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Текст лекції
1. Україна в роки політики воєнного комунізму та нової економічної
політики.
На початку 20-х рр. становище України було надзвичайно важким.
Проголошена УСРР номінально була окремою республікою, а реально цілком
залежною від Російської СФРР.
До того ж Радянська Україна стала об’єктом небаченого за своїм
масштабом і новизною експерименту. Тут здійснювалась політика «воєнного
комунізму».
В основі цієї політики лежав насильницький злам економічної системи,
яка досі ґрунтувалася на товарно-грошових відносинах.
Основними напрямками політики «воєнного комунізму» були:
- націоналізація промисловості, фінансів, транспорту;
- ліквідація великих поміщицьких, державних і церковних господарств та
утворення на їх місці радгоспів, комун і артілей;
- встановлення державної монополії на найважливіші продовольчі
товари;
- впровадження продрозкладки, за якою всі лишки сільськогосподарської
продукції повинні були здаватися державі.
Продрозкладка була введена через розруху, голод і громадянську війну, а
також згідно з теоретичною установкою: якщо товарне виробництво і ринок не
будуть ліквідовані, то Жовтнева революція знизиться до рівня буржуазної.
Селянам пропонувалося годувати країну даром. Звідси і поява повстанського
селянського руху, спрямованого і проти червоних, і проти білих.
Планувалося ліквідувати товарне виробництво на селі. На практиці це
означало ліквідувати заможних селян, особливо тих, хто застосував найману
працю. У цій справі влада могла опиратися на найбідніше селянство, а воно
складало незначну кількість.
У червні 1918 року були створені комнезами (комітети незаможних
селян), надзвичайні революційні органи, які діяли на селі. З їх допомогою
матеріальна база заможного селянства України була ліквідована. Але й
середняки теж хотіли торгувати продуктами своєї праці, а торгівля, за
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уявленнями тої пори, вела просто до капіталізму. Тому кардинальне вирішення
цієї справи бачилося у створенні колективних форм обробітку землі.
В січні 1918 р. за участю Леніна був розроблений “Основний закон про
соціалізацію земель”, у якому йшлося про створення на базі поміщицьких
маєтків радгоспів.
Було створено апарат насильства в особі ЧК (“чрезвичайная комиссия”),
збільшувалося число місць позбавлення волі. Все це спочатку
використовувалося для боротьби з контрреволюцією, але вже в 1920 р.
Троцький пропонує всю країну перетворити в гігантський концентраційний
табір, створити “трудові армії”, в яких кожен повинен почувати себе солдатом
праці. Репресивна машина почала застосовуватися проти селянства повним
ходом.
Внаслідок такої політики, а також через літню посуху 1921 р. становище
країни, в тому числі й України, стало катастрофічним. Почався голод. З осені
1921 р. в Україні від голоду вмирають люди. Лише у грудні 1921 р. вищі
партійні та радянські органи республіки визнали існування голоду в Україні.
Кількість голодуючих зростала і досягла за офіційними даними, на кінець 1922
р. 5,6 млн. осіб, або 25% жителів України. Ця цифра явно занижена.
Голод, продовольча криза стали причиною кризи транспорту,
припинення роботи більшої частини заводів, фабрик, шахт. Країна опинилася в
економічному і політичному застої.
Поштовхом до рішучих змін в економіці послужили масові селянські
повстання в Україні і Тамбовщині.
Але найбільш драматичним був виступ палких прихильників
більшовицької партії моряків Кронштадта. Вони підняли прапор повстання
проти “самодержавства комісарів”, за владу Рад без більшовиків. Збройною
силою, на чолі якої стали делегати Х з’їзду РКП(б), виступ кронштадців було
жорстоко придушено.
У таких умовах у березні 1921 року відбувся Х черговий з’їзд РКП(б). В
політичній області з’їзд ще більше зміцнив монолітність більшовицької партії,
прийнявши резолюцію “Про єдність партії”, згідно з якою розпускалися вже
існуючі фракції і заборонялося створювати нові.
В економічній галузі передбачалися відміна продрозкладки і
встановлення НЕПу. З доповіддю про НЕП виступив В.І.Ленін.
Нова економічна політика (НЕП) передбачала систему заходів,
спрямованих на використання «в інтересах будівництва соціалізму» товарного
виробництва, ринкових відносин, економічних методів господарювання.
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Найважливішими з них були:
- заміна продрозкладки продподатком;
денаціоналізація частини промислових підприємств, насамперед
дрібних і середніх;
- допуск приватного капіталу, заохочення іноземних концесій;
нормалізація фінансової системи, проведення грошової реформи
1922-1924 рр., яка мала зупинити шалену інфляцію;
- децентралізація керівництва промисловістю.
(Історики прозвали цей план «знаменитим ленінським танго: крок назад, два
кроки вперед!)
Економіка країни була багатоукладною. Велика промисловість, зокрема
важка індустрія, переважно була усуспільнена. Разом з тим, щоб прискорити
відродження промисловості і налагодити обмін між промисловістю і сільським
господарством, багато дрібних підприємств були передані як організаціям
(комнезамам, кооперативам, артілям), так і приватним особам (нерідко
колишнім власникам).
У зв’язку з переходом до НЕПу в країні з’явилися орендарі, приватні
торговці, комісіонери, банківські ділки – так звані непмани.
Заохочуючи в інтересах відродження продуктивних сил підприємницьку
діяльність, влада віддавала перевагу державному капіталізму. Великі
промислові підприємства могли передаватися тільки в концесію іноземцям.
Пожвавлення підприємницької діяльності непманів сприяло подоланню
господарської розрухи.
Аграрні перетворення в Україні були завершені в основному в 1923 р.
Землекористування бідняцько-середняцьких господарств збільшилося в 1,5
рази за рахунок передачі їм поміщицьких удільних і церковних земель, а також
вилучення частини земель заможного селянства, яка перевищувала трудову
норму. (Трудовою нормою вважалася земельна площа, яку селянин був
здатний обробити силами власної сім’ї без застосування найманої праці; в
малоземельних районах України вона була меншою, а в багатоземельних –
більшою).
У цілому у користування селянам було передано понад 31 млн. десятин
землі, тобто 92% земельного фонду Україну, решта залишалася в
розпорядженні держави і призначалася для промислового та радгоспного
будівництва.
Внаслідок аграрних перетворень кількість господарств заможних селян
на 1923 р. порівняно з дореволюційним періодом різко скоротилася, тоді як
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питома вага середнього селянства збільшилася. Значно зменшилася кількість
бідняцьких господарств.
Найбільш узагальнюючим показником відродження продуктивних сил у
сільському господарстві України було піднесення зернового виробництва з 227
млн. пудів у 1921 р. до 637 млн. у 1922 р. і 1057 млн. у 1926 р. (щорічний збір
зерна в 1911-1915 роках становив в середньому 1084 млн. пудів).
Завдяки випереджаючому виробництву технічних культур (зокрема в
лісостеповій смузі) бурякосіянням займалися понад 600 тис. селянських
дворів.
У 1927 р. за обсягом валової продукції сільське господарство України
вперше перевищувало дореволюційний рівень. Однак урожайність зернових
культур залишалася нижчою.
У другій половині 20-х років у республіці намітилося зростання
забезпеченості селян засобами виробництва. Якщо в 1925 р. не мали робочої
худоби 46% господарств, то в 1929 р. – тільки 39%.
З постановою Раднаркому УРСР від 13 квітня 1921 р. в республіці було
створено єдину систему споживчої кооперації. Споживкооперації надавалося
право здійснювати заготівлю і збут продукції. У жовтні з її системи виділилася
сільськогосподарська кооперація.
В умовах непу було ліквідовано трудову повинність і розформовано
трудові армії, здійснено грошову реформу, замінено натуральну заробітну
плату грошовою, дозволено вільний продаж товарів широкого вжитку замість
їх централізованого розподілу за картками. Період нової економічної політики
- період інтенсивного розвитку нового суспільства. Адміністративна система,
що утвердилася після 1929 року, ніколи не знала такого швидкого й
багатогранного розвитку, яким за всіма параметрами був період 20-х років.
Однак, поки політична влада була в руках більшовиків, а великі підприємства,
банки, транспорт, зовнішня торгівля залишалися державними, керівництво
держави було в змозі тримати під контролем і регулювати розвиток
капіталістичних відносин.
Після смерті Лені на (1924 р.) до влади прийшли прихильники
найбрутальніших форм тоталітаризму на чолі з Й.Сталіним. Однак енергія
непу ще тривала. Звільнена від жорстокого адміністрування, бурхливо
розвивалася кооперація. Долалася інфляція, введено в обіг червонець. Зв'язок
державної промисловості з селянським виробником здійснювався шляхом
посилення ролі ринку. Зростала мережа бірж, ярмарків. За кілька років
виробничий потенціал колишньої імперії досяг довоєнного рівня.
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2. Радянська модернізація України.
Ще під час реалізації нової економічної політики партійне керівництво
висловлювало невдоволення недостатніми, на їх думку, темпами промислового
розвитку країни. Індустріалізація – комплекс заходів, спрямованих на
прискорення розвитку промисловості, схвалений на XIV з’'їзді ВКП (б) (1925).
Відмінною рисою індустріалізації був пріоритет розвитку важкої
промисловості та військово-промислового комплексу.
Після початку реалізації з 1 жовтня 1928 р. першого п’ятирічного
плану(1929 – 1933) вона набула форсованого (прискореного) характеру.
Більшовики сподівалися за десять років наздогнати за рівнем промислового
потенціалу країни Західної Європи та США, але при цьому вони ігнорували
фактор особистої зацікавленості людини у результатах власної праці, не
враховували технічно-економічну відсталість країни, відсутність сталих
економічних зв’язків з іншими державами.
Джерела фінансування індустріалізації:
- «перекачування» коштів із села в місто та з легкої і харчової у важку
промисловість;
- збільшення податкового тиску та використання внутрішніх примусових
позик;
- грошова емісія;
- горілчана монополія;
- збільшення експорту нафти, лісу, хліба, хутра;
- продаж за кордон творів мистецтва та релігійних цінностей;
- безкоштовна праця робітників і селян;
- експлуатація в’язнів ГУЛАГу.
Особливості радянської індустріалізації:
- надвисокі темпи, як першої, так і другої (1933 – 1937) п’ятирічок, що
партійне керівництво пояснювало необхідністю зміцнення обороноздатності
країни перед можливою зовнішньою експансією. Завдання максимум полягало
у досягненні повної автаркії (господарської самодостатності) СРСР;
- тотальна мілітаризація економіки;
- масштабні перетворення охоплювали величезну територію, що гостро
ставило питання про розвиток транспортної інфраструктури, стан якої не
відповідав потребам;
- виробництво засобів виробництва істотно випереджало виробництво
предметів споживання;
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- використання трудового ентузіазму людей, шляхом організації
«соціалістичного змагання» – форми позаекономічного стимулювання
учасників виробничого процесу в роки індустріалізації, альтернатива
капіталістичної конкуренції. 9 травня 1929 р. було прийнято постанову ЦК
ВКП (б) «Про соціалістичне змагання заводів і фабрик». Одним з найбільш
поширених різновидів «соціалістичного змагання» був стаханівський рух,
який, вслід за шахтарем О. Стахановим (видобув за зміну 102 тони вугілля
замість 7 тонн), з серпня 1935 р. об’єднав робітників, колгоспників, інженернотехнічних працівників, які багаторазово перевищували встановлені виробничі
норми.
Підсумки. Відбулося перетворення країни з аграрної у індустріальну.
Створено потужний військово-промисловий комплекс, введено в дію 35
індустріальних гігантів, зокрема в Україні – «Запоріжсталь», «Азовсталь»,
«Криворіжсталь», ХТЗ, Дніпрогес (на момент завершення у 1932 р.
будівництва І-ї черги – найбільша ГЕС Європи). Почалося виробництво
продукції на Краматорському машинобудівному, Харківському турбінному,
Макіївському і Дніпродзержинському металургійних та інших заводах. Тільки
під час І п’ятирічки в УСРР було збудовано та реконструйовано близько 400
промислових підприємств, що становило третину від кількості підприємств у
загально радянському масштабі. Було відкрито понад 100 нових шахт.
У довоєнний час загальна кількість промислових об’єктів у республіці
зросла в 11 разів. У 1940 р. загальний обсяг промислового виробництва в
УРСР у 7 разів перевищував показники 1913 р. Україна перетворилася у
важливу металургійну, вугільну, машинобудівну базу СРСР (68%
загальносоюзного видобутку залізної руди, 74% виробництва паровозів тощо).
За багатьма показниками промисловість УРСР станом на 1937 р. вийшла на
провідні позиції у Європі та світі: друга у Європі за виплавкою чавуна та
четверта у світі за видобутком вугілля. У металургійному виробництві та
машинобудуванні Україна обійшла Францію з Італією, становлячи реальну
конкуренцію Великій Британії. Зникла необхідність експорту кольорових
металів, турбін, тракторів, паровозів тощо.
В цілому, форсована індустріалізація, хоча і ліквідувала безробіття, не
привела до підвищення життєвого рівня населення, зберігалася карткова
система на основні продовольчі товари, спостерігалася інфляція, відчувалась
хронічна нестача найнеобхіднішого для повсякденного вжитку. Збільшення
населення міст привело до загострення житлової проблеми. Навіть кімната у
комунальній квартирі вважалася розкішшю. Незважаючи на заяви партійного
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керівництва про дострокове виконання п’ятирічок, багато статистичних даних
було викривлено і сфальсифіковано та не відповідало дійсності. Так, реальне
виконання другого п’ятирічного плану не перевищувало 75%, а у окремих
галузях легкої промисловості ледве сягало 70%.
«Великий перелом» у розвитку господарської системи країни вимагав
рішучих заходів не тільки в промисловості, але й сільському господарстві.
Курс на колективізацію сільського господарства було затверджено ще на
XV з’їзді ВКП(б) у 1927 р. Метою колективізації було забезпечення потреб
країни у сільськогосподарській продукції; отримання фінансових коштів для
проведення індустріалізації; розкуркулення селянських господарств та
підпорядкування селянства інтересам держави. Колективізація передбачала
створення великих колективних господарств на основі окремих селянських
дворів. Охопивши максимум селянських господарств, вона повинна була
ліквідувати на селі інститут приватної власності.
На той час основу селянських господарств України становили середняки
– 72%, 23% – бідняцькі, а заможні – лише 4%. На початку осені 1929 р.
колективізовано було тільки 10% господарств.
У зв’язку з цим, у листопаді 1929 р. було прийнято рішення про надання
колективізації суцільного характеру. На початку 1930 р. було встановлено
терміни реалізації політики колективізації для різних регіонів. Україна
потрапила до другої регіональної групи, де створення колгоспної системи
планували завершити осінню 1931 – весною 1932 р.
Невдовзі, за ініціативою Й. Сталіна, було проголошено політику
«ліквідації куркульства як класу». Своє юридичне оформлення цей курс
отримав після видання 30 січня 1930 р. постанови ЦК ВКП(б) «Про заходи в
справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної
колективізації». Куркулі – заможні селяни, які використовували найману
працю, а також займалися перепродажем готової сільгосппродукції,
лихварством, посередництвом. У постанові було запропоновано розділити
господарства куркулів на три категорії. Першу категорію склали найбільш
заможні господарства, власники яких чинили збройний опір радянській владі.
Як правило, тих, хто потрапляв під цю категорію, розстрілювали або
відправляли у концтабори, розташовані у віддалених регіонах СРСР. У другій
категорії переважали заможні куркулі, що не чинили опору колективізації.
Вони і їх сім’ї підлягали виселенню до Сибіру. Господарства середняків
становили третю категорію. Майно та земельні наділи представників цієї
категорії конфісковували, натомість вони отримували неродючі ділянки, що не
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потрапили у власність колгоспів.
Під час першого етапу розкуркулення, що тривав до березня 1930 р.,
було розкуркулене 61,9 тис. селянських дворів (2,5% від загальної кількості
господарств), конфісковано майна майже на 40 млн. рублів. Така політика
викликала хвилю селянського обурення. З листопада 1929 р. до березня 1930 р.
у різних регіонах республіки відбулося близько 40 тис. виступів проти
політики суцільної колективізації і розкуркулення.
Опір селян змусив Й. Сталіна тимчасово призупинити колективізацію.
Це відбулося у березні 1930 р., після публікації в газеті «Правда» його статті
«Запаморочення від успіхів», в якій негативні аспекти колективізації
пов’язувалися з нерозумінням її цілей чиновниками на місцях. Вступ до
колгоспів оголошувався добровільним. До осені 1930 р. з колгоспів вийшла
більша частина селян, на той момент вони об’єднували переважно бідняків.
Проте вже через кілька місяців здійснення курсу на форсовану
індустріалізацію, виникла необхідність збільшення обсягу продаж зернових,
внаслідок чого хлібозаготівельні плани знову різко зросли. Колгоспи здавали
майже весь врожай, що змушувало селян відмовлятися від роботи на землі та
переселятися до міст. Урбанізація почала набувати неконтрольованого
характеру. Для її припинення в СРСР були введені внутрішні паспорти.
Під час колективізації набуло поширення масове забивання селянами
свійських тварин. Через знищення найбільш працьовитої, заможної частини
селянства, сільське господарство почало занепадати. В цілому, у республіці
було розкуркулено майже 1,5 млн. господарів. Натомість, наприкінці 1932 р.
вже понад 70 % господарств селян в УСРР увійшли до колгоспів.
Результатом колективізації стало те, що в українському селі було
повністю зруйноване ринкове господарство, влада ігнорувала інші форми
кооперації. До 1935 р. 98% селянських дворів республіки було
колективізовано. Було ліквідовано найбільш працьовиту частину селян – так
зване куркульство, збільшилися показники щорічного виробництва зерна, але
насильницькі, протиправні методи, якими проводилася колективізація,
призвели до численних жертв і втрати у селянина почуття власника.
Справжнім злочином більшовицького режиму проти українського
народу, його національною катастрофою став Голодомор 1932 – 1933 рр., що
мав штучний характер, тобто спровокованим більшовицькою владою.
Волелюбне і працьовите українське селянство не бажало коритися
насильницькій колективізації, чим ставило під загрозу сталінські плани
форсованої індустріалізації. Через непомірні обсяги хлібозаготівлі, влітку 1932
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р. ситуація з продовольством у багатьох селах стала кризовою.
На тлі цього справжнім злочином виглядала постанова ВЦВК і РНК
СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів
та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року,
більш відома, як «Закон про п’ять колосків». Зазіхання на колгоспне майно
каралося розстрілом, за виключних обставин, «злочинець» міг бути ув’язненим
щонайменше на 10 років.
22 жовтня 1932 р. з’явилося рішення Політбюро ЦК ВКП(б), яке
передбачало створення Надзвичайних хлібозаготівельних комісій у тих
регіонах, що вважалися хлібозаготівельною базою країни. В УСРР таку
комісію очолював голова радянського уряду В. Молотов. Республіканські
партійні структури також брали безпосередню участь у організації
Голодомору. У листопаді 1932 р. ЦК КП(б)У видав постанову «Про здійснення
заходів щодо посилення хлібозаготівель». Згідно з нею, ті господарства, що не
виконують плани хлібозаготівлі, мають сплачувати значні натуральні штрафи.
Влада починає формувати так звані «чорні дошки». Вони надавали
певний статус району або селу, що передбачав проведення конфіскації навіть
посівних фондів, повну продовольчу блокаду населення, яке чинило опір
колективізації під час Голодомору 1932 – 1933 рр. Як правило, присвоєння
подібного статусу, завершувалося масовими смертями від голоду. Серед
доведених до відчаю людей навіть траплялися випадки канібалізму. Найвище
партійне керівництво, представлене тоді С. Косіором, П. Постишевим та
іншими, добре знало про трагедію українського села, але свідомо замовчувало
всі факти пов’язані з Голодомором.
На сьогоднішній день точна кількість жертв Голодомору не
встановлена. Історики приводять різні дані, що коливаються від 3 до 10 млн.
чоловік. Згідно державній науково-демографічній експертизі проведеній у
2010 р., безпосередньо під час Голодомору померло майже 4 млн. осіб.
3. Формування тоталітарного режиму. Політичні процеси та масові
репресії кінця 1920-х – 1930-х рр. в УСРР.
До кінця 1920-х рр., завдяки політичній лінії Й. Сталіна, ВКП(б)
остаточно затвердила свою монополію на владу в державі. З кінця 1920-х
рр. і до своєї смерті, Й. Сталін одноосібно стояв на чолі СРСР і керував
комуністичною партією, повністю ігноруючи демократичні принципи
управління державою.
У країні була створена широка мережа громадських організацій, які
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перебували під жорстким партійним контролем (профспілки, комсомол,
професійні організації людей творчої сфери та ін.). Тісно сплелися партійний,
господарський та державний апарати управління. Формувався культ особи Й.
Сталіна – звеличення особи Й. Сталіна через засоби масової пропаганди,
твори культури і мистецтва, документи, закони тощо.
У 1936 р. з’явилася нова редакція Конституції СРСР. У ній йшлося про
ліквідацію приватної та створення державної і колгоспно-кооперативної
власності. Політичною основою СРСР були визнані Ради депутатів трудящих.
Компартія проголошувалася керівною силою суспільства. Всі громадяни
СРСР були наділені рівними правами і свободами, хоча скористатися ними на
практиці не представлялося можливим. Нова Конституція зафіксувала падіння
значення З’їздів Рад, які з 1927 р скликалися раз на два роки. Реальною владою
володіли лише партійні органи.
У 1937 р. з’явилася республіканська Конституція, яка, в цілому,
дублювала основні положення Конституції СРСР, була змінена лише назва
республіки, що перетворилася на «Українську Радянську Соціалістичну
Республіку» (УРСР). Адміністративно-командну систему було збудовано.
Затвердження в СРСР однопартійного режиму і культу особи Сталіна на
тлі теорії «загострення класової боротьби» у процесі будівництва соціалізму,
супроводжувалося масовими репресіями і терором проти інакодумців, який
був покладений на Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС). При НКВС
СРСР було створено Головне управління таборів (ГУЛАГ), що включало
близько 250 виправно-трудових установ.
Перші політичні процеси почалися ще наприкінці 1920-х років.
Першими постраждали старі управлінські кадри. У червні 1928 р. резонанс
отримала «Шахтинська справа». Її жертвами стали фахівці-інженери з
Донбасу, які мали ще дореволюційний досвід роботи на підприємствах. Їх
звинуватили у шкідництві, організації вибухів на шахтах і злочинних зв’язках з
їх колишніми власниками. За процесом проходило 53 людини, 11 були
засуджені до смертної кари.
У 1930 р. у Харкові відбувався сфабрикований процес Спілки
визволення України (СВУ), яку нібито очолював академік, видатний
літературознавець С. Єфремов. Всього на лаві підсудних опинилося 45
чоловік, переважно представники української інтелігенції – В. Чехівський, А.
Ніковський, М. Слабченко, З. Моргуліс, Л. Старицька-Черняхівська та інші. Їх
звинуватили у шкідництві та підготовці замахів на керівників партії і держави
та прагненні відокремити Україну від Радянського Союзу. Цей процес став
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останнім відкритим у злочинній практиці сталінської репресивної системи.
Згодом радянські каральні органи «викрили» «Український національний
центр», «Українську військову організацію» та цілу низку інших
«контрреволюційних» об’єднань. Об’єктом переслідування стають відомі
вчені-історики М. Яворський, М. Грушевський (обидва проходили у справі
вигаданого «Українського національного центру»), М. Горбань, філософ П.
Демчук, фізик Л. Ландау. У 1933 р. розгромлено харківські
сільськогосподарський та зоотехнічний інститути. Їх спеціалісти були
звинувачені у шкідництві та навмисному прищепленні різних хвороб
колгоспній худобі.
У 1930-х pp. відбулося кілька хвиль чищень державного та партійного
апарату республіки; посаду першого секретаря ЦК КП(б)У почергово займали
Л. Каганович, С. Косіор, М. Хрущов. У 1934 р. столицю повернули з
Харкова до Києва. З одного боку це рішення пояснювалося тим, що
більшовики нарешті перестали вважати останній «розсадником буржуазного
націоналізму», а з іншого, саме Харків, завдяки українізації 1920-х рр. став
головним осередком так званого «націонал-комунізму», що не влаштовувало
союзний центр. У 1935-1937 рр. було репресовано низку вищих
республіканських урядовців, зокрема Х. Раковського, В. Затонського, С.
Косіора та П. Постишева. Репресій зазнало до 270 тис. членів КП(б)У.
1937-1938 рр. відомі як «доба великого терору». Набули поширення
позасудові розгляди справ, коли так звані «трійки» виносили вироки навіть без
участі обвинуваченого. В цей час «чищення» охопили армію та органи
державної безпеки. Повністю знищено керівний склад Київського військового
округу на чолі з Й. Якіром. Тоді ж набирає обертів переслідування та
цькування українських культурних діячів. Виникає феномен «розстріляного
відродження» – покоління українських митців 1920-х – 1930-х рр., яке
відрізнялося високим рівнем національної самосвідомості, інноваційними
поглядами на розвиток культури та мистецтва, знищене під час масових
сталінських репресій.
Ще з кінця 1920-х рр. українізація почала трактуватися як вияв
«буржуазного націоналізму». Було поновлено русифікацію. Митці, які
продовжували захищати національне обличчя української культури
перетворилися у «ворогів народу». Серед них були доведений до самогубства
М. Хвильовий, О. Вишня, Г. Косинка, І. Багряний та інші. У 1934 р. було
здійснено масштабну кампанію з ліквідації кобзарів і бандуристів.
Своєї кульмінації репресії проти української інтелігенції досягли 3
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листопада 1937 р. Цього дня у Соловецьких таборах було знищено Л.
Курбаса, М. Куліша, М. Яворського, В. Чехівського, В. Підмогильного, Г.
Епіка, М. Ірчана, М. Вороного, О. Слісаренка, М. Ялового та інших. Загальна
кількість розстріляних тоді діячів української інтелігенції перевищувала 100
осіб. Всі вони становили золотий фонд української нації.
Зазнають переслідувань і релігійні діячі. Друга п’ятирічка відбувалася
під гаслом «повного викорінення релігії з життя народу». Створювалися
об’єднання «войовничих безбожників». Було репресовано більшість єпископів
та священиків УАПЦ. Церковне майно конфіскувалося, а споруди або
передавалися радянським організаціям, або просто знищувалися, як, наприклад
сталося з одним з архітектурних шедеврів Києва та України – Михайлівським
Золотоверхим собором, знесеним у 1934-1936 рр. На середину 1930-х рр. в
УСРР діяло лише 9% церков у порівнянні з 1913 р.
В цілому, наприкінці 1930-х рр. у СРСР було завершено формування
тоталітарного режиму. Тоталітаризм – різновид політичного режиму, який
характеризується всебічним контролем держави над різноманітними аспектами
особистого та суспільного життя громадян.
4. Західна Україна в 20-30-х роках.
За умовами Ризького мирного договору 1921 р. західноукраїнські землі
Галичина і Волинь опинилися поза межами Радянської України та відійшли до
Польщі, ще раніше, у 1919 році, Буковина потрапила до Румунії, а Закарпаття
до Чехословаччини. Після окупації останньої Німеччиною, напередодні
Другої світової війни, Закарпатську Україну анексувала Угорщина.
На українських територіях, що відійшли Польщі, проживало 8,9 млн.
осіб, 5,6 млн. з них були українцями, а це становило третину від всього
населення Речі Посполитої. За релігійною ознакою на Галичині переважали
греко-католики, а на Волині – православні. Українці компактно заселяли
територію Станіславського, Тернопільського, Волинського та Львівського
воєводств. Ці землі поляки називали Східними кресами або Польщею «Б», на
відміну від територій де проживали етнічні поляки – Польщі «А». На Східні
креси майже не надходили державні інвестиції, що закріпляло за ними статус
аграрно-сировинного придатку Польщі «А».
Всупереч власним законодавчим актам та міжнародним зобов’язанням,
польська влада проводили дискримінаційну політику щодо національних
меншин, спрямовану на їх насильницьку інкорпорацію до польської держави.
Відбувалася полонізація системи освіти, українську мову було заборонено
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використовувати у місцевих органах влади, відчувався тиск на «Просвіти» та
Наукове товариство ім. Т. Шевченко, що залишалося головним осередком
української культури у регіоні. Навіть термін «українець» з 1923 року, після
рішення Ліги Націй залишити Східну Галичину у складі Польщі, потрапив під
заборону. У офіційних документах замість нього використовували визначення
«русин» або «руський».
Незважаючи на аграрне перенаселення краю, набула поширення
практика осадництва – польської колонізації західноукраїнських земель, що
передбачала наділення землею передусім відставних військових, які мали не
тільки вести господарство, але й підтримувати порядок у регіоні. Всього,
протягом міжвоєнного періоду, до Східної Галичини і Волині прибуло близько
200 тис. осадників.
У 1926 р. до влади у Польщі прийшов Ю. Пілсудський, встановивши
режим «санації». Щодо українського питання, новий керманич був
прибічником
створення
Великопольщі
за
рахунок
приєднання
східноукраїнських і східнобілоруських земель та зміни національної
асиміляції національних меншин на державну, сутність якої полягала у
здійсненні обмежених поступок в національно-культурній сфері в обмін на
повну лояльність українців до польської держави.
Разом з тим, продовжувалася і репресивна політика проти тих сил, які
не погодилися з курсом на «державну асиміляцію». Восени 1930 р., у відповідь
на масові підпали маєтків, що належали осадникам, були розгорнуті
репресивні заходи проти українців Галичини і Волині, відомі як
«пацифікація» (заспокоєння). Їх наслідком стали масові арешти, обшуки,
погроми «Просвіт» і кооперативів. У 1934 р., на території Західної Білорусі,
почав діяти концтабір Береза Картузька. До нього потрапило 5 тис. українців.
Такі дії польської влади привели до подальшої радикалізації українського
національного руху, зростанню впливу його націоналістичного плину.
В українському суспільно-політичному русі у міжвоєнній Польщі
існувало 12 політичних партій. Їх засновниками, як правило, були
представники інтелігенції. Серед партій можна виділити три течії:
- легальні партії та організації. Більшість легальних партій мало
центристське політичне спрямування. Ці сили виступали за співробітництво з
польською владою та пошуки легальних, конституційних шляхів покращення
становища українського населення. Найбільш впливовим представником цієї
течії вважалося, засноване у 1925 р. Українське національно-демократичне
об’єднання (УНДО). Його лідери – Д. Левицький, В. Мудрий, М. Рудницька,
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С. Баран. УНДО неодноразово брало участь у виборах до польського сейму та
мало в ньому найчисельніше з українських сил представництво. Програма
максимум партії полягала у наданні автономії західноукраїнським землям.
- націоналістичні організації. Знаходилися на нелегальному положенні,
діяли підпільно. Основне гасло – цілковита незалежність України. Віддавали
перевагу терору проти політичних опонентів.
З 27 січня до 3 лютого 1929 р. у Відні працював перший конгрес
українських націоналістів. Шляхом об’єднання кількох угруповань було
створено Організацію українських націоналістів (ОУН) на чолі з Євгеном
Коновальцем (1891 – 1938). Вона мала істотний вплив на політичне життя
західноукраїнського регіону, з моменту свого заснування, розгорнувши
боротьбу за самостійність і соборність України.
Оунівці одразу зайняли чільне місце у авангарді захисників
національних прав українців, що опинилися у межах ІІ Речі Посполитої. У
лютому 1929 р. постанова Великого збору ОУН стверджувала, що головною
метою організації є побудова Української самостійної соборної держави
шляхом «усунення всіх загарбників з українських земель, що відбудеться під
час національної революції». У зв’язку з цим ОУН заявляла, що захищаючи
самостійність і соборність України, вона буде заперечувати «будь-які
міжнародні акти, умови чи установи, що будуть становити загрозу українській
національно-державній єдності».
Ця вимога перш за все стосувалася Ризького мирного договору 1921 р. та
ухвал Ради послів Ліги Націй від 14 березня 1923 р. щодо анексії Східної
Галичини Польщею, здійснену всупереч принципу права націй на
самовизначення та волі її населення.
Світогляд ОУН базувався на ідеології інтегрального (всеохоплюючого)
націоналізму, яку розробляли такі діячі, як Д. Донцов, В. Липинський та інші.
Члени організації були прибічниками активних дій, використання терору
проти найбільш одіозних польських можновладців, що цілком відповідало їх
тактиці «перманентної революції». Найбільш резонансними діями ОУН стало
вбивство міністра внутрішніх справ Польщі, ініціатора проведення пацифікації
Б. Перацького, лідера польських соціалістів Т. Головко та радянського
дипломата у Варшаві О. Майлова. У підготовці та здійснення цих політичних
вбивств активну участь приймав молодий С. Бандера, заарештований у 1934 р.
та засуджений польським судом до довічного ув’язнення.
Наприкінці 1930-х рр. діячі ОУН ще мали надії, що у справі відновлення
української незалежності вони зможуть розраховувати на допомогу з боку
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нацистської Німеччини, яка виступала під гаслами перегляду Версальської
системи договорів, зважаючи на право націй на самовизначення. Через це
провідники ОУН не стояли осторонь процесів, що відбувалися напередодні
світової війни на Закарпатті. Вони активно підтримували проголошення
незалежності Карпатської України, всупереч тому, що ці події біли інспіровані
Берліном з метою розділу Чехословаччини.
Втім, незважаючи на пасивну роль Німеччини під час окупації
Угорщиною у березні 1939 р. Карпатської України, лідери ОУН, а саме А.
Мельник, який очолив організацію після вбивства радянським агентом у 1938
році Є. Коновальця, не відмовилися від сподівань реалізувати ідею державної
незалежності України за допомогою німців, цього разу в процесі неминучого
протистояння між нацистською Німеччиною та СРСР;
- ліворадикальна течія представлена Комуністичної партією Західної
України (КПЗУ). Створена у 1923 році (до цього діяла Комуністична партія
Східної Галичини, що вважалася частиною компартії Польщі). Лідери – М.
Баран, Я. Галан, Р. Турянський. Пропагувала класову боротьбу та об’єднання
з Радянською Україною. З кінця 1920-х рр., під впливом змін у суспільнополітичному житті в УСРР, партія пережила розкол та перейшла на позиції
національного нігілізму, майже не приділяючи уваги національному питанню.
Вплив КПЗУ на західноукраїнське суспільство у 1930-х рр. почав
стрімко зменшуватися. Це викликало незгоду частини членів КПЗУ, які
симпатизували ідеям націонал-комунізму та вимагали захисту не тільки
соціальних, але й національних прав українців. Це стало приводом до того, що
напередодні Другої світової війни партія була розпущена згідно рішенню
керівництва Комінтерну. Більшість західноукраїнських комуністів стали
жертвами сталінських репресій.
Після розпаду Австро-Угорської імперії, Румунії вдалося окупувати
Північну Буковину і кілька повітів Бессарабії (Хотинський, Ізмаїльський,
Акерманський), де, переважно, проживало українське населення. Ці дії були
легітимізовані внаслідок укладання Сен-Жерменського мирного договору
1919 р.
Національна політика була ще більш жорсткою, аніж у Польщі. Майже
до кінця 1920-х рр. на українських землях в складі Румунії діяв воєнний стан.
Півмільйонне українське населення вважалося «українізованими румунами» та
підлягало насильницькій асиміляції. Переслідувалися громадські та
релігійні діячі, закривалися періодичні видання, українські школи. На всю
Буковину, наприкінці 1920-х рр., діяла лише одна гімназія та одна вчительська
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семінарія розташовані у Чернівцях. Влада закрила українознавчі кафедри, що
існували у Чернівецькому університеті. Відбувалося перейменування
населених пунктів, вулиць.
Аграрна реформа 1921 р. була проведена в інтересах румунських
поміщиків і привела до ще більшого зубожіння українського селянства.
Водночас будь-які вияви соціальної непокори жорстоко придушувалися,
найбільшим з них стало Татарбунарське повстання 1924 року.
Найвпливовішою політичною силою краю була Українська
Національна партія, що виникла у 1927 р. Її очолював В. Залозецький. УНП
багато в чому була схожа на УНДО, теж сподіваючись відстояти права
українців через пошук шляхів співпраці з румунською владою. Партія мала
невелике представництво у парламенті та домоглася створення урядового
відомства у справах національних меншин.
Правий політичний спектр представляли молодіжні студентські і
спортивні організації («Товариство Івана Мазепи», «Товариство Максима
Залізняка»). Їх лідери – О. Забачинський, Д. Квітковський були близькі за
своїми поглядами до ідеології ОУН, не відкидаючи і терористичних методів
боротьби.
На лівому фланзі були місцеві комуністи, що діяли нелегально та
знаходилися під повним контролем Москви.
Деяка лібералізація режиму на початку 1930-х рр., була нетривалою і
вже у 1938 р., після прийняття нової, антидемократичної конституції, у Румунії
було встановлено авторитарну диктатуру на чолі з королем Каролем ІІ. Всі
політичні партії і організації припинили своє існування. На Буковині знову
запровадили військовий стан.
Влада Чехословаччини, на відміну від польської та румунської, робила
закарпатським українцям певні поступки національно-культурного характеру.
Закарпаття не мало автономії, проте отримало статус окремого краю –
Підкарпатської Русі (з 1928 р. – Підкарпатський край), що підвищило
можливості політико-культурної самореалізації українців.
Крім того, наприкінці 1920-х рр. відбулася аграрна реформа і, хоча
значну частину земельного фонду було передано чеським колоністам, вона
об’єктивно сприяла зменшенню земельного голоду. Проте промисловість краю
знаходилася на зародковому рівні і не становила реальної конкуренції
підприємствам з інших регіонів Чехословаччини.
У Закарпатті існувала мережа «Просвіт», діяло Товариство русофілів ім.
Духновича. Діти могли отримати освіту у сільських початкових та міських
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чотирирічних школах. Водночас відчувався брак національного вищого
навчального закладу. Політичні інтереси місцевих українців обстоювало
Українське національне об’єднання (УНО). У суспільно-політичному житті
краю спостерігалося постійне протиборство між прибічниками таких ідейних
течій як русофільство, українофільство та мадярофільство (за зближення з
Угорщиною).
З середини 1930-х років чехословацький уряд прикладав максимум
зусиль, спрямованих на збереженні у складі республіки Закарпаття, на який
зазіхала не лише Угорщина, політикум якої вважав цей край «історично
угорським», але й Польща і Румунія.
Після розподілу Чехословаччини 1938 р., закарпатські українці
спробували створити власну державу. 11 жовтня 1938 р. в Ужгороді було
створено перший уряд автономної Підкарпатської Русі, але проіснував він
лише два тижні. 26 жовтня 1938 р. його лідера А. Бродія Прага звинуватила у
державній зраді через підозру у веденні таємних переговорів з угорцями,
метою яких було входження Закарпаття до складу Угорщини. А. Бродія було
заарештовано. Після цього посаду прем’єр-міністра посів представник
духовенства Августин Волошин(1874 – 1945) – вітчизняний культурний і
політичний діяч, греко-католицький священик. У 1938 р. очолив автономний
уряд Карпатської України, а в 1939 р. на кілька днів став її президентом.
Під час першого Віденського арбітражу, що відбувся у листопаді 1938
року за участю німців та італійців, було ухвалено рішення, яке передбачало
передачу
Чехословаччиною
південних
округів
Словаччини
та
Підкарпатської Русі, де проживав значний відсоток угорського населення, до
складу Угорщини. Закарпаття втратило близько сотні сіл та містечок, зокрема
такі ключові міста регіону як Ужгород, Мукачеве, Берегове, де проживало
більше 33 тис. русинів-українців. Тому уряд А.Волошина ці обставини
змусили переїхати з Ужгорода до Хуста, що став новою столицею автономного
краю. 30 грудня 1938 р. поряд зі старою назвою Підкарпатська Русь уряд
затвердив нову назву Карпатська Україна.
Всупереч зовнішньому тиску, уряд Карпатської України продовжував
розбудовувати мережу державних структур та підтримував нормальну
життєдіяльність краю: здійснив українізацію освітянської сфери і періодичних
видань; сприяв утворенню кооперативів; налагодив системи транспортної
комунікації і зв’язку; почав організацію збройних сил – Української
національної самооборони, згодом реорганізованої у Карпатську Січ. Чималу
допомогу у цій справі уряд А. Волошина отримав від ОУН.
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В Закарпатті зростало незадоволення політикою Праги.14 березня 1939
року угорська армія перейшла кордон Карпатської України. Протистояти 40
тисячній армії Угорщини залишились декілька тисяч погано озброєних
січовиків. За цих обставин А. Волошин проголосив Україну незалежною
державою та призначив міністрів. Тим часом, угорські війська просувались у
глиб Закарпаття. Найзапекліші бої відбулись на східному напрямку. Тут
січовики разом з семінаристами організували добру оборону, що дало змогу
провести в Хусті історичну сесію сейму Карпатської України 15 березня 1939
р., де сталося урочисте проголошення незалежності Карпатської України.
Проте жодна країна світу на офіційному рівні не визнала цього державного
утворення.
Того ж дня угорська влада забажала від уряду Карпатської України
погодитися на добровільне її входження до складу Угорщини. Відмова А.
Волошина стала сигналом до початку військової агресії угорців. Найбільш
запеклі бої розгорнулися з 15 на 16 березня на Хустській ділянці фронту.
Вирішальний бій відбувся на Красному полі. У ніч на 17 березня останні
чехословацькі війська залишили Хуст, разом з ними виїхав і президент А.
Волошин, який емігрував до Румунії, а згодом до Праги. 18 березня угорці
захопили останні пункти оборони січовиків – Рахів і Воловець. Закарпаття
відійшло до складу Угорщини.
Таким чином, Карпатська Україна однією з перших спробувала чинити
опір агресивним намірам Будапешту, відкинувши вимоги щодо капітуляції. Ці
драматичні події допомогли закарпатським русинам остаточно усвідомити
свою приналежність до єдиної української нації, сприяючи зростанню
патріотизму у цьому регіоні.
5. Становище української культури на початку ХХ ст.
Українське відродження 20-х років XX ст. — яскравий феномен історії
українського народу. Його коріння — у нетривалому, але важливому періоді
відновлення української державності 1917-1920 pp. Ця доба дала такий
сильний імпульс національного розвитку, що його не змогла зупинити ні
братовбивча громадянська війна, ні масова еміграція української інтелігенції,
ні тиск тоталітарної держави.
Українське Відродження охопило різні сфери життя, у тому числі освіту,
науку, літературу, мистецтво. Важливим напрямом культурного будівництва
були ліквідація неписьменності населення. У 1921 р. була прийнята постанова
Раднаркому УСРР, в якій підкреслювалося, що все населення віком від 8 до 50
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років, яке не вміє читати й писати, зобов'язане навчатися грамоті російською
або рідною мовою за бажанням. У 1923 р. було створено товариство «Геть
неписьменність!». У 1925 р. діяло 18 тис. шкіл, 145 технікумів, 35 інститутів.
При вступі до вузів ураховувалося соціальне походження — для робітників не
вимагалося атестата про середню освіту, не проводилися вступні іспити. Для
них у 1921 р. були відкриті робітничі факультети (робітфаки).
Протягом 1920-х років кількість неписьменних скоротилася з 70 % до
43% дорослого населення. Багато зробили для розвитку освіти наркоми О.
Шумський, М. Скрипник. Центром української науки стала Всеукраїнська
Академія Наук (ВУАН), в якій було три відділи: історико-філологічний,
фізико-математичний і соціально-економічний. Найбільш плідно працювала
перша секція, куди входили М. Грушевський (у 1924 р. повернувся із-за кордо
ну), М. Слабченко, Д. Яворницький, С. Єфремов, А. Кримський.
Бурхливо розвивалась українська література, для якої характерне
розмаїття літературних напрямків. У спілку селянських письменників «Плуг»
входили П. Панч, А. Головко, в спілку пролетарських «Гарт» — В. ЕлланБлакитний, В. Сосюра. До неокласиків належали М. Зеров, М. Рильський, до
символістів П. Тичина. Широку популярність здобув гуморист Остап Вишня.
Серед драматургів провідне місце посідав М. Куліш, Лесь Курбас і його театр
«Березіль» стали ренесансом українського театру.
О. Довженко здобув світове визнання своїми фільмами «Арсенал»,
«Земля».
З середини 20-х років істотну роль у політичному, ідеологічному та
культурному житті населення починає відігравати радіо. Перша радіостанція в
Україні почала діяти в Харкові в 1924 р. Інтенсивно радіофікувалися села. У
1928 р. в них налічувалося вже 40,5 тис. радіотрансляційних точок.
З 1923 р. в країні почала проводитись політика коренізаціі, яка була
спрямована на підготовку, виховання й висування кадрів корінної
національності, врахування національних факторів при формуванні
державного апарату, організацію мережі шкіл, закладів культури, видання
газет," журналів та книг мовами корінних національностей.
Коренізація була викликана прагненням більшовиків заручитися
підтримкою місцевого (корінного) населення з тим, щоб зміцнити свою
соціальну базу; спробою спрямувати національне Відродження в соціалістичне
русло. Нова національна політика мала на меті продемонструвати переваги
соціалізму українцям у Польщі та ін. країнах, показати приклад вирішення
національного питання колоніальним народам.
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У середині 20-х років 80% населення республіки складали українці, а 20
% — представники інших національностей. Тому політика коренізаціі
здійснювалась у двох напрямках: українізація та створення необхідних
політичних, соціальних і економічних умов для культурного розвитку
національних меншостей. У зазначений період з 3702 відповідальних
працівників губернського, окружного і районного масштабу українською
мовою володіли лише 797 чол. Ще меншим був відсоток українців серед
відповідальних працівників республіканського масштабу.
Практичними кроками в напрямку українізації стали декрети ВУЦВК від
27 липня і 1 серпня 1923 р., в яких проголошувалась рівність мов і у зв'язку з
цим необхідність надання допомоги в розвитку української мови, щоб піднести
її до рівня російської.
Певна увага приділялась вивченню української мови молоддю,
фахівцями, які після закінчення навчальних закладів повинні були прийти на
виробництво та в державні установи. Одними з перших перейшли на
викладання українською мовою Київський медичний інститут, хімічний,
механічний та інженерно-будівельний факультети Київського політехнічного
інституту. Однак здійснення українізації вищої школи ускладнювалося через
відсутність необхідної кількості підручників і недостатню розробку
української наукової термінології, особливо з природничих дисциплін.
Проте поступово становище змінювалося на краще. Найбільші зрушення
відбулися у видавничій справі. Якщо 1 лютого 1923 р. в Україні з 65 газет
українською мовою виходило 13, то на 1 жовтня 1924 р. — уже 23. У
книговидавничій справі тираж друкованої продукції українською мовою досяг
70 % загального тиражу книг, виданих у республіці. У 1924 р. з 5 млн.
підручників українською мовою було видано 4 млн., що дозволило перевести
12 тис. шкіл на навчання українською мовою. У 1927 р. шкіл з рідною мовою
навчання стало 78 %, технікумів — 39 % . Майже 75 % місцевих державних
установ і організацій, у тому числі від 30 до 60% республіканських наркоматів
і відомств розпочали діловодство українською мовою. Однак у той же час
українізація партійного, профспілкового і комсомольського апаратів
відбувалася повільно.
Для практичного керівництва політикою українізації була створена
комісія по українізації на чолі з В. Затонським, куди ввійшли також В. Чубар,
М. Скрипник, О. Шумський та ін.
Українізація не означала примусової денаціоналізації меншин. Для того
щоб її проведення не завдало шкоди представникам інших національностей,
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які проживали компактно, під керівництвом Комісії у справах нацменшостей
ВУЦВК (1924— 1930) відбулося національне районування території
республіки. У 1923-1925 pp. було організовано 12 національних районів
(німецьких, болгарських, російських і польських), а також національні
сільради: 167 російських, 153 німецькі, 115 польських, 86 єврейських, 27
грецьких, 24 болгарських. У 1924 р. утворилась Молдавська Автономна СРР у
складі УСРР. У цей час у республіці працювало 566 шкіл з німецькою мовою
навчання, 342 з єврейською, 31 — з татарською та інші. Цим створювались
умови для національно-культурного відродження всіх народів України.
Під впливом національного Відродження в Україні виникло так зване
націонал-ухильництво — прояв націонал-комунізму, представники якого
намагалися поєднати комунізм з національним рухом. Його речниками в
Україні були М. Хвильовий, О. Шумський і М. Волобуєв. М. Хвильовий
вважав, що українська культура повинна орієнтуватись не на російську, а на
європейську. Шумський намагався розширити українізацію, зміцни ти її
кадровими змінами; Волобуєв обстоював економічну самостійність
республіки. Ці погляди були засуджені більшовицьким керівництвом України.
З кінця 20-х років політика українізації почала гальмуватися, що
пояснювалося, офіційною владою, небезпекою «націонал-ухильництва» і
націоналізму.
У 30-ті роки насаджувався ідеологічний монополізм, культивувались
особисті смаки Сталіна, переслідувались учені, освітяни, літератори, чиї
погляди або творчість не вписувались у контекст сталінізму.
Тим часом індустріалізація вимагала кваліфікованих кадрів, тому значна
увага приділялась ліквідації неписьменності, роз витку освітніх установ та
навчальних закладів. З 1932 р. існувало три типи шкіл: початкова (4 роки),
неповна середня (7), середня (10). Були запроваджені єдиний день початку
навчального року — 1 вересня, п'ятибальна система оцінювання знань.
Основною формою викладання став урок, а замість комплексної системи
запроваджувалась предметна.
Після одержання телеграми Сталіна і Молотова (грудень 1932 р.) з
вимогою «припинити українізацію» всі школи були переведені в основному на
російську мову навчання.
На початку 30-х років було здійснено уніфікацію вищої та середньої
освіти. Вищим навчальним закладом став інститут, а середнім спеціальним —
технікум. У 1934 р. було скасовано плату за навчання в усіх вузах і технікумах,
запроваджені наукові ступені кандидата й доктора наук, вчені звання
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професора, доцента, ліквідовано бригадно-лабораторний метод навчання,
запроваджено індивідуальне оцінювання знань, обов'язкове складання заліків
та іспитів. На 1 січня 1941 р. в УРСР діяли 173 вузи (197 тис. студентів) і 693
середні спеціальні навчальні заклади (196 тис. учнів). Наприкінці 30-х років в
Україні в основному було вирішено проблему створення кадрів нової
інженерно-технічної інтелігенції. Чисельність фахівців перевищила 500 тис.
осіб. Проте в навчальних програмах домінували політичні предмети,
виробничий ухил, витісняючи загальноосвітні дисципліни.
Попри диктат, утиски сталінського тоталітарного режиму багато галузей
науки досягли значних успіхів. У 1932 р. в Українському фізико-технічному
інституті (м. Харків) вперше в СРСР було штучно розщеплене атомне ядро.
Того ж року електрозварювальна лабораторія Є. Патона була реорганізована в
Інститут електрозварювання. Всесвітньої слави здобув офтальмолог В.
Філатов.
У 1936 р. у структурі Української академії наук було утворено
суспільствознавчі інститути. У 1936 р. ВУАН було перейменовано на АН
УРСР, а багатьох його співробітників репресовано. Репресії стали невід'ємним
елементом сталінської «культурної революції». Діяльність митців, які змушені
були прославляти Сталіна, Компартію, стала настільки регламентованою, що
почала втрачати ознаки творчості. У 1934 р. різноманітні літературні
об'єднання були закриті й злиті у Спілку письменників України. За
письменниками об'єднувалися у творчі спілки інші працівники мистецтва. Це
дало змогу партії легше керувати «культурним фронтом». Культурні процеси
були уніфіковані за допомогою єдиного методу — «соціалістичного реалізму»,
який вимагав передусім оспівування соціалізму. Поширилося нігілістичне
ставлення до пам'яток культури. Були знищені поховання багатьох гетьманів
України, зруйновані культові споруди (церкви), які мали велику архітектурну
цінність. Історично-художні цінності з музеїв за безцінь продавалися за
кордон.
Національно-культурне відродження 20-х років було жорстоко
придушене сталінізмом та ввійшло в історію як «розстріляне відродження».
Більшовики, прийшовши до влади, почали формувати особливу
політичну культуру, підпорядковану реалізації ідеї побудови соціалізму,
боротьбі з його ворогами та утвердженню марксизму-ленінізму. Їх діяльність
базувалася на ленінській тезі, висловленій у промові на Всеросійській нараді
політосвіт 3 листопада 1920 p.: «Мета політичної культури... — виховати
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справжніх комуністів, здатних... допомогти трудящим масам перемогти старий
порядок і вести справу будування держави... без експлуататорів».

