
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  (1914–1945 рр.) 

  

10 клас 
 

Структура курсу: 
 

Вступ.  

Розділ 1. Україна в роки Першої світової війни 

Розділ 2. Початок Української революції  

Розділ 3. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності  

Розділ 4. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні  

Розділ 5. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 

Розділ 6. Україна в роки Другої світової війни 

 

Підручники: 
Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Сорочинська, Н. М.; Гісем, О.О. (2018) 

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас.    Гісем, О. В.; Мартинюк, О.О. (2018) 

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас.   Струкевич, О.К. (2018) 

Підручник з Історії України  10 клас. Автор: Пометун, Гупан 

Історія: Україна і світ. Підручник. 10 клас. Мудрий М. М. (інтегрований курс) 

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Пометун О. І. 

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Бурнейко І. О. 

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Власов В. С. 

 

 

І семестр 

 

Тематична контрольна робота № 1  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ВСТУП 

 Розділ 1.  

Україна в 

роки Першої 

світової війни 

 

Україна і світ на порозі ХХ ст.: основні 

тенденції соціально-економічного, 

політичного та культурного розвитку. 
ХХ століття у світовій історії. Періодизація 

історії України ХХ ст.  
Україна в геополітичних планах країн 

Антанти і Центральних держав. Війна та 
українські політичні сили. Головна українська 

рада. Союз Визволення України. Загальна 

українська рада.  
Воєнні дії на території України в 1914–

1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. 

Українські січові стрільці.  
Політика Російської імперії та Австро-

Угорщини на українських землях у 1914–

1917 рр. 
 

https://pidruchnyk.com.ua/1

228-istoriya-ukrainy-10-

klas-vlasov-kulchyckyy.html 

 
 

https://pidruchnyk.com.ua/u

ploads/posts/2018-

08/1535707731_istoriya-
ukrainy-10-klas-pometun-

2018-nova-programa.jpg 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/149
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/47
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/47
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/288
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/288
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/149
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CF%EE%EC%E5%F2%F3%ED/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C3%F3%EF%E0%ED/
https://history.vn.ua/pidruchniki/history-ukraine-and-world-10-class-2018-mydrii/
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg


  
 Основні поняття і терміни: 

Світова війна, політичний режим, національна держава, соціальна революція, національна 

революція, модернізм, депортація;; 

 Знати: 
– територіальні межі розселення українців як етносу; 
– етнічний і соціальний склад населення України початку ХХ ст.; 
– особливості розвитку українського суспільства на початку ХХ ст.; 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– Добровольці та волонтери: від Першої світової до сучасної агресії Росії проти України. 
– Культурно-просвітницька діяльність Українських січових стрільців. 

 

2 Розділ 2.  

Початок 

Української 

революції 

Причини, рушійні сили та періодизація 
Української революції 1917–1921 рр. 

Українська Центральна Рада. Михайло 

Грушевський. Всеукраїнський національний 
конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво. 

Відносини Центральної Ради з Тимчасовим 

урядом. І Універсал Центральної Ради. 

Генеральний секретаріат. Володимир 
Винниченко. ІІ Універсал УЦР. Збройний 

виступ самостійників.  
Прихід до влади у Росії більшовиків: 

позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28–31 

жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Внутрішня 

та зовнішня політика Центральної Ради після 
проголошення Української Народної 

Республіки. Встановлення кордонів. Галицько-

буковинський курінь Січових стрільців.  

Події 1917 року в Криму. Курултай і 
Кримська Народна Республіка. 

Кримськотатарський національний рух. 
Початок агресії більшовицької Росії проти 

УНР. Проголошення в Харкові більшовицької 

влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії 

з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: 

проголошення незалежності УНР. 
Більшовицько-російська окупація України. 
Мирний договір УНР із Центральними 

державами. Вигнання більшовиків із території 
УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. 
Законотворча діяльність УЦР взимку–навесні 

1918 р. Конституція УНР. 

відео: історія ХХ ст. 
https://www.google.com.ua/s

earch?q=відео+історія+20+

ст.&ei 
 

https://www.google.com.ua/s

earch?ei=0ySqW7L7O8afsA

HO7qeYDQ&q=історія+ук
раїни+20+століття 

 
відео уроки 

 з історії України  

https://www.google.com.ua/s

earch?q=відео+уроки+з+іст
орії+україни+10+клас&sa 

 

https://playtube.pk/user/UCy
-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 

 

 
Довідник цікавих фактів 
та корисних знань 
© dovidka.biz.ua 
 

 Основні поняття і терміни: 
Українська революція, універсали УЦР, опозиція, національно-територіальна автономія, 

державний переворот, автономісти, самостійники, ультиматум, інтервенція; 

 Знати: 
– етапи Української революції 1917–1921 рр.; 
– вплив світових подій на внутрішньоукраїнські процеси; 

https://www.google.com.ua/search?q=відео+історія+20+ст.&ei
https://www.google.com.ua/search?q=відео+історія+20+ст.&ei
https://www.google.com.ua/search?q=відео+історія+20+ст.&ei
https://www.google.com.ua/search?ei=0ySqW7L7O8afsAHO7qeYDQ&q=історія+україни+20+століття
https://www.google.com.ua/search?ei=0ySqW7L7O8afsAHO7qeYDQ&q=історія+україни+20+століття
https://www.google.com.ua/search?ei=0ySqW7L7O8afsAHO7qeYDQ&q=історія+україни+20+століття
https://www.google.com.ua/search?ei=0ySqW7L7O8afsAHO7qeYDQ&q=історія+україни+20+століття
https://www.google.com.ua/search?q=відео+уроки+з+історії+україни+10+клас&sa
https://www.google.com.ua/search?q=відео+уроки+з+історії+україни+10+клас&sa
https://www.google.com.ua/search?q=відео+уроки+з+історії+україни+10+клас&sa
https://playtube.pk/user/UCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw
https://playtube.pk/user/UCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw


– наслідки боротьби політичних партій за вплив на населення України; 
– природу виникнення, причини й наслідки війн більшовицької Росії з УНР. 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– “У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991-му – відновила, сьогодні – захищає” 
(початок проекту з укладання інтерактивної стрічки часу, яка відображає неперервність і 

спадкоємність державотворчих процесів у ХХ–ХХІ ст.; рекомендується доповнювати 

впродовж 10–11 класів, завершити після теми "Творення нової України"). 
– Питання суверенності, соборності й територіальної цілісності України під час революції у 
світлі історичних джерел. 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3. Розділ 3. 
Розгортання 

Української 

революції. 

Боротьба за 

відновлення 

державності  

 

Павло Скоропадський. Українська 

Держава. Кримські крайові уряди. Спроби 

приєднати Крим до України.  
Антигетьманське повстання і 

відновлення УНР. Директорія. Симон 

Петлюра. 

Розпад Австро-Угорської імперії і 
західноукраїнські землі. Проголошення 

ЗУНР. Євген Петрушевич. Початок 

польсько-української війни. Злука УНР і 
ЗУНР та її історичне значення.  

Український національний рух на 

Буковині й у Закарпатті. Хотинське 

повстання. Військова присутність Антанти 
на півдні України. Друга війна 

більшовицької Росії з УНР. 
Більшовицько-російська окупація 

України. Формування державної системи 

УСРР. Політика Воєнного комунізму. 

Червоний терор.  
Отаманщина. Нестор Махно. Наступ 

польських військ. Варшавська угода.  

Поразка та наслідки українського 

визвольного руху. Нові тенденції розвитку 
культури 1914–1921 рр. 

 

https://pidruchnyk.com.ua/

1228-istoriya-ukrainy-10-

klas-vlasov-

kulchyckyy.html 

 
 

https://pidruchnyk.com.ua/

uploads/posts/2018-

08/1535707731_istoriya-
ukrainy-10-klas-pometun-

2018-nova-programa.jpg 

 

 Основні поняття і терміни: 
гетьманат, Директорія, Чортківська офензива, націонал-комунізм, терор, продовольча 
розкладка, Воєнний комунізм, реквізиція, політична і трудова еміграція, лінія Керзона; 
 

 Знати: 
форми та основні ознаки національної державності часів Української революції: УНР за 

Центральної Ради, Українська Держава, УНР за Директорії, ЗУНР; 
– значення Акта злуки УНР і ЗУНР як вияву волі українців до консолідації етнічних земель та 
свідчення національної самоідентифікації населення України; 

– особливості розбудови Армії УНР та Української Галицької армії; 
– відмінності державотворчих процесів в УНР, Українській Державі, ЗУНР; 
– вплив рішень Паризької мирної конференції та Варшавської угоди на перебіг боротьби за 

https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/1228-istoriya-ukrainy-10-klas-vlasov-kulchyckyy.html
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/posts/2018-08/1535707731_istoriya-ukrainy-10-klas-pometun-2018-nova-programa.jpg


українську державність, визвольних змагань і державотворчих процесів в Україні на розвиток 

української культури;  
– причини політичної еміграції українців, її центри та ідейні течії; напрями і наслідки трудової 

еміграції в 1914–1921 рр.; 

– ставлення різних груп населення до революційних процесів. 
 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– Студії боротьби за незалежність: від ідеї автономії до самостійності (початок кейсу “Як 

трансформувався український визвольний рух у ХХ столітті?”; рекомендується доповнювати 

впродовж 10–11 класів, завершити після теми "Становлення України як незалежної держави"). 
Орієнтовні теми для написання есе: 
– Без соборності немає незалежності. 
– Здобутки Української революції. 

– Зовнішній ворог чи внутрішній розбрат. Хто більше загрожує суверенітетові держави? 

 

 

 

ІІ семестр 

 

Тематична контрольна робота № 3  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

4. Розділ 4. 
Встановлення й 

утвердження 

комуністичного 

тоталітарного 

режиму в 

Україні  

 

Формальний та реальний статус УСРР у 

“договірній федерації” радянських 

республік. Хр. Раковський. Утворення СРСР: 
наслідки для України.  

Антибільшовицький повстанський рух. 

Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження 

непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. 
Ліквідація багатопартійності.  

Політика коренізації в УСРР.  Микола 

Скрипник, О. Шумський. Молдавська АСРР. 
Національна політика радянської влади в 

УСРР.  Релігійне життя в УСРР. Українська 

автокефальна православна церква (УАПЦ). 
В. Липківський. Хлібозаготівельні кризи. 

Форсована індустріалізація. Згортання непу і 

перехід до директивної економіки. 
Розкуркулення і насильницька 

колективізація. Опір селянства. Примусові 

хлібозаготівлі. Голодомор 1932–1933 рр. – 

геноцид Українського народу. Наслідки 
Голодомору. Демографічні зміни.  

Формування культу особи Сталіна. 

Масові репресії та політичні процеси. 

Великий терор. Розстріляне відродження. 
Посилення русифікаторської політики. 

Антицерковна політика влади. Ліквідація 

УАПЦ. Конституція УРСР 1937 р.  
Ідеологізація національно-культурного 

життя радянської України. Освіта. Наука. 

Мистецькі спілки у 1920–1930-х рр. Митці 
Розстріляного відродження й апологети 

соцреалізму. Кінематограф. О. Довженко. 

відео: історія ХХ ст. 

https://www.google.com.ua

/search?q=відео+історія+2
0+ст.&ei 

 

https://www.google.com.ua

/search?ei=0ySqW7L7O8af
sAHO7qeYDQ&q=історія

+україни+20+століття 

 
відео уроки 

 з історії України  

https://www.google.com.ua
/search?q=відео+уроки+з+

історії+україни+10+клас

&sa 

 
https://playtube.pk/user/UCy-
p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=e62o5SSxFHM 

 

 Основні поняття і терміни: 
– комуністичний режим, сталінізм, директивна економіка, Великий терор, хлібозаготівлі, 

продрозкладка, розкуркулення, коренізація, українізація, Голодомор, геноцид,  Розстріляне 

відродження, культ особи, соціалістичне змагання, УАПЦ, соціалістичний реалізм; 
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 Знати: 
– природу комуністичного тоталітарного режиму та особливості його встановлення в Україні; 
– протиріччя між комуністичним вченням і новою економічною політикою, розвитком 

індустрії та планованою індустріалізацією, кооперуванням і колективізацією, між дійсним та 
визначеним конституцією 1937 р. державно-політичним статусом УРСР;  
– оцінки голоду 1921–1923 рр., Голодомору і масових репресій як злочинів радянського 

тоталітарного режиму; 
– причини, методи та наслідки ідеологізації національно-культурного життя в УРСР;  
– взаємозалежність між встановленням єдиновладдя Сталіна, закріпленням однопартійності, 

переслідуванням і ліквідацією церкви та змінами в масовій свідомості людей;  
 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів та написання есе: 
– Розстріляне відродження: доля духовно-культурного та літературно-мистецького покоління  
1920-х рр. в Україні. 
– СРСР: союз рівноправних республік чи видозмінена Російська імперія?  

– Агресивна мілітаризація ціною мільйонів життів: виправданню (не)підлягає. 
– Права людини в умовах тоталітаризму: як тоталітаризм торкнувся життя моєї родини. 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5. Розділ 5. 

Західноукраїнсь

кі землі в 

міжвоєнний 

період 

 

Правовий статус українських земель у 

складі Польщі. Національна політика. 
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.  
Українські землі у складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя.  

Українські землі у складі 
Чехословаччини. Правовий статус 

Закарпаття. Суспільно-політичне й 

економічне життя. Карпатська Україна. 

Карпатська Січ. Августин Волошин. 
Культурне й релігійне життя на 

західноукраїнських теренах в умовах 

іноземного панування. Політичне та 
культурне життя української політичної 

еміграції. 
 

https://pidruchnyk.com.ua/122

8-istoriya-ukrainy-10-klas-

vlasov-kulchyckyy.html 

 
 

https://pidruchnyk.com.ua/upl

oads/posts/2018-

08/1535707731_istoriya-
ukrainy-10-klas-pometun-

2018-nova-programa.jpg 

  
 

 Основні поняття і терміни: 
осадництво, пацифікація, русини, східні креси, національна кооперація, інтегральний 

націоналізм, український націоналістичний рух, Карпатська Січ; 
 

 Знати: 
– правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини; 
– особливості та головні риси національної політики Польщі, Румунії, Чехословаччини щодо 
українського населення; 
– історичні умови формування ідейних течій українського руху в західноукраїнських землях;  
– передумови формування та зміст теорії інтегрального націоналізму; 
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– вплив міжнародних відносин міжвоєнного періоду на долю регіону. 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914–1939 рр. 

– Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі,  

   Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне та відмінне. 
– Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України в ХХ столітті. 

 

 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

6. Розділ 6.  

Україна в роки 

Другої світової 

війни 
 

Українське питання в міжнародній 

політиці напередодні Другої світової війни. 

Радянсько-німецькі договори 1939 р. 

Початок Другої світової війни. Українці в 
польській армії. Розкол ОУН. Андрій 

Мельник. Степан Бандера. 
Окупація Червоною армією Галичини, 

Волині, Північної Буковини, Хотинщини та 

Південної Бессарабії. Радянізація нових 

територій. Масові політичні репресії 1939–
1940 рр.  

Політичне та соціально-економічне 

становище в Україні напередодні німецько-

радянської війни. Бойові дії в 1941–1942 рр. 
Відступ Червоної армії. Мобілізаційні 

заходи. Тактика “випаленої землі” та інші 

злочини комуністичного тоталітарного 
режиму.  

Опір окупантам. Український 

визвольний рух. Проголошення Акта 
відновлення Української Держави. Поліська 

Січ. Тарас Бульба (Боровець). 
Окупація України військами Німеччини 

та її союзниками. Новий порядок. 
Колабораціонізм. Самоврядування під 

німецькою окупацією. Остарбайтери. 

Військовополонені. Концтабори. Масове 
знищення мирного населення. Голокост. 

Трагедія Бабиного Яру. Праведники 

народів світу в Україні. Олена Вітер. 
Українська повстанська армія. Роман 

Шухевич. Українсько-польське 

протистояння. Українська головна 

визвольна рада. Радянський партизанський 
рух. Сидір Ковпак. 

Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на 

Лівобережжі влітку–восени 1943 р. 
Чорносвитники. Битва за Дніпро. Вигнання 

німецьких військ та їхніх союзників з 

Правобережної та Південної України. 

Депортація кримських татар та інших 
народів Криму. Завершення бойових дій на 

території України.  
Українці у військових формуваннях 

держав Об’єднаних Націй. Внесок 

українського народу в перемогу над 

відео: історія ХХ ст. 

https://www.google.com.ua/se

arch?q=відео+історія+20+ст.

&ei 
 
https://www.google.com.ua/searc

h?ei=0ySqW7L7O8afsAHO7qeY

DQ&q=історія+україни+20+сто

ліття 

 
відео уроки з історії України  

https://www.google.com.ua/se

arch?q=відео+уроки+з+істор
ії+україни+10+клас&sa 

 

https://playtube.pk/user/UCy-

p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 
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нацизмом. Українське питання на 

Ялтинській і Потсдамській конференціях. 
Ціна війни. 

Культура в роки війни. Освіта і наука. 

Література. Образотворче мистецтво. 
Музика та кіно. 
 

 Основні поняття і терміни: 
: країна-агресор, пакт, радянізація, бліцкриг, окупаційний режим, евакуація, мобілізація, новий 

порядок, похідні групи, чорносвитники, остарбайтери, воєнний злочин, Голокост; 

 

 Знати: 
– природу Другої світової війни як найбільшої за проявами і наслідками трагедії в історії 

людства; 
– зміст українського питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни; 
– цілі та напрямки німецько-радянської співпраці від серпня 1939 до червня 1941 р.; 
– причини, зміст та наслідки політики радянізації Західної України; 

– основні воєнні дії, що відбувалися на території України в період Другої світової війни; 
– вплив окупаційного режиму на спосіб життя та свідомість населення;  
– причини польсько-українського протистояння, роль німецької окупаційної влади та 

радянських партизанів у його загостренні; 

– природу виникнення та наслідки явищ часів війни: Голокосту, таборів смерті, тактики 

“випаленої землі”, депортацій етнічних груп і народів; 
– причини розколу ОУН, виникнення українського визвольного руху та його військово 

політичної формації – УПА; 
– руйнівні наслідки Другої світової війни для України; 
– вплив війни на українську культуру (під окупацією, в евакуації, у вигнанні) та повсякденне 

життя українців. 
 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– Друга світова – найкривавіший збройний конфлікт в історії людства. 
– Участь українців у визволенні країн Європи. 
– Воєнне повсякдення: люди і долі. 
– Війна в об’єктиві камери. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- робота з історичними атласами та контурними картами; 

- робота з електронними історичними атласами(з коментарями); 

- вести словник історичних термінів; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
 

Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете  

            у підручниках, посібниках, Інтернетресурсах. 
 

Версії ел. підручників 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 
 

https://portfel.info/load/10_klas/istorija_ukrajini/143 
 

http://portfel.at.ua/load/10_klas/vsesvitnja_istorija/shhupak/137-1-0-677 
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