
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (від 1945 р. до сьогодення). 

11 клас 
Підручники: 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти  Гісем О. В., Мартинюк О. О. 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas

/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osv

ti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/ 

 

«Історія України (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти  Сорочинська Н. М., Гісем О. О.  
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas

/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osv

ti--sorochinska-n-m-gsem-o-o-/ 

 

«Історія України (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів 
загальної середньої освіти  Гісем О. В., Мартинюк О. О. 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas

/storya-ukrani-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvt

i--gsem-o-v-martinyuk-o-o/ 

Всеукраїнська школа онлайн (відеоуроки) https://lms.e-school.net.ua/ 

І семестр 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ПОВТОРЕННЯ. 

ВСТУП 

Уроки української історії 1914–1945 

рр. Україна на політичній карті Європи 

в 1914–1945 рр.  

Особливості курсу історії України 

від 1945 р. до сьогодення. 

Періодизація історії України другої 

половини ХХ–першої чверті ХХІ ст. 

Основні поняття і терміни. 

«Новітня історія України» 

 

 

 

2 РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА 

В ПОВОЄННИЙ 

ПЕРІОД 

Україна в системі міжнародних 

відносин. УРСР – співзасновниця 

Організації Об’єднаних Націй (ООН). 

Участь України в інших міжнародних 

організаціях. Переміщені особи з 

України. Репатріація. Неповерненці.  

Встановлення кордонів УРСР із 

сусідніми державами. Депортація за 

«обміном населення» між УРСР та 

Довідкова література, 

енциклопедії, словники, 

науково-популярні фільми  

Україна ООН.  

https://www.youtube.com/watch?v

=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=108  

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--sorochinska-n-m-gsem-o-o-/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--sorochinska-n-m-gsem-o-o-/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukranirven-standartu-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--sorochinska-n-m-gsem-o-o-/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukrani-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukrani-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/4-storya-ukrani-11-klas/storya-ukrani-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--gsem-o-v-martinyuk-o-o/
https://lms.e-school.net.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=mKlyy16ENPI&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=108


Польською Народною Республікою 

(1944–1946 рр.). Операція «Вісла». 

Обмін територіями 1951 р. 

Відбудова промисловості: джерела та 

ресурси (праця мобілізованих, 

військовополонених, репатріантів, 

в’язнів виправно-трудових таборів). 

Становище сільського господарства. 

Голод 1946–1947 рр. 

Посилення проявів «культу особи» 

Йосифа Сталіна в УРСР. Особливості 

державної пропаганди. Ідеологічні 

інтерпретації перемоги над нацизмом. 

«Ждановщина» в Україні. Кампанії 

боротьби проти «українських 

буржуазних націоналістів» і «безрідних 

космополітів». 

«Радянізація» західних областей 

УРСР. Ліквідація Української 

греко-католицької церкви. Операція 

«Захід». Національно-визвольний рух у 

1944–1950-х рр. на території України. 

Бій під Гурбами. «Велика блокада» 

проти УПА. Депортації родин воїнів 

УПА. Оунівський рух в еміграції. 

Особливості розвитку культури. 

Повсякденне життя населення 

України в повоєнні часи: стратегії 

виживання. Зміни у суспільній 

свідомості 

Основні поняття і терміни. 

«ООН», «репатріація»,  

«неповерненці»,  «відбудова», «операція 

“Вісла”», «обміном населення», 

«операція “Захід”», «оунівський рух», 

«Велика блокада», «ждановщина», 

«лисенківщина», «українських 

буржуазних націоналістів», 

«космополітизм», «холодна війна», 

«державна пропаганда» 

Дати 

21 — 25 квітня 1944 р. – Бій під 

Гурбами;  

1945 р. – входження Закарпаття до 

складу УРСР; 

квітень 1945 р.  – Україна – 

співзасновниця Організації Об’єднаних 

Націй (ООН);  

березень 1946 р. – ліквідація УГКЦ;  

1946 р. - «Велика блокада» проти УПА 

1946–1947 рр. – масовий голод в Україні; 

квітень – липень 1947 р. – проведення 

Відбудова. Голод. Радянізація.  

https://www.youtube.com/watch?v

=jfCiv5O58J8&list=PLGi7Trchx5z

8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&i

ndex=109  

 

Боротьба УПА. «Вісла»  

https://www.youtube.com/watch?v

=aHifM2i_zBc&index=110&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=NvXE2dRFufg&index=60&list=P

L5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=JcezdIuyX-s 

 

Операція «Вісла» (№1-4)  

https://www.youtube.com/watch?v

=0Mgnd-ZwI1w&index=57&list=P

L5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wW

bP9jCOD  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=cp_fn82cUO0&t=16s 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=cp_fn82cUO0  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Clx_gvj062o&index=59&list=PL

5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWb

P9jCOD  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Clx_gvj062o&index=59&list=PL

5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWb

P9jCOD  

 

Культура  

https://www.youtube.com/watch?v

=qpF6RCS-Sog&index=111&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

 

УГКЦ  

https://www.youtube.com/watch?v

=0JuNn59KgCA&list=PLkV962X

QLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo

&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=jfCiv5O58J8&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=jfCiv5O58J8&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=jfCiv5O58J8&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=jfCiv5O58J8&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=aHifM2i_zBc&index=110&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=aHifM2i_zBc&index=110&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=aHifM2i_zBc&index=110&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=aHifM2i_zBc&index=110&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=NvXE2dRFufg&index=60&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=NvXE2dRFufg&index=60&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=NvXE2dRFufg&index=60&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=NvXE2dRFufg&index=60&list=PL5vqV-t0Um0RksgDZgcqzfH_wWbP9jCOD
https://www.youtube.com/watch?v=JcezdIuyX-s
https://www.youtube.com/watch?v=JcezdIuyX-s
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&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=cp_fn82cUO0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=cp_fn82cUO0
https://www.youtube.com/watch?v=cp_fn82cUO0
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=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


польською владою операції «Вісла»; 

жовтень  

1947 р. – проведення операції «Захід»;  

1949 р. – ліквідація Мукачівської єпархії 

УГКЦ; 

1951 р. – встановлення західного кордону 

УРСР. Обмін територіями між 

Польщею та УРСР 

Персоналії 

Василь Кук, Олександр Богомольць, 

Сергій Лебедєв, Андрій Малишко, 

Максим Рильський, Володимир Сосюра, 

Павло Тичина, Володимир Філатов, 

Йосип Сліпий 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=MLlSENZ45ec&list=PLkV962X

QLc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo

&index=3  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=tIY20UYLITU&index=4&list=PL

kV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj

2udhhxo  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Dv0yYO9zvrI&list=PLkV962XQ

Lc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&i

ndex=5  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Qs-3AYLZVC0&index=6&list=P

LkV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgy

j2udhhxo  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=lk6dEgwxS5U&list=PLkV962XQ

Lc2m7YwAAxjgDzsgyj2udhhxo&i

ndex=7  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=hLrnNpvOfho&index=8&list=PL

kV962XQLc2m7YwAAxjgDzsgyj

2udhhxo  

https://www.youtube.com/watch?v

=GweSlvlA3PE 

 

Депортація 

https://www.youtube.com/watch?v

=5YDIvOkmN-U 

 

 РОЗДІЛ 2. УКРАЇНА 

В УМОВАХ 

ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 

Початок десталінізації. 

Внутрішньополітична ситуація в УРСР. 

Українці в повстаннях у таборах 

ГУЛАГу. XX з’їзд Комуністичної 

партії Радянського Союзу (КПРС). 

Десталінізація: зміст, ідеологічні 

обмеження. Суперечливість процесу 

реабілітації жертв політичних репресій. 

Ліквідація ГУЛАГу. 

Спроби. реформування 

промисловості, сільського 

господарства, соціальної сфери. 

Децентралізація управління 

економікою. Розвиток промисловості. 

Становище сільського господарства 

Десталінізація  

https://www.youtube.com/watch?v

=7XSyAwq975A&list=PLGi7Trch

x5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=112  

 

Хрущовські надпрограми  

https://www.youtube.com/watch?v

=nkzM-ZDewck&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=113  

 

«Шістдесятництво»  

https://www.youtube.com/watch?v

=UeMhU30qyGA&index=114&list

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=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=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=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=GweSlvlA3PE
https://www.youtube.com/watch?v=GweSlvlA3PE
https://www.youtube.com/watch?v=5YDIvOkmN-U
https://www.youtube.com/watch?v=5YDIvOkmN-U
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=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ
https://www.youtube.com/watch?v=UeMhU30qyGA&index=114&list=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ


Передання Кримської області до 

складу УРСР. Соціально-економічна 

інтеграція. 

Кримського півострова з Україною. 

Міграції, зміни національного складу 

населення. Спроби проведення 

«українізації». Становище 

кримськотатарського народу у місцях 

депортації та його боротьба за 

повернення на батьківщину. 

«Шістдесятництво». Київський клуб 

творчої молоді «Сучасник». Спроби 

опозиційної діяльності: підпільні групи 

та організації. Зародження 

дисидентського руху. Антирежимні 

виступи. 

Особливості розвитку культури. 

Продовження політики російщення. 

Антирелігійні кампанії. 

Особливості соціальної політики. 

Повсякденне життя. Зміни у 

суспільній свідомості. 

Основні поняття і терміни. 

«десталінізація», «культ особи», 

«лібералізація», «політична реабілітація», 

«відлига», «раднаргосп», 

«децентралізація»,  «шістдесятники», 

«дисиденти», «російщення», 

«нтирежимні виступи». 

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 

=PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

 

Культура  

https://www.youtube.com/watch?v

=lq7t6XRN-lo&index=115&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

 

Україна в 1960-ті  

https://www.youtube.com/watch?v

=tI1rXSWMPDk  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=7ynUTZQKN_Q  

 

 РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА 

В ПЕРІОД 

СИСТЕМНОЇ 

КРИЗИ СОЮЗУ 

РАДЯНСЬКИХ 

Неосталінізм. Зміни в системі влади. 

Конституція УРСР 1978 р. Вплив 

міжнародних процесів на ситуацію в 

Україні. 

Посилення репресій проти української 

Україна в 1970-ті  

https://www.youtube.com/watch?v

=69whekd8974  

https://www.youtube.com/watch?v

=lXYdFdUE1ms  

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=tI1rXSWMPDk
https://www.youtube.com/watch?v=tI1rXSWMPDk
https://www.youtube.com/watch?v=7ynUTZQKN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=7ynUTZQKN_Q


СОЦІ-АЛІСТИЧНИ

Х РЕСПУБЛІКУ 

інтелігенції. Активізація 

дисидентського руху: течії, форми та 

методи боротьби. «Самвидав». 

«Український вісник». Українська 

громадська група сприяння виконанню 

Гельсінських угод (Українська 

Гельсінська група/УГГ). Прояви 

єврейського дисидентського та 

сіоністського руху на теренах УРСР. 

Опозиційна діяльність режимові в 

середовищі інших національних 

меншин. Кримські татари в боротьбі за 

повернення на батьківщину. 

Наростання економічної кризи. 

Уповільнення темпів зростання 

промисловості. Провал Продовольчої 

програми.  

Життєвий рівень населення. 

Феномени радянського повсякдення: 

«хрущовки», «дефіцит», «черги». 

Етносоціальні зміни в УРСР. 

Особливості розвитку культури. 

Українське поетичне кіно. Український 

спорт. Особливості державної 

пропаганди в Україні: «радянський 

народ», «радянська людина» та їхні 

«вороги». 

Основні поняття і терміни 

«застій», «дефіцит», «черга», 

«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 

1982 р. – Продовольча програма 

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 

Застій  

https://www.youtube.com/watch?v

=rVnyAPR6aG0&index=116&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

П. Шелест, В. Щербицький. 

Конституція УРСР 1978 р.  

https://www.youtube.com/watch?v

=3cz4rTxLLe8&index=117&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

 

Повсякденне життя. Дефіцит. 

Боротьба з десидентами  

https://www.youtube.com/watch?v

=pyOfTvAQ-Y4&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=118  

Дисиденти УГГ.  

https://www.youtube.com/watch?v

=4dumCi912Ys&index=119&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

Дисиденти 1980-х  

https://www.youtube.com/watch?v

=3VFfjjS8i6E  

https://www.youtube.com/watch?v

=CELhoVDFxWM  

Авіаконструктор Олег Антонов  

https://www.youtube.com/watch?v

=XZzU2xy8JyA  

Культура  

https://www.youtube.com/watch?v

=0RmlNT0hheI&list=PLGi7Trchx

5z8SdRkQh9nJ09hXWlWXO2RZ

&index=120  



 

ІІ семестр 

 Розділ 4. 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ, ЇЇ РОЛЬ 

У РОЗПАДІ СОЮЗУ 

РАДЯНСЬКИХ 

СОЦІАЛІСТИЧНИХ 

РЕСПУБЛІК 

Політика 

«перебудови-прискорення-гласності» 

та її наслідки в УРСР. 

Чорнобильська катастрофа: 

передумови, позиція влади, заходи для 

подолання, наслідки. Проблеми 

ядерної безпеки УРСР. Вплив на 

суспільну свідомість. 

Виникнення 

націонал-демократичної, 

антикомуністичної опозиції. 

Утворення неформальних громадських 

організацій і груп. Українська 

Гельсінська спілка. Народний рух 

України за перебудову. Перехід 

частини республіканської 

номенклатури на національні позиції. 

Перші альтернативні вибори (1990 р.). 

«Декларація про державний 

суверенітет України». «Революція на 

граніті». Формування 

багатопартійності. Масові страйки 

шахтарів. 

Відновлення Кримської Автономної 

Радянської Соціалістичної 

Республіки (Кримської АРСР). 

Створення Меджлісу 

кримськотатарськогонароду. Спроби 

союзної влади зупинити процеси 

демократизації, розпаду СРСР. 

Повсякдення. Особливості розвитку 

культури і спорту. Відродження 

релігійного життя. 

Проголошення незалежності 

України. Україна під час спроби 

державного перевороту в СРСР. «Акт 

проголошення державної незалежності 

України». Всеукраїнський референдум 

і вибори Президента України 1 грудня 

1991 р. Роль України у розпаді СРСР. 

Міжнародне визнання державної 

незалежності України. 

Внесок української діаспори у 

відновлення державної незалежності 

України. 

Основні поняття і терміни 

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

«український 

Перебудова. Гласність  

https://www.youtube.com/watch?v

=w2xie4tx7Yw&index=121&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

Чорнобиль  

https://www.youtube.com/watch?v

=O_aRrrz1g6A  

Громадська активність  

https://www.youtube.com/watch?v

=5Ri0-BUld5A&index=122&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

Проголошення незалежності 

України  

https://www.youtube.com/watch?v

=ZbW3F27-9Js&index=123&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  



національно-демократичний рух», 

«багатопартійність», «суверенітет», 

«незалежність», «ринкові відносини», 

«референдум», «президент» 

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»; 

1991 р. – Створення Меджлісу 

кримськотатарськогонароду 

24 серпня 1991 р. – ухвалення 

Верховною Радою УРСР Акта 

проголошення незалежності України; 

1 грудня 1991 р. – проведення 

Всеукраїнського референдуму та обрання 

Президента України 

Персоналії 

Леонід Кравчук, Ігор Юхновський 

 РОЗДІЛ 5. 

РОЗВИТОК 

УКРАЇНИ ЯК 

НЕЗАЛЕЖНОЇ 

ДЕРЖАВИ 

Державотворчі процеси. Особливості 

багатопартійної системи. Прийняття 

Конституції України 1996 р. 

Президентські вибори 2004 р. 

«Помаранчева революція». 

Конституційна реформа 2004 р. 

Основні тенденції 

суспільно-політичного життя в 

2005–2009 рр. Спроби формування 

авторитарного режиму в 2010–2013 рр. 

Харківські угоди 2010 р. 

Утвердження ринкової економіки. 

Запровадження національної 

валюти–гривні. Специфіка 

приватизації. Становлення, прояви 

олігархічної системи. 

Демографічна та етносоціальна 

структура населення України. 

Повернення кримськотатарського 

народу на історичну Батьківщину. 

Життя національних спільнот в 

Україні. 

Багатовекторність зовнішньої  

Початок державотворчих 

процесів  

https://www.youtube.com/watch?v

=cbJvUHb_-ns&index=124&list=P

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

Політичні процеси. 

«Помаранчева революція».  

Президенство В.Януковича  

https://www.youtube.com/watch?v

=JdSq4mL8Dlo&index=126&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

Тузла 2003 р.  

https://www.youtube.com/watch?v

=FTXuLgEFbDo  



політики України та її наслідки. 

Вступ України до Ради Європи. 

Будапештський меморандум. 

Тузлівська криза. Проголошення 

Україною курсу на євроатлантичну 

інтеграцію. 

Зміни у соціальній структурі 

українського суспільства. Динаміка 

зайнятості населення. Повсякденне 

життя. Зрушення в суспільній 

свідомості. Релігійне життя. Здобутки 

українців у сфері культури (наука, 

освіта, мистецтва, спорт). 

Українці в світі. Українська діаспора в 

розбудові державної незалежності 

України. 

Основні поняття і терміни 

«партія влади», «тіньова економіка», 

«дефолт», «інвестиції», «корупція», 

«багатовекторність зовнішньої 

політики», «олігархічна система», 

«євроінтеграція», «приватизація», 

«виборча система», «прожитковий 

мінімум», «Помаранчева революція». 

Дати 

6 грудня 1991 р. – створення 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. 

Персоналії 

Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Леонід 

Каденюк, Віктор Янукович 

 РОЗДІЛ 6. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ВИБІР УКРАЇНИ. 

Геополітичний вибір України: 

утвердження євроінтеграційного 

курсу. Україна в імперській доктрині 

Революція Гідності  

https://www.youtube.com/watch?v

=9d-4FEoX8qg&index=127&list=P



РОСІЙСЬКО-УКРАЇ

НСЬКА ВІЙНА 

«русского міра». Політичні, 

економічні, інформаційні та інші 

засоби тиску на Україну в контексті 

відродження прагнень Російської 

Федерації (РФ) до реімперіалізації на 

теренах колишнього СРСР. 

Зрив угоди про асоціацію України та 

Європейським Союзом (ЄС). 

Євромайдан. Революція Гідності. 

Крах режиму Віктора Януковича. 

Небесна Сотня. Президентські та 

парламентські вибори 2014 р. Обрання 

Петра Порошенка Президентом 

України. Підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Надання українцям права на безвізовий 

режим в’їзду в країни ЄС. 

Початок війни РФ проти України: 

окупація, анексія Криму, збройна 

агресія на сході України. 

Квазіреферендуми і проголошення 

маріонеткових квазідержав Донецької 

Народної Республіки (ДНР), 

Луганської Народної Республіки 

(ЛНР). 

Антитерористична 

операція/Операція об’єднаних сил 

(АТО/ООС). Перебіг бойових дій. 

Мінські домовленості. 

Українське громадянське 

суспільство в обороні держави. 

Добровольчі батальйони. 

Волонтерський рух. Участь 

добровольців-іноземців у збройній 

боротьбі на боці України. 

Міжнародна підтримка України в 

умовах війни. «Норманська четвірка»: 

внесок у стабілізацію збройного 

конфлікту. Позиція США та держав 

«великої сімки». Санкції, накладені на 

РФ за невиконання Мінських 

домовленостей. 

Соціально-економічний розвиток 

України у 2014–2022 р. Економічні, 

політичні, судово-правові реформи. 

Створення незалежної правоохоронної 

структури для боротьби з корупцією. 

Незавершеність реформ. 

Законодавче забезпечення статусу 

української мови як державної. 

Розвиток української культури. 

Утворення канонічної 

автокефальної Православної церкви 

LGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hXWl

WXO2RZ  

 

АТО  

https://www.youtube.com/watch?v

=AzLRXgva_OI&index=128&list=

PLGi7Trchx5z8SdRkQh9nJ09hX

WlWXO2RZ  

Крим  

https://www.youtube.com/watch?v

=p3Q4CC5izcY  

 

Рашизм 

https://www.youtube.com/watch?v

=jW3nQrg_Cuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Q4CC5izcY
https://www.youtube.com/watch?v=p3Q4CC5izcY
https://www.youtube.com/watch?v=jW3nQrg_Cuk
https://www.youtube.com/watch?v=jW3nQrg_Cuk


України (ПЦУ). 

Президентські вибори 2019 р. 

Обрання Володимира Зеленського 

Президентом України. Земельна та 

інфраструктурна реформи. 

Цифровізація України. 

Широкомасштабне вторгнення 

російських військ на терени 

України: перебіг, результати. Збройні 

сили України (ЗСУ), Національна 

гвардія, територіальна оборона, 

громадянське суспільство та влада в 

обороні країни. 

Злочини геноциду та воєнні злочини 

РФ проти України. Нищення 

економіки України. Використання 

Росією продовольства як зброї. Заява 

Верховної Ради України «Про 

вчинення Російською Федерацією 

геноциду в Україні». Консолідація 

української політичної нації в боротьбі 

проти російській агресії. 

Російська пропаганда як інструмент 

підбурювання війни і геноциду. 

Ідеологема «денацифікація України». 

Протидія України російській 

пропаганді та дезінформації. 

Розгортання дипломатичної 

боротьби України. Утворення 

міжнародної коаліції держав на 

підтримку незалежності і 

обороноздатності України. Лендліз. 

Надання Україні статусу кандидата в 

члени ЄС. 

Повсякдення в умовах війни: 

індивідуальний досвід, стратегії 

виживання та протистояння. 

Колабораційна діяльність і 

кримінальна відповідальність за неї. 

Рух Опору на тимчасово окупованих 

територіях. Біженці та  

вимушені переселенці. Примусове 

переселення громадян України до РФ. 

Гуманітарна підтримка біженців в 

країнах ЄС. 

Релігія, церкви й релігійні 

організації та війна. Діячі 

української культури в допомозі 

фронту. Діячі світової культури в 

підтримці України 

Основні поняття і терміни.  

«Євромайдан», «революція Гідності», 

«Небесна Сотня», «анексія», 



«сепаратизм», «тимчасово окупована 

територія», «маріонеткова 

квазідержава», «антитерористична 

операція», «кіборги», «волонтерський 

рух», «Мінські домовленості», 

«Операція об’єднаних сил» (OOC), 

«колабораційна діяльність»,  

«добробат», «гібридна війна», 

«люстрація», «громадянське 

суспільство», «безвізовий режим», 

«цифровізація», «екуменізм», «Томос», 

«поліконфесійність», «помісна церква» 

Дати  

листопад 2013 – лютий 2014 рр. – 

революція Гідності, повалення 

авторитарного режиму;  

лютий 2014 р. – початок 

російсько-української війни 

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)  

2019 р. – Обрання Володимира 

Зеленського Президентом України.  

24 лютого 2022 р. – повномасштабне 

вторгнення російських військ на 

територію України. 

Червень 2022 р. – надання України 

статусу кандидата в члени ЄС 

Персоналії  

Петро Порошенко, Любомир Гузар, 

Володимир Зеленський, Валерій 

Залужний  

 

 


