плану -
вання-і-ринкових-механізмів. Важка промисловість належала 
державі, тож відбудовувалася за бюджетні кошти. Особливу 
увагу в 20-ті роки приділяли ефективній роботі Донбасу. Цей 
промисловий район України називали «всеросійською коче-
гаркою». У 1925/26 господарському році (господарський рік 
починався з 1 жовтня і завершувався 30 вересня наступного 
року) Донбас видав 20 млн т вугілля, що становило 68% від 
рівня 1913 р. Лише у 1928 р. вугільна промисловість України 
вперше перевершила довоєнне виробництво.

Іншою важливою передумовою економічного відроджен-
ня було налагодження електроенергетичного господарства, 
яке проголошувалось пріоритетом радянської влади. Вироб-
ництво електроенергії на кінець 1926 р. перевищило довоєн-
ний рівень. Розпочалося будівництво великих енергетичних 
об’єктів, у тому числі Дніпровської гідроелектростанції.

Відбудова металургійної промисловості була пов’язана з 
великими затратами. Унікальне устаткування на той час або 
вийшло з ладу, або безнадійно застаріло внаслідок хижацької 
експлуатації в роки війни, тому потребувало заміни. На відбу-
дову чорної металургії України було виділено понад 60% усіх 
капіталовкладень у відповідну галузь СРСР. Така щедрість 
центру пояснювалася просто: металургійна промисловість 
України працювала головно на Союз, відповідно центр розпо-
ряджався виробленою продукцією. Проте у середині 20- их рр. 
продуктивність металургійної галузі України становила лише 
трішки більше половини від рівня 1913 р.

Успішніше розвивалося машинобудування, особливо сіль-
ськогосподарське, продукція якого у 1925/26 р. становила 
158,6% від довоєнної. Особливо швидко відбудовувалась лег-
ка і харчова промисловості, які не потребували істотних затрат 
для налагодження виробництва. Продуктивно працювали 
шкіряна, взуттєва, текстильна, швейна, хлібопекарна, борош-
номельна, м’ясна та деякі інші галузі, які до середини 20-их 
років істотно перевищили довоєнний рівень виробництва. 
У цих галузях досить сильними були позиції приватного капіта-
лу, який активно сприяв насиченню ринку товарами широкого 
вжитку. В 1925–1926 р. лише цукрова промисловість не до-
сягла довоєнного рівня виробництва, оскільки для її відрод-
ження потрібні були великі кошти.

Загалом в 1925/26 р. за даними офіційної статистики обсяг 
промислового виробництва в Україні становив понад 90% до-
воєнного рівня. Отже, нова економічна політика засвідчила 
свою життєздатність. Конкуренція між підприємствами різних 
соціально-економічних секторів (державного, кооперативно-
го й приватновласницького) забезпечувала високу ефектив-
ність виробництва. Як наслідок підвищився життєвий рівень на-
селення. Голодне існування відходило в минуле. Ринок напов-
нився продовольчими та промисловими товарами. Разом з 
тим, з’явилося безробіття. 

Сільське господарство. Неврожай і голод 1921–1923 рр. 
загальмували відбудову села. Вона почалася лише у 1923 р. і 
потребувала від українського селянства неймовірних зусиль. 
У 1922 р. селяни зібрали 637 млн пудів зернових, або 60,2% 

від врожаю 1916 р. Восени наступного 1923 р. озимий клин 
був розширений. Як наслідок, врожай збільшився до 
765,4 млн пудів. На внутрішньому ринку збіжжя подешевша-
ло. СРСР почав продавати зерно на зовнішніх ринках.

Однак сповна скористатися плодами своєї праці селяни не 
змогли. У країні виникла так звана «криза збуту». Незважаю-
чи на гострий товарний голод, селяни не могли придбати пот-
рібні їм промислові вироби, бо не мали для цього коштів. 
Об’єктивною основою кризи була невідповідність між темпа-
ми відбудови сільського господарства і державної промисло-
вості. У 1922/23 господарському році сільське господарство 
України дало більше половини довоєнного обсягу продукції, а 
промисловість – лише чверть. Це спричинило зниження цін на 
сільськогосподарську продукцію, в той час як промислові то-
вари залишились дорогими. Виникли так звані «ножиці цін». 
Восени 1923 р. селяни змушені були продавати хліба вчетверо 
більше, ніж до війни, аби придбати зазвичай потрібну їм кіль-
кість промислових товарів. Тому селяни різко зменшили за-
купки промислових товарів державного сектора. У вересні 
1923 р. нереалізованою залишилася майже третина про-
мислової продукції, виготовленої протягом господарського 
року.

У результаті зниження цін на промислові товари, підвищен-
ня цін на сільськогосподарську продукцію, впровадження до-
ступного селянам кредиту, введення твердої валюти – чер-
вонців – удалося встановити рівновагу між продукцією про-
мисловості та сільського господарства. Криза збуту висвітила 
найголовнішу небезпеку, яка загрожувала селянам. Частина 
партапарату не хотіла ринкових відносин з селянством, а схи-
лялися до «воєнно-комуністичних», коли безплатно або за 
безцінь відбирався хліб. Не було створено ніякого правового 
механізму, який би захистив інтереси села від рецидивів «воєн-
ного комунізму». У політичній системі СРСР від самого се-
лянства мало що залежало.

Село на завершальному етапі відбудови. Після ліквідації 
кризи збуту партійно-державна політика деякий час не вступа-
ла в гострі конфлікти з інтересами основної маси селянства. 
Тому сільське господарство бурхливо розвивалося: врожаї 
зростали. У 1927 р. обсяг валової продукції сільського госпо-
дарства республіки перевищив рівень 1913 р. Налагоджувала-
ся робота підприємств з переробки сільськогосподарської 
продукції. У селах працювали крупорушки, маслобойні, сиро-
варні, коптильні. Відбудовувались і споруджувалися нові вітря-
ки у степовій частині, на Полтавщині, Харківщині, водяні млини 
в поліських та лісостепових губерніях. 

Держава заохочувала різноманітні форми кооперації се-
лян. Проте в умовах вільного вибору селяни без вагань на-
давали перевагу індивідуальному господарству. У колгоспи і 
комуни вони не йшли, хоча охоче користувалися послугами 
споживчих товариств і невиробничих кооперативів (машинно-
тракторних, скотарсько-молочарських, насінницьких тощо). 

Успішна відбудова економіки поставила на порядок денний 
питання про подальший розвиток СРСР. Оскільки світова ре-
волюція не наближалась, державне керівництво взяло курс 
на прискорену модернізацію самотужки. У грудні 1925 р. 
XVI з’їзд ВКП(б) ухвалив рішення перетворити СРСР з аграр-
ної на індустріальну країну в мінімальний строк. Перша Все-
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українська партконференція в жовтні 1926 р. схвалила курс 
XIV з’їзду ВКП(б) на індустріалізацію.

узагальнюючи факти, звертаємо увагу учнів на ті чин-
ники, що забезпечили економічне зростання україни, а 
також ті, що цьому зростанню перешкоджали.

5. РОЗВИтОК КультуРИ В РОКИ НЕпу. уКРАїНіЗАціЯ

аналіз розвитку культури за часів непу має відбуватися 
у контексті суперечностей: чого було більше в культурно-
му розвитку україни – здобутків чи втрат? Входження 
україни в СРСР позначилось на розвитку культури украї-
ни здебільшого позитивно чи здебільшого негативно? яка 
оцінка розвитку культури найбільш відповідна: розквіт чи 
занепад?

Політика більшовиків у галузі культури. Вдавшись до пос-
тупок у зв’язку з переходом до непу в економічному житті, 
держава водночас прагнула за будь-яку ціну зберегти конт-
роль над культурою, над усіма проявами духовного життя 
людей. Сам В. Ленін на поч. 20-их рр. став ініціатором нової 
компанії репресій проти інтелігенції. За його розпорядженням 
за кордон вислали кілька сотень представників інтелектуальної 
еліти Росії. Відгомоном цієї кампанії стала вислання в жовтні 
1922 р. з Одеси, Києва, Катеринослава, Харкова до північних 
районів Росії та за кордон 70 учених, погляди яких не збігалися 
з офіційною лінію влади. Репресії проти інтелігенції тривали в 
Україні й у наступні роки непу.

Підтримку держави й більшовицької партії мала лише ціл-
ком одержавлена, наскрізь політизована, підпорядкована 
ідеологічним установкам культура. У спотвореному світос-
прийнятті партійно-державного керівництва так звана соціаліс-
тична культура вважалась найвищим рівнем культурного роз-
витку. Важливу роль у проведенні цього курсу було покладе-
но на Головполітосвіту – головний політично-освітній комітет, 
створений у грудні 1920 р. при наркоматі освіти УСРР на зра-
зок Російської Федерації. 

курс на українізацію. Досвід громадянської війни підка-
зував, що без задоволення мінімуму національних вимог ук-
раїнського народу влада більшовиків у республіці завжди 
буде під загрозою. Саме тому партійно-державне керівниц-
тво ініціювало політику «коренізації», яку після XII з’їзду 
РКП(б) (1923 р.) започаткували в усіх радянських республіках. 
В Україні ця політика отримала назву українізації. Українізація 
стала офіційною лінією більшовицької партії. Вона передбача-
ла виховання кадрів з представників корінної національності, 
впровадження в роботу партійного, радянського і госпо-
дарського апаратів рідної для населення мови, розширення 
мережі шкіл та інших навчальних закладів з навчанням рідною 
мовою, розвиток національної культури тощо. Багато біль-
шовиків України сприйняло курс на українізацію з величезним 
ентузіазмом. Важливе значення мало те, що в 20-ті роки клю-
човим у справі українізації наркоматом освіти керували пере-
конані прихильники національного відродження – націонал-ко-
муністи Г. Гринько, О. Шумський і М. Скрипник. Вони виходи-
ли з того, що українізація в умовах збереження радянської 
влади має ліквідувати наслідки пригнобленого становища, у 
якому український народ перебував до революції.

Українізація з її лозунгами національного відродження 
сприяла залученню до культурного будівництва багатьох 
представників національної інтелігенції, які щиро прагнули слу-
жити народові, сприяти його соціально-економічному та ду-
ховному піднесенню. Не випадково перша половина 20-их 
років відзначена поверненням в Україну відомих діячів націо-
нальної культури, які залишили батьківщину в роки грома-
дянської війни. Однак українізацію її ініціатори не розглядали 
як самоціль. Цей процес від самого початку підпорядковував-
ся «надзавданню» більшовицької партії – перебудові культури 
в Україні на ідеологічних принципах марксизму. Українізація 
була одним з найважливіших засобів досягнення цієї мети і 
проводилася лише в тих межах, які не суперечили інтересам 
вищого державно-партійного керівництва.

Стан освіти. У травні 1921 р. Раднарком УСРР видав поста-
нову про боротьбу з неписьменністю. Все неписьменне насе-
лення віком від 8 до 50 років зобов’язувалося навчитися гра-
моти. Ставилося завдання не лише навчити робітників і селян 
читати, писати та рахувати, а й прищепити їм комуністичну 
ідею. У 1923 р., за прикладом РСФРР, в Україні було утворе-
не товариство «Геть неписьменність!», на кошти якого у 1924–
1925 навчальному році опановувало грамоту до 100 тис. чол.

 Перехід до мирного будівництва сприяв відродженню за-
гальноосвітньої школи в Україні. У 1922 р. було ухвалено «Ко-
декс законів про народну освіту в УСРР». Метою виховання й 
освіти оголошувалось «розкріпачення трудових мас від духов-
ного рабства, розвиток їх самосвідомості, створення нового 
покоління людей комуністичного суспільства з психологією 
колективізму, з твердою волею, суспільно необхідною ква-
ліфікацією, матеріалістичним світоглядом».

Ці утопічні завдання ставилися в умовах гострої нестачі най-
необхіднішого. У 1922 р. в Україні налічувалося 1,5 млн. безп-
ритульних дітей, сиріт і напівсиріт. З часом економічне стано-
вище поліпшилося, що дало змогу збільшити асигнування на 
освіту. У 1926 р. у школах України навчалося 2105,7 тис. чол. 
Однак у роки непу так і не вдалося залучити до навчання всіх 
дітей. Наприкінці 1925 р. поза школою залишалося ще понад 
40% дітей шкільного віку. Особливо багато їх було у сільській 
місцевості.

Проголошений радянською владою курс на українізацію 
досить відчутно позначився на роботі школи. Чисельність 
шкільних закладів з українською мовою викладання зростала. 
Якщо у 1925 р. вони становили 79,1% усіх шкіл, то у 1930 р. – 
85%. У решті шкіл навчання проводилося мовами народів, які 
проживали в Україні: російською, грецькою, польською, ні-
мецькою, чеською, єврейською та іншими.

Вища школа. Новий суспільний лад змінив роботу вищих 
навчальних закладів. Доступ до вищої освіти був закритий для 
дітей дворян, священнослужителів, землевласників, великих 
підприємців та інших «ворожих» радянській владі осіб. Час від 
часу з-поміж студентів влаштовували чистки та перереєстрації 
для того, аби позбутися «ворожих елементів». Водночас ве-
лась активна і цілеспрямована робота з «пролетаризації» сту-
дентства, розширювалась мережа робітфаків. Мережа вишів 
у 20-ті рр. швидко розширювалася.

Політика українізації сприяла впровадженню української 
мови в навчальний процес вищої школи. У 1923 р. Раднарком 
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УСРР ухвалив декрет, згідно з яким поступово, відповідно до 
наявності українськомовних викладачів передбачалася пере-
вести ВНЗ на українську мову викладання. Навіть перед війсь-
ковими навчальними закладами УСРР поставили завдання під-
готувати певну кількість командирів, які б володіли українсь-
кою. Першою це завдання виконала Харківська школа 
червоних старшин.

Наука. Раднарком УСРР оголосив у 1921 р. найвищою де-
ржавною науковою установою республіки Всеукраїнську 
Академію Наук (ВУАН). У 1922 р. її очолив відомий українсь-
кий ботанік В.Липський, який перебував на цій посаді до 
1928 р. У системі ВУАН на середину 20-их років працювало 
близько 40 науково-дослідних установ, що належали до трьох 
відділень: історико-філологічного, фізико-математичного і 
соціально-економічного. 

Протягом 20-их років відбувався процес підпорядкування 
науково-дослідних закладів України відповідним установам Ра-
дянського Союзу. Рішенням ЦВК СРСР у 1925 р. Російську 
Академію Наук було оголошено вищою всесоюзною устано-
вою та перейменовано в Академію Наук СРСР. Республікан-
ські Академії Наук, у тому числі і Всеукраїнська, поступово 
перетворювалися на звичайні філії АН СРСР.

література. У 1919–1920 рр. з України виїхали видатні 
письменники й поети. На зміну їм у літературу прийшло по-
коління молодих, яке, спираючись на демократичні традиції 
дожовтневої української літератури, прагнуло до оновлення 
мистецтва, написання художніх творів, співзвучних розумінню 
нової епохи. Це – О.Досвітній, М. Драй-Хмара, М. Зеров, 
Г. Косинка, М. Куліш, М. Рильський, О. Слісаренко, В. Сосю-
ра, П. Тичина, М. Хвильовий, В. Яловий і багато інших. Виника-
ли і розпадалися численні літературно-художні об’єднання: 
«Гарт», «Плуг», «Аспанфут», «Ланка»,  «Авангард» та інші.

У центрі дискусій різних літературних течій другої половини 
20-их років перебував ідейний натхненник провідного літера-
турного об’єднання України – Вільної академії пролетарської 
літератури (ВАПЛІТЕ) – М.Хвильовий, член більшовицької пар-
тії, учасник громадянської війни, один з яскравих представни-
ків новітньої української літератури. У дискусіях ішлося про 
шляхи розвитку української літератури, про потребу широко 
використовувати досягнення європейського мистецтва, про 
недоцільність однобокої орієнтації на російську культуру. Без 
Європи, поза Європою Хвильовий не уявляв собі українського 
відродження. Він проголосив украй сміливе тоді гасло «Геть 
від Москви. Дайош Європу!», яке означало заклик дати відсіч 
тому, що критики пізніше назвали «московським комплек-
сом». «Злою іронією звучать безграмотні поради орієнтува-
тися на московське мистецтво», – писав письменник у публі-
цистичних роздумах «Україна чи Малоросія».

Більшість українських письменників сприйняла статті Хви-
льового із захопленням. «Враження від статей Хвильового 
подібне до того, ніби в кімнаті, де було так душно, що було 
важко дихати, відчинили вікна і легені раптом відчули свіже 
повітря», – писав один із сучасників Хвильового, письменник 
М.Могилянський. Що ж стосується влади, то вона сприйняла 
погляди Хвильового з відкритою ворожістю. Червневий пле-
нум ЦК КП(б)У 1926 р. констатував: «Такі гасла можуть бути 
прапором для української буржуазії, що зростає на ґрунті 

непу, бо вона під орієнтацією на Європу, безперечно, ро-
зуміє відмежування від фронту міжнародної революції, сто-
лиці СРСР – Москви».

Образотворче мистецтво. З переходом до мирного будів-
ництва помітно зростає інтерес до образотворчого мистец-
тва, музичної та театральної творчості. Виникають об’єднання 
художників, у т. ч. Асоціація художників Червоної України, 
яка проголосила своїм основним завданням правдиве відобра-
ження сучасності. Тривала діяльність художників блискучої, 
оригінальної школи послідовників М. Бойчука (бойчукісти).

У театральному мистецтві плідно працювали колективи, 
об’єднані в Першому державному драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка в Києві на чолі з О. Загаровим та державному 
драматичному театрі ім. І. Франка під керівництвом Г. Юри. 
Нарешті, у 1922 р. у Києві засяяла зірка театру «Березіль», 
очолюваного одним з найвидатніших реформаторів українсь-
кого театру за всі часи його існування – Лесем Курбасом. За-
галом в Україні на середину 20-их років налічувалося 45 про-
фесійних театрів.

У 20-і роки помітне місце в культурному житті посіло кіно. 
1922 р. введено в експлуатацію Одеську кінофабрику, в 
1927 р. розпочалося будівництво Київської кіностудії – тоді 
найбільшої в Європі. У 1923 р. В. Гардін поставив фільм «Ос-
тап Бандура» з участю М. Заньковецької. У 20-і роки зійшла 
зірка одного з видатних майстрів українського і світового кіно-
мистецтва – О. Довженка. У 1927 р. він поставив фільм «Зве-
нигора», в 1929 р. – «Арсенал». 

У галузі музичного мистецтва на 20-ті роки припадає твор-
чий злет композиторів Г. Верьовки, П. Козицького, Л. Ревуць-
кого, К. Богуславського та інших. Далеко за межі республіки 
розійшлася слава про хорову капелу «Думка» на чолі з її без-
змінним керівником М. Городовенком. 

Таким чином, для 20-их років характерним був бурхливий 
розвиток літератури та образотворчого мистецтва. Українсь-
ка творча інтелігенція прилучилася до створення декларованої 
партією соціалістичної культури, сповнюючи її національною 
сутністю. Творчий потенціал українського національного 
мистецтва виявився настільки потужним, що попри всі перепо-
ни й обмеження ідеологічного характеру, кращі його пред-
ставники досягли феноменальних висот.

Завершуючи розгляд розвитку культури, учитель має 
залучити учнів до з’ясування балансу між здобутками та 
втратами української культури. 

уЗАгАльНЕННЯ ДО РОЗДілу 6

Насамкінець учням слід запропонувати міркування на 
тему: що для більшовиків було тимчасовою політикою, а 
що було ідеалом суспільного устрою («воєнний комунізм» 
чи неп)?

Роки нової економічної політики були особливим періодом 
у новітній історії України. Ці роки позначені компромісом між 
потребами життя, об’єктивними законами економічного, 
політичного й духовного розвитку суспільства, з одного боку, 
і вимогами більшовицької доктрини комуністичного будівниц-
тва – з іншого. Спроби продовжити «воєнно-комуністичний» 
курс у мирних умовах зустріли всенародний опір у всіх ра-
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дянських республіках. В Україні він вилився в антибільшовиць-
ке повстання селянства й заворушення серед робітників. За-
колот у Кронштадті, який від 1917 р. був оплотом більшовиків, 
показав, що з-під їхнього контролю виходить Червона Армія. 
Відхід від «воєнного комунізму» став питанням життя і смерті 
для партії більшовиків та створеної нею радянської держави. 
Першим і найважливішим кроком нової економічної політики 
була заміна продрозкладки продподатком.  Але голод 1921–
1923 рр. загальмував перехід до непу в селі. Інакше було в 
місті. Вже у 1921 р. було легалізовано приватну торгівлю, під-
приємницьку діяльність. Директивне управління народним гос-
подарством поєднувалося з ринковими механізмами. У робо-
ту державної промисловості впроваджувалися госпрозрахун-
кові принципи. Сфера промисловості, підпорядкованої 
республіканським структурам, розширилася. Україна в складі 
СРСР швидко виходила з економічної розрухи, досягши до-
воєнного рівня промислового виробництва в 1925/26 госпо-
дарському році.

Але в уявленні більшовиків нова економічна політика не 
мала далекої перспективи. Для них це було ніщо інше, як ви-
мушений тимчасовий відступ, за яким неминуче розгортати-
меться новий наступ. «Цю політику, – писав В. І. Ленін про 
неп, – ми проводимо всерйоз і надовго, але, звичайно ... не 
назавжди».

Як вимушений відступ розглядали керівники РКП(б) і зміни 
в національно-державній політиці. Погодившись після деяких 
вагань і внутріпартійної боротьби на створення Союзу Радян-
ських Соціалістичних Республік і відкинувши сталінський план 
«автономізації», більшовики так і не переглянули фундамен-
тальне положення своєї партійної програми: «Як одну з пере-
хідних форм на шляху до повної єдності партія висуває феде-
ративне об’єднання держав, організованих за радянським ти-
пом». «Повна єдність», тобто унітарна держава, завжди була 
ідеалом більшовицької партії. Не випадково УСРР у складі 
СРСР мала не більший, а навіть вужчий обсяг повноважень, 
ніж мала Радянська Україна, об’єднана 1919 р. з Російською 
Федерацією та іншими радянськими республіками у складі 
«воєнно-політичного союзу». Ця обставина дає підставу ха-
рактеризувати СРСР як псевдофедеративну державу.

У національно-культурній сфері відступ від великодержав-
ного курсу, який більшовицьке керівництво проводило в перші 
роки радянської влади, був особливо відчутний і почався на-
прикінці 1919 р., коли VIII конференція РКП(б), затвердила  
резолюцію «Про радянську владу в Україні». Було  поставле-
но завдання широко впроваджувати в роботу державних ор-
ганів українську мову, поповнювати партію, державний і гос-
подарський апарати за рахунок місцевих кадрів, переводити 
викладання в школах та вищих навчальних закладах на місцеві 
мови. Вище партійно-державне керівництво дійшло висновку, 
що до місцевого населення слід звертатися зрозумілою, 
близькою йому мовою. Ця політика в 20-ті роки отримала на-
зву українізації.

Державний апарат, шовіністичні кола в КП(б)У саботували 
політику українізації. Але оскільки ця політика стала офіційним 
державним і партійним курсом, відкрито виступати проти неї 
вони не наважувалися. Українська національна інтелігенція, 
патріотично налаштовані елементи державно-партійного й 
господарського апарату зустріли українізацію з піднесенням, 
прагнучи своєю працею сприяти національному відроджен-
ню. Хоча вони і не могли вийти за ідеологічні рамки, в які були 
поставлені Москвою, їх діяльність сприяла зростанню націо-
нальної свідомості широких мас сільського і міського населен-
ня. Результати цієї діяльності виявлялися не лише в мовно-куль-
турній сфері. Українізація в умовах радянської влади створила 
своєрідну соціально-політичну атмосферу, що стимулювала 
піднесення національно-комуністичних настроїв в Україні. 

Загалом модернізація всіх сфер життя України в роки непу 
інтенсифікувала процеси формування модерної української 
нації. За сприятливих умов це могло  втілитися в національну 
форму суверенної радянської державності в Україні. 

Але цього не сталося.
Завершити вивчення теми бажано розглядом таких 

проблем: які наслідки непу в україні були для більшовиків 
цілком прогнозованими, а що стало для них несподіваним 
і неприйнятним? як можна схарактеризувати буденне 
життя україни в роки непу? Що можна сказати про перс-
пективи нової економічної політики в СРСР?

(Далі-буде)

КОНКуРс НА КРАщу мЕтОДИЧНу РОЗРОБКу уРОКу З істОРії уКРАїНИ

Редакційна рада журналу «Історія і суспільствознавство в школах України» оголошує конкурс на кращу методичну розробку уроку 
з історії України, присвяченого вразливим та суперечливим питанням вітчизняної історії. 

Конкурс триває до 1 жовтня 2012 року. На конкурс приймаємо розробки уроків з історії України для 7—11 класів. 
Переможців буде нагороджено науково-енциклопедичною та методичною літературою та передплатою нашого часопису на рік. 

Найкращі уроки побачать світ на сторінках нашого журналу наприкінці року – у тематичному номері, цілком присвяченому підсумкам 
конкурсу.

Матеріали на конкурс надсилайте на електронну пошту 3578381@gmail.com з поміткою «Конкурс». 
Урок, поданий на конкурс, має гармонійно поєднувати методичний досвід та найсучасніші досягнення історичної науки з індивідуаль-

ною майстерністю, особливим педагогічним почерком. 
Серед основних критеріїв оцінювання уроку такі: 
1. Навчальні цілі до уроку мають бути сформульовано відповідно до компетентнісно орієнтованого підходу у формі очікуваних ре-

зультатів.
2. Мають бути запропоновані методичні прийоми, за допомогою яких можна забезпечити ефективне опрацювання вразливих та су-

перечливих питань на етапі сприйняття та осмислення нового матеріалу на уроці. 
3. Мають бути визначені доцільні прийоми контролю, якими перевірятимуться навчальні досягнення учнів на цьому уроці за 

обов’язкової відповідності цілям уроку (з огляду на компетентнісні складові).
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