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І семестр 
 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 ВСТУП 

 

Завдання і структура курсу. Джерела. Другий 

період Новітньої доби української історії. 

Періодизація історії України другої половини 

ХХ ст. Територія і населення України 

напередодні Другої світової війни. 

Основні поняття і терміни. 

«Новітня історія України» 

Дати 
1939 р.- наш час – Другий період Новітньої 

історії України 

 

2 Тема 1. 

УКРАЇНА В 

РОКИ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ (1939—

1945 рр.) 

 

«Українське питання» у міжнародній політиці 

напередодні Другої світової війни. Радянсько-

німецькі договори 1939 р. Початок Другої 

світової війни. Українці в польській армії. 

Вступ Радянського Союзу у війну. Входження 

Східної Галичини, Волині, Північної Буковини, 

Хотинщини та Південної Бессарабії до складу 

УРСР. Радянізація новоприєднаних територій. 

Правовий статус громадян на анексованих 

територіях. 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». 

Окупація України військами Німеччини та її 

союзниками. Нацистський «новий порядок». 

Колабораціонізм. Остарбайтери. Концтабори. 

Масове знищення мирного населення. 

Голокост. 

Опір окупантам. Український визвольний рух. 

С. Бандера. Проголошення Акта відновлення 

Української Держави. «Поліська січ». 

Створення УПА. Українсько-польське 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

Події 1939-1940 рр. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=78FSBVsvOVU&in

dex=103&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8YNvUiWaCiY 

 

Розтріли Катинь 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GRwB0yBHpNs 

 

Події 1941 р. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=o1_i5-

OV4kY&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ&index=104 
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протистояння. Українська Головна Визвольна 

Рада (УГВР). Радянський партизанський рух. 

Радянський наступ взимку 1942—1943 рр. Бої 

на Лівобережжі влітку-восени 1943 р. Битва за 

Дніпро. Звільнення Києва. Вигнання німецьких 

військ та їх союзників із Правобережної та 

Південної України. Депортація з Криму 

кримських татар та інших народів. Завершення 

бойових дій на території України. 

Українці у військових формуваннях держав 

Об’єднаних Націй у роки Другої світової війни. 

«Українське питання» на Ялтинській та 

Потсдамській конференціях. Ціна війни. 

Внесок українського народу у перемогу над 

нацизмом. 

Культура в роки війни. Освіта і наука. 

Література. Образотворче мистецтво. Музика 

та кінематограф. 

Основні поняття і терміни. 

«агресор», «пакт», «радянізація», «бліцкриг», 

«план “Барбаросса”», «випалена земля», 

«визвольний похід», «похідні групи», 

«окупаційний режим», «план “Ост”», 

«Голокост», «евакуація», «мобілізація», 

«депортація», «котел», «новий порядок», 

«національно-визвольний рух», 

«чорносвитники» («сірі піджаки»), 

«остарбайтери», «концтабори», 

«колабораціонізм», «діти війни», воєнний 

злочин, «Поліська Січ», «бандерівці» 

Дати 
23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький договір 

про ненапад і таємний протокол до нього («пакт 

Молотова–Ріббентропа»); 1 вересня 1939 р. – 

початок Другої світової війни;  

17 вересня 1939 р. – вторгнення Червоної армії на 

територію Західної України;  

червень 1940 р. – вторгнення Червоної армії на 

територію Бессарабії та Північної Буковини;  

22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР;  

30 червня 1941 р. – проголошення Акта 

відновлення Української Держави;  

14 жовтня 1942 р. – створення Української 

повстанської армії (УПА);  

грудень 1942 р. – початок вигнання німецьких 

військ та їх союзників з України;  

6 листопада 1943 р. – вигнання німецьких 

окупантів з м. Київ;  

січень – лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська 

наступальна операція;  

28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання 

німецьких військ та їх союзників з території 

України;  

9 травня 1945 р. – День перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні;  

Окупаційний режим 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZMHQhbqeQgc&in

dex=105&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

Бабин Яр 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KApjhvHWwCA 

 

 

Вигнання нацистських 

окупантів 

https://www.youtube.com/w

atch?v=A1xhw1fzHY0&ind

ex=106&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Підсумки. Культура. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ABAFzx_GtPQ&in

dex=107&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Внесок України у війну 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YxUCo2XRp-A 
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2 вересня 1945 р. – завершення Другої світової 

війни 

Персоналії 
Іван Багряний, Тарас Бульба (Боровець), Степан 

Бандера, Андрій Мельник, Ярослав Стецько, 

Роман Шухевич, Кирило Осьмак, Іван Кожедуб, 

Олексій Берест, Амет-Хан Султан, Василь Порик, 

Кузьма Дерев’янко, Олена Теліга, Євген Патон 

 

Тематична контрольна робота № 2  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Тема 2. 

УКРАЇНА В 

ПЕРШІ 

ПОВОЄННІ 

РОКИ (1945 — 

початок 1950-х 

рр.) 

 

Україна — співзасновниця ООН. Міжнародні 

договори другої половини 1940-х — початку 

1950-х рр., встановлення кордонів УРСР. 

Участь УРСР в інших міжнародних 

організаціях. 

Внутрішньополітичне й економічне 

становище УРСР. Особливості відбудовчого 

процесу. Масовий голод 1946—1947 рр. 

Зміцнення тоталітарного режиму. Ідеологічні 

кампанії. 

Відновлення політики радянізації в західних 

областях України. Український визвольний 

рух у 1944—1950-х рр. Р. Шухевич. Обмін 

населенням між Польською Народною 

Республікою та УРСР. Масові депортації 

(1944—1946 рр.). Операції «Вісла» та «Захід». 

Ліквідація УГКЦ. 

Демографічні зміни. Повсякденне життя 

повоєнних років. Доля жінки. 

Культура в перші повоєнні роки (1945 — 

перша половина 1950-х рр.). Відбудова 

системи освіти. Наука. Література. 

Образотворче мистецтво. Музика та 

кінематограф. Становище творчої інтелігенції. 

Основні поняття і терміни. 

«ООН», «відбудова», «операція “Вісла”», 

«операція “Захід”», «ждановщина», 

«лисенківщина», «космополітизм», «холодна 

війна» 

Дати 
1945 р. – входження Закарпаття до складу УРСР; 

квітень 1945 р. – Україна – співзасновниця 

Організації Об’єднаних Націй (ООН);  

березень 1946 р. – ліквідація УГКЦ;  

1946–1947 рр. – масовий голод в Україні; 

квітень – липень 1947 р. – проведення польською 

владою операції «Вісла»; жовтень 1947 р. – 

проведення операції «Захід»;  

1951 р. – встановлення західного кордону УРСР 

Персоналії 
Василь Кук, Олександр Богомольць, Сергій 

Лебедєв, Андрій Малишко, Максим Рильський, 

Володимир Сосюра, Павло Тичина, Володимир 

Філатов, Йосип Сліпий 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

Україна ООН. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mKlyy16ENPI&list

=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9

nJ09hXWlWXO2RZ&index

=108 

 

Відбудова. Голод. 

Радянізація. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jfCiv5O58J8&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ0

9hXWlWXO2RZ&index=1

09 

 

Боротьба УПА. «Вісла» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aHifM2i_zBc&inde

x=110&list=PLGi7Trchx5z

8SdRkQh9nJ09hXWlWXO

2RZ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NvXE2dRFufg&ind

ex=60&list=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD 

 

 

Операція «Вісла» (№1-4) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0Mgnd-

ZwI1w&index=57&list=PL

5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cp_fn82cUO0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=108
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https://www.youtube.com/watch?v=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=cp_fn82cUO0
https://www.youtube.com/watch?v=cp_fn82cUO0


https://www.youtube.com/w

atch?v=Clx_gvj062o&index

=59&list=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Clx_gvj062o&index

=59&list=PL5vqV-

t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD 

 

Культура 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qpF6RCS-

Sog&index=111&list=PLGi

7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ 

 

УГКЦ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0JuNn59KgCA&list

=PLkV962XQLc2m7YwA

AxjgDzsgyj2udhhxo&index

=2 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MLlSENZ45ec&list

=PLkV962XQLc2m7YwA

AxjgDzsgyj2udhhxo&index

=3 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tIY20UYLITU&ind

ex=4&list=PLkV962XQLc2

m7YwAAxjgDzsgyj2udhhx

o 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Dv0yYO9zvrI&list

=PLkV962XQLc2m7YwA

AxjgDzsgyj2udhhxo&index

=5 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Qs-

3AYLZVC0&index=6&list

=PLkV962XQLc2m7YwA

AxjgDzsgyj2udhhxo 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lk6dEgwxS5U&list

=PLkV962XQLc2m7YwA

AxjgDzsgyj2udhhxo&index

=7 

https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=Clx_gvj062o&index=59&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=qpF6RCS-Sog&index=111&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=qpF6RCS-Sog&index=111&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=qpF6RCS-Sog&index=111&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=qpF6RCS-Sog&index=111&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=qpF6RCS-Sog&index=111&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=0JuNn59KgCA&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0JuNn59KgCA&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0JuNn59KgCA&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0JuNn59KgCA&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0JuNn59KgCA&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MLlSENZ45ec&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MLlSENZ45ec&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MLlSENZ45ec&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MLlSENZ45ec&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MLlSENZ45ec&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tIY20UYLITU&index=4&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=tIY20UYLITU&index=4&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=tIY20UYLITU&index=4&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=tIY20UYLITU&index=4&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=tIY20UYLITU&index=4&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&index=7


 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hLrnNpvOfho&inde

x=8&list=PLkV962XQLc2

m7YwAAxjgDzsgyj2udhhx

o 

 

 

4 Тема 3.  

УКРАЇНА В 

УМОВАХ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

(середина 1950-х 

— середина 1960-

х рр.) 

 

Внутрішньополітичне становище Української 

РСР у середині 50-х рр. Адміністративно-

територіальні зміни. Входження Кримської 

області до складу УРСР. Стан промисловості 

та сільського господарства. 

Початок лібералізації суспільного життя. 

Участь українців у повстаннях у сталінських 

концтаборах 1953—1954 рр. XX з’їзд КПРС. 

Реабілітація жертв сталінських репресій. 

«Відлига». Загострення боротьби серед 

вищого партійного керівництва України. 

Зародження дисидентського руху в Україні та 

його особливості. Л. Лук’яненко. 

 Зміни в управлінні господарством. 

Раднаргоспи. Розвиток промисловості. 

Аграрна політика у другій половині 1950-х — 

першій половині 1960-х рр. «Хрущовські 

надпрограми». 

Нові явища у соціальній сфері та повсяк-

денному житті населення. 

Науково-технічна революція. Здобутки науки. 

Реформи освіти. Посилення русифікації. «Від-

лига» в мистецтві. «Шістдесятництво» в 

українській культурі. Розвиток спорту. 

Основні поняття і терміни. 

«десталінізація», «культ особи», «лібералізація», 

«політична реабілітація», «відлига», 

«раднаргосп», «шістдесятники», «дисиденти» 

Дати 
1953–1954 рр. – повстання політичних в’язнів у 

сталінських концтаборах, ліквідація ГУТабу; 

лютий 1954 р. – входження Кримської області до 

складу УРСР;  

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС, засудження культу 

особи;  

1959 р. – утворення Української робітничо-

селянської спілки;  

1959 р. – утворення Клубу творчої молоді 

«Сучасник» у м. Київ 

Персоналії 
Катерина Білокур, Левко Лук’яненко, Іван 

Світличний, Василь Стус, Aлла Горська, Ліна 

Костенко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, 

Лесь Танюк, Сергій Корольов 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

Десталінізація 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7XSyAwq975A&lis

t=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9

nJ09hXWlWXO2RZ&index

=112 

 

Хрущовські надпрограми 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nkzM-

ZDewck&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ&index=113 

 

«Шістдесятництво» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UeMhU30qyGA&in

dex=114&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Культура 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lq7t6XRN-

lo&index=115&list=PLGi7

Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ 

 

Україна в 1960-ті 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tI1rXSWMPDk 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7ynUTZQKN_Q 

 

 

 

ІІ семестр 
 

Тематична контрольна робота № 3  

https://www.youtube.com/watch?v=hLrnNpvOfho&index=8&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=hLrnNpvOfho&index=8&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=hLrnNpvOfho&index=8&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=hLrnNpvOfho&index=8&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=hLrnNpvOfho&index=8&list=PLkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo
https://www.youtube.com/watch?v=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=112
https://www.youtube.com/watch?v=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=lq7t6XRN-lo&index=115&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=lq7t6XRN-lo&index=115&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=lq7t6XRN-lo&index=115&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=lq7t6XRN-lo&index=115&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=lq7t6XRN-lo&index=115&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=tI1rXSWMPDk
https://www.youtube.com/watch?v=tI1rXSWMPDk
https://www.youtube.com/watch?v=7ynUTZQKN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=7ynUTZQKN_Q
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5 Тема 4.  

УКРАЇНА У 

ПЕРІОД 

ЗАГОСТРЕНН

Я КРИЗИ 

РАДЯНСЬКОЇ 

СИСТЕМИ 

(середина 1960-

х — середина 

1980-х рр.) 

 

Спроби реформування командної економіки в 

другій половині 1960-х рр. Економічне 

становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-

х рр. Продовольчі програми. 

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського 

керівництва. П. Шелест, В. Щербицький. 

Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та 

національній структурі населення. 

Привілейоване становище партійних 

радянських працівників. 

Дисидентський рух: течії, форми та методи 

боротьби. І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи 

русифікація». Українська Гельсінська група. М. 

Руденко. Кримськотатарський національний 

рух. М. Джемілєв. 

Повсякденне життя. Моральний стан 

радянського суспільства. 

Розвиток освіти, науки, літератури. 

Формування опозиційних течій у культурі. 

Українське мистецтво. Досягнення українських 

спортсменів. Молодіжний неформальний рух в 

Україні. 

Основні поняття і терміни. 

«застій», «дефіцит», «розвинений соціалізм», 

«номенклатура», «самвидав», «тамвидав», 

«правозахисник» 

Дати 
1965 р. – перша хвиля масових затримань діячів 

антирежимного руху;  

1970–1972 рр. – видання самвидавного 

«Українського вісника»;  

1972 р. – друга хвиля масових затримань діячів 

антирежимного руху;  

1976 р. – утворення Української громадської 

групи сприяння виконанню Гельсінських угод 

(УГГ) 

1978 р. – Конституція УРСР 

Персоналії 
Іван Дзюба, Валерій Марченко, Петро 

Григоренко, Микола Руденко, В’ячеслав 

Чорновіл, Михайло Брайчевський, Сергій 

Параджанов, Іван Миколайчук, Олесь Гончар, 

Леонід Биков, Володимир Івасюк, Мустафа 

Джемілєв, Микола Амосов, Олег Антонов 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

Україна в 1970-ті 

https://www.youtube.com/w

atch?v=69whekd8974 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lXYdFdUE1ms 

 

 

Застій 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rVnyAPR6aG0&ind

ex=116&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

П. Шелест, В. 

Щербицький. Конституція 

УРСР 1978 р. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3cz4rTxLLe8&inde

x=117&list=PLGi7Trchx5z

8SdRkQh9nJ09hXWlWXO

2RZ 

 

Повсякденне життя. 

Дефіцит. Боротьба з 

десидентами 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pyOfTvAQ-

Y4&list=PLGi7Trchx5z8Sd

RkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=118 

 

Дисиденти УГГ.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=4dumCi912Ys&ind

ex=119&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Дисиденти 1980-х 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3VFfjjS8i6E 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CELhoVDFxWM 

 

Культура 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0RmlNT0hheI&list

https://www.youtube.com/watch?v=69whekd8974
https://www.youtube.com/watch?v=69whekd8974
https://www.youtube.com/watch?v=lXYdFdUE1ms
https://www.youtube.com/watch?v=lXYdFdUE1ms
https://www.youtube.com/watch?v=rVnyAPR6aG0&index=116&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=rVnyAPR6aG0&index=116&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=rVnyAPR6aG0&index=116&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=rVnyAPR6aG0&index=116&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=rVnyAPR6aG0&index=116&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3cz4rTxLLe8&index=117&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3cz4rTxLLe8&index=117&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3cz4rTxLLe8&index=117&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3cz4rTxLLe8&index=117&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3cz4rTxLLe8&index=117&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=4dumCi912Ys&index=119&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=4dumCi912Ys&index=119&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=4dumCi912Ys&index=119&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=4dumCi912Ys&index=119&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=4dumCi912Ys&index=119&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=3VFfjjS8i6E
https://www.youtube.com/watch?v=3VFfjjS8i6E
https://www.youtube.com/watch?v=CELhoVDFxWM
https://www.youtube.com/watch?v=CELhoVDFxWM
https://www.youtube.com/watch?v=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=120


=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9

nJ09hXWlWXO2RZ&index

=120 

 

Авіаконструктор Олег 

Антонов 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XZzU2xy8JyA 

6 Тема 5. 

РОЗПАД 

РАДЯНСЬКОГ

О СОЮЗУ Й 

ПРОГОЛОШЕ

ННЯ 

НЕЗАЛЕЖНО

СТІ УКРАЇНИ 

(1985—1991 рр.) 

 

Політика «прискорення» та її наслідки в 

Україні. Антиалкогольна кампанія. Стан 

економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя 

населення. 

Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 

«Гласність» і лібералізація. Зрушення у 

політичному житті України. Розгортання 

страйкового руху. Формування багатопартійної 

системи. Активізація національно-

демократичного руху в другій половині 1980-х 

рр. Національні громадські організації і 

об’єднання. Релігійне відродження. Вихід 

УГКЦ з підпілля. 

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 

1990 р. Створення Автономної Республіки 

Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про 

державний суверенітет України. «Революція на 

граніті». Спроба державного перевороту в 

СРСР у серпні 1991 р. 

 Проголошення незалежності України та її 

міжнародне визнання. Розпад СРСР. 

Референдум і вибори Президента України 1 

грудня 1991 р. Л. Кравчук. 

Основні поняття і терміни. 

Леонід Кравчук, Олександр Мороз 

Дати 
квітень 1985 р. – початок «перебудови»;  

26 квітня 1986 р. – катастрофа на Чорнобильській 

атомній електростанції (АЕС);  

вересень 1989 р. – створення Народного руху 

України за перебудову;  

березень 1990 р. – проведення перших 

альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР; 

16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою 

УРСР Декларації про державний суверенітет 

України;  

жовтень 1990 р. – «революція на граніті»; 

24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою 

УРСР Акта проголошення незалежності України; 

1 грудня 1991 р. – проведення Всеукраїнського 

референдуму та обрання Президента України 

Персоналії 
«перебудова», «гласність», «плюралізм», 

«український національно-демократичний рух», 

«багатопартійність», «суверенітет», 

«незалежність», «ринкові відносини», 

«референдум», «президент» 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

 

Перебудова. Гласність 

https://www.youtube.com/w

atch?v=w2xie4tx7Yw&inde

x=121&list=PLGi7Trchx5z

8SdRkQh9nJ09hXWlWXO

2RZ 

 

Чорнобиль 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O_aRrrz1g6A 

 

Громадська активність 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5Ri0-

BUld5A&index=122&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ

09hXWlWXO2RZ 

 

Проголошення 

незалежності України 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZbW3F27-

9Js&index=123&list=PLGi

7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-O79IilM4FU 

Хамурапі 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=120
https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw&index=121&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw&index=121&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw&index=121&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw&index=121&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw&index=121&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=O_aRrrz1g6A
https://www.youtube.com/watch?v=O_aRrrz1g6A
https://www.youtube.com/watch?v=5Ri0-BUld5A&index=122&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ri0-BUld5A&index=122&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ri0-BUld5A&index=122&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ri0-BUld5A&index=122&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ri0-BUld5A&index=122&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbW3F27-9Js&index=123&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbW3F27-9Js&index=123&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbW3F27-9Js&index=123&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbW3F27-9Js&index=123&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbW3F27-9Js&index=123&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=-O79IilM4FU
https://www.youtube.com/watch?v=-O79IilM4FU


 

Тематична контрольна робота № 4  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

7 Тема 6. 

УКРАЇНА В 

УМОВАХ 

НЕЗАЛЕЖНО

СТІ (від 1991 Р. 

до сьогодення) 

Вихід незалежної України на міжнародну 

арену. Початок державотворчих процесів. 

Початок формування Збройних сил та 

правоохоронних органів України. Повернення 

кримських татар на історичну батьківщину. 

Статус Криму.                 

Позачергові вибори до Верховної Ради та 

дострокові президентські вибори у 1994 р. 

Конституція України 1996 р. 

Стан економіки України у 1991—1998 рр. 

Соціальна диференціація суспільства. 

Запровадження національної валюти. 

Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан 

сільського господарства. Початок реформ в 

аграрному секторі. 

Основні тенденції економічного розвитку 

України у 1998—2008 рр. Становлення 

олігархічної системи. Пошуки шляхів 

економічної стабілізації. Початок інтеграції 

української економіки у європейський та 

світовий економічний простір. 

Політична розбудова суспільства. Виборчі 

кампанії 1998 та 1999 рр. Л. Кучма. Рухи 

протесту початку 2000-х рр. Парламентські 

вибори 2002 р. Президентські вибори 2004 р. 

Конституційна реформа 2004 р. 

Помаранчева революція 2004—2005 рр. В. 

Ющенко. Суспільно-політичне життя та 

соціально-економічний розвиток України у 

2005—2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. 

В. Янукович. 

Формування зовнішньої політики України. 

Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних 

організаціях. Загострення відносин із 

Російською Федерацією. Конфронтація навколо 

острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни 

з Росією. 

Процес європейської інтеграції та його 

призупинення. Студентський майдан. 

Євромайдан. Революція гідності 2013—2014 

рр. «Небесна Сотня». 

Анексія та тимчасова окупація Криму 

Російською Федерацією. Агресія Росії проти 

України. Початок Антитерористичної операції 

(АТО) в Донецькій та Луганській областях. 

Дострокові президентські вибори 2014 р. П. 

Порошенко. Угода про асоціацію між Україною 

й Європейським Союзом. Бойові дії на сході 

України (квітень 2014 — 2016 рр.). Реакція 

світової спільноти на агресію Російської 

Федерації. Процес мирного врегулювання: 

Мінські угоди та «нормандська четвірка». 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми 

 

Початок державотворчих 

процесів 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cbJvUHb_-

ns&index=124&list=PLGi7

Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ 

 

Політичні процеси. 

«Помаранчева 

революція». 

Президенство 

В.Януковича 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JdSq4mL8Dlo&ind

ex=126&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Революція Гідності 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9d-

4FEoX8qg&index=127&list

=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9

nJ09hXWlWXO2RZ 

 

АТО 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AzLRXgva_OI&ind

ex=128&list=PLGi7Trchx5

z8SdRkQh9nJ09hXWlWX

O2RZ 

 

Тузла 2003 р. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FTXuLgEFbDo 

 

Крим 

https://www.youtube.com/w

atch?v=p3Q4CC5izcY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns&index=124&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns&index=124&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns&index=124&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns&index=124&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=cbJvUHb_-ns&index=124&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg&index=127&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg&index=127&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg&index=127&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg&index=127&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=9d-4FEoX8qg&index=127&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=AzLRXgva_OI&index=128&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=AzLRXgva_OI&index=128&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=AzLRXgva_OI&index=128&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=AzLRXgva_OI&index=128&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=AzLRXgva_OI&index=128&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=FTXuLgEFbDo
https://www.youtube.com/watch?v=FTXuLgEFbDo
https://www.youtube.com/watch?v=p3Q4CC5izcY
https://www.youtube.com/watch?v=p3Q4CC5izcY


Формування громадянського суспільства. 

Соціально-економічний розвиток України у 

2014—2018 рр. 

Особливості культурного розвитку України 

(1991—20186 рр.).  

Релігійне життя. Зміни в системі національної 

освіти. Основні тенденції розвитку науки. 

Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 

2016 рр. Розвиток спорту та здобутки 

українських спортсменів. Чемпіонат Європи з 

футболу в Україні та Польщі 2012 р. 

Екологічні проблеми України наприкінці ХХ — 

на початку XXI ст. Подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

Основні поняття і терміни. 

«корупція», «тіньова економіка», «олігарх», 

«Помаранчева революція», «Євромайдан», 

«революція Гідності», «Небесна Сотня», 

«анексія», «сепаратизм», «антитерористична 

операція», «тимчасово окупована територія», 

«кіборг», «волонтерський рух», «люстрація», 

«громадянське суспільство», «безвізовий режим», 

«екуменізм», «поліконфесійність», «Томос», 

«помісна церква» 

Дати 
6 грудня 1991 р. – започаткування Збройних Сил 

України;  

липень 1994 р. – обрання Леоніда Кучми 

Президентом України;  

1995 р. – обрання України членом Ради Європи 

(РЄ);  

28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції 

України;  

вересень 1996 р. – запровадження національної 

грошової одиниці – гривні;  

жовтень–грудень 2004 р. – «Помаранчева 

революція», обрання Президентом України 

Віктора Ющенка; 

2008 р. – вступ України до Світової організації 

торгівлі (СОТ);  

січень 2010 р. – обрання Віктора Януковича 

Президентом України;  

листопад 2013 – лютий 2014 рр. – революція 

Гідності, повалення авторитарного режиму; 

червень 2014 р. – обрання Петра Порошенка 

Президентом України;  

2014 р. – підписання Україною Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом (ЄС);  

вересень 2014 р., лютий 2015 р. – Мінські 

домовленості (угоди) 

Персоналії 
Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор 

Янукович, Петро Порошенко, Любомир Гузар, 

Леонід Каденюк 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 



- написання конспекту; 

- робота з історичники картами, атлаами; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 


