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Завдання для самостійної роботи
1.Ознайомтесь з постановою Ради народних комісарі і ЦК КПРС «Про роботу
вугільної промисловості Донбасу» . Знайдіть підтвердження тому, що невиконання
державних планів вугільної гплузіі мало негативні політичні наслідки.

2. Простежте подальшу долю керівника тресту «Сталінвугілля» Єгора
Тимофійовича Абакумова, гостро критикованого у спільній постанові РНК і ЦКПРС від 8
квітня 1933 р.

Питання для самостійної роботи.
1. Користуючись запропонованою літературою, та використовуючи метод усної
історії складіть короткий історичний опис храму, що знаходиться у місці вашого
проживання. Яку роль він відіграв в житті вашого міста чи села (якщо він має давню
історію) на рубежі ХІХ – ХХ століть, в роки Першої та Другої світових війн.
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Завдання для самостійної роботи
1. Ознайомтесь з книгою Паші Ангеліної «Люди колгоспних ланів». Уважно
вчитайтесь в образ начальника політвідділу МТС Івана Михайловича Курова. Тепер
ознайомтесь з резолюцією Об’єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) ЦК ВКП(б) від 7 – 12
січня 1933 р. «Мета та завдання політичних відділів МТС і радгоспів». З’ясуйте наскільки
образ керівника політвідділу відповідає вимогам резолюції? Які припущення щодо
авторства книги ви можете зробити?
2. Знайдіть наступний уривок з книги П. Ангеліної: «…Я дивилася на діда Олексія.
Він стояв виставивши ногу в добротному полуботку, уважно слухав і начебто чомусь
радіючи, все ширше посміхався і раптом розреготівся…». З якою метою до тексту
вводиться деталь полуботка та в чому полягає раптове покращання настрою у місцевого
«Щукаря»?
3. Весна 1933 р. на польовий стан «Діти принесли нам білий хліб, молоко, сало,
масло», - пише знатна трактористка. Чи відповідає дійсності цей факт. Якщо ні, наведіть
свої аргументи, користуючись рекомендованою літературою.
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Завдання для самостійної роботи
1.Проаналізуйте документи стаханівського руху. Чому, на вашу думку, його буде
названо стахановським, а не кривоносівським, адже Петро Кривонос свій рекорд поставив
раніше за Олексія Стаханова.

