ОПОРНА СХЕМА

10 КЛАС

НОВІТНІЙ ЧАС
І період (1914 – 1939 рр.)

Перша світова війна та період між двома
світовими війнами

УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
(1914 – 1918 рр.)
§1-8 (І), §10-12 (ІІ)

1914 р.
Формування українського національного руху
§1, 3 (І), §10 (ІІ)

Розкол населення

На боці Австро-Угорщини
та Німеччини (Троїстий союз) –
Західна Україна

На боці Росії
(Антанта) –
Наддніпрянська, Південна

К. Левицький (ГУР)
Д. Донцов (СВУ)
Г. Коссак (УСС)

С. Петлюра
В. Винниченко

Воєнні дії:
- перемінні успіхи (1914 – 1916 рр.);
- «окопна війна» (1917 р.)
§4-6 (І), §11, 12 (ІІ)

РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Буржуазна
(ІІ.1917 р.)

Соціалістична
(Х.1917 р.)


УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
(ІІІ.1917 р.)
§9-10 (І), §13 (ІІ)



1917 – 1921 рр.
Громадянська війна

§10-38 (І), §14-27 (ІІ)
1917 – 1921 рр.
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

За незалежність:

Анархісти

- Центральна Рада
(04.03.1917 – 30.04.1918 рр.)
М. Грушевський
УНР
§10-19, 22, 23 (І), §14-17 (ІІ)

Н.Махно
(1918 – 1920 рр.)
§25, 32, 36 (І), §22 (ІІ)

- Гетьман Павло Скоропадський
(30.04 – 14.12.1918 р.)
Українська Держава
§23-25 (І), §18 (ІІ)
- Директорія
(18.12.1918 – 26.12.1919 рр.)
С. Петлюра
УНР
§26-27 (І), §19, 21 (ІІ)
- Євген Петрушевич
(13.11.1918 – VІІ.1919 рр.)
ЗУНР
§28, 29, 31 (І), §20 (ІІ)

За союз із Росією:
- Білогвардійці
(1919 – 1920 рр.)
А. Денікін, П.Врангель
§31, 32, 36 (І), §22, 24 (ІІ)

- Червоноармійці (більшовики)
1917 р.
УСРР
§15, 17-20, 25, 30, 33, 34 (І)
§16, 17, 21-24 (ІІ)

Війна більшовиків з УНР:
- з Ц Р (1917 – 1918 рр.);
§19 (І), §17 (ІІ)
- з Директорією (1918 – 1919 рр.)
§27 (І), §21 (ІІ)

Злука (22.01.1919 р.)

Соборна держава


Іноземна інтервенція:
- Німеччина
§23, 25 (І), §18 (ІІ);
- Антанта (Англія, Франція)
§26 (І), §19 (ІІ);
- Польща

§29 (І), §20 (ІІ)



Радянсько-польська війна
(1919 – 1921 рр.)
§29(І), §24 (ІІ)


Не утворено
незалежну
Українську національну державу

Зберігся поділ України

В складі Польщі, Румунії,
Чехословаччини –
Західна Україна


Ризький мир
(ІV.1921 р.)

В складі СРСР –
Наддніпрянська, Південна

НАДДНІПРЯНСЬКА, ПІВДЕННА УКРАЇНА
(1919 – 1939 рр.)

ПЕРЕМОГА БІЛЬШОВИКІВ
(1919 – 1920 рр.)

- УСРР (06.01.1919 – 30.01.1937 рр.)

- СРСР (30.12.1922 р.)

- УРСР (30.01.1937 – 24.08.1991 рр.)

§30-36 (І)
§43, 44 (І)
§58 (І)



ПОЛІТИКА «ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ»
(1919 – 1920 рр.)
§30, 33, 34, 41(І)

«Червоний терор»
§34, 36 (І)

Голод (1921 – 1923 рр.)
2-3 млн. чоловік
§42 (І)



НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
(1921 – 1927/1929 рр.)
§42, 45-49 (І)

Відбудова господарства
§45, 46 (І)

Коренізація (українізація)
§47 (І)

Але
1929 – 1938 рр.
Сталінська модернізація України

СТАЛІНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ
(1929 – 1938)
§51-58, 60, 61(І)

Планова економіка
(«п’ятирічки»)

В промисловості –
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
(1927 – 1933 рр.)
§52, 53 (І)
додаткове


Диспропорція
фінансування з боку держави


УРСР стала
індустріальним
центром СРСР

В сільському господарстві –
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ
(1929 – 1933 рр.)
§54, 55, 57 (І)
недостатнє

Голодомор
(1932 – 1933 рр.)
3-4,5 млн. чоловік
§56 (І)


Масові репресії
(1934 – 1939 рр.)
- робітники, селяни;
- інтелігенція;
- військові;
- духовенство;
- члени КП(б)У
§59 (І)

ГУТАБ
(Головне управління таборами)

«Розстріляне відродження»
§59 (І)

«Сталінська конституція»
(30.01.1937)

Монополія ВКП(б) на владу у державі
§58 (І)

ЗАХІДНА УКРАЇНА
(1919 – 1939 рр.)
Долю західноукраїнських земель вирішила
Паризька мирна конференція
(1919 – 1920 рр.)

Польщі – Східна Галичина, Західна Волинь,Полісся, Холмщина §63 (І)
Включені до складу

Румунії – Північна Буковина, Південна Бессарабія
Чехословаччини – Закарпаття


Незадоволення місцевого населення

Активізація суспільно-політичного життя
(20-30-ті роки ХХ ст.)
§64, 65, 66 (І)

Зміна політичної ситуації в Європі
(зростає фашистська агресія)



Зміна
політичного становища західноукраїнських земель:

УРСР (Х.1939 р.) – Східна Галичина, Західна Волинь
Включені до складу

УРСР (VІ-VІІІ.1940 р.) – Північна Буковина, Південна Бессарабія
Угорщини (ІІІ.1939 р.) – Закарпаття

§65 (І)
§66 (І)

