
ІсторіяУкраїни урок №31 

Тема уроку: Правовий статус українських земель у складі Польщі. 

Національна політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. 

Пацифікація. Економічне і соціальне становище населення. Українська 

кооперація. Просвітні організації краю. Андрей Шептицький.  

Українські політичні організації. Українське народно-демократичне 

об’єднання. Українська військова організація й Організація українських 

націоналістів. Євген Коновалець.  

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

Підручник: І.О.Бурнейко, Г.М. Хлібовська «Історія України» 10 кл. 

1.Опрацювати матеріал підручника & 34-35. 

2.Надати відповіді на запитання стор.191,195. 

3.Записати в конспект поняття термінів:  

 «Східні креси» — західноукраїнські та західнобілоруські землі у 

складі Польщі.  

 Пацифікація — «умиротворення» — масові репресії проти українців, 

здій-снювані польською владою за допомогою військових та поліції.  

 «Сокальський кордон» — штучний кордон між Галичиною і 

Волинню (ко-лишній кордон між Австро-Угорщиною і Росією). 

 Осадництво — заселення українських земель польськими 

колоністами.  

 Парцеляція — поділ землі поміщиків на маленькі ділянки 

(парцели) і роздавання їх селянам. 

 

4.За даною інформацією складіть таблицю «Західноукраїнські політичні 

партії та організації у 20-30-х рр.». 

 

  Серед українських партій демократичного напряму найвпли- вовішим було 

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО). Це політичне 

угруповання утворилося 1925 р. Поступово найпомітнішим чинни-ком у 

політичному житті Західної України ставав український націоналізм. 

Оформлення цієї політичної течії почалося з утворення 1920 року 

Української військової організації (УВО). Завданням УВО було розгортання 

збройної боротьби проти польської окупації. Організацію очолив командир 

українських січових стрільців Є. Коновалець. 

  Організація українських націоналістів (ОУН) виникла у січні-лютому 1929 

р. у Відні. Разом з УВО її утворили студентські організації — «Асоціація 

української націоналістичної молоді» (Львів), «Українська націоналістична 

молодь» (Прага), «Легіон українських націоналістів» (Подебради, Чехосло- 

ваччина). 



   Польща не була тоталітарною державою. Було дозволено діяльність партій, 

але тільки якщо їхня діяльність не суперечила польським законам. Легально 

інтереси українців відстоювали націонал-демократи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний вигляд таблиці 

 

 

Назва 
Дата 

утворення 
Лідери Основні цілі 

УНДО (Україн-

ське національ-

но-демократичне 

об’єднання) 

1925 р. Д. 

Левицький 

Незалежність України, 

демократичні реформи. Мирні 

методи боротьби, співпраця з 

польською владою. Популярне 

серед населення 

КПЗУ 

(Комуністична 

партія Західної 

України) 

1919- 1923 

рр. 

В. 

Затонський 

Об’єднання з Радянською 

Україною, соціалістичні 

реформи. Засоби досягнення 

мети — революція ОУН 

(Організація 

українських 

націоналістів) 

1929 р. Є. 

Коновалець 

Незалежна українська 

держава з багатоукладною 

економікою. Основні методи 

боротьби: терористичні 


