
Індивідуальний план 

на ІІ семестр  

з історії України 

11 клас 
  За навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти «Історія України.10-11 класи», 

затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України № 236 від 21.02.2019  року.  
 

Термін    Зміст навчального матеріалу Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності   

Розділ 4. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
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ь
 -

 л
ю

ти
й

 

Україна в умовах перебудови в СРСР. 

Міжнародна ситуація 

Знати: 

– зміст понять: перебудова, гласність, 

плюралізм, прискорення, інфляція, андеграунд, 

неформальні організації, національно-

демократичний рух, суверенітет, незалежність, 

мітингова демократія, багатопартійність, путч; 

Розуміти: 

– передумови, протиріччя політики перебудови 

і гласності в УРСР; 

– тенденції соціально-економічного і 

політичного життя, розгортання національно-

демократичного руху, формування 

багатопартійності; 

– значення прийняття Декларації про 

державний суверенітет України й Акта 

проголошення незалежності України; 

референдуму 1 грудня 1991 р. як акта 

підтримки населенням України державної 

незалежності. 

Уміти: 

– встановлювати хронологічну послідовність і 

синхронність подій періоду перебудови; 

– використовувати історичну карту для 

реконструкції, пояснення та інтерпретації 

подій; 

– виявляти послідовність і суперечливість змін 

у політичному житті України; 

– висловлювати аргументовані судження щодо 

спроби державного перевороту в СРСР у серпні 

1991 р., його наслідків в Україні; ролі й місця 

України в загальносоюзних суспільно-

політичних процесах у 1991 р.; 

– пояснювати причини Революції на граніті та 

її значення у відновленні Україною 

незалежності, перетворення Кримської області 

в Автономну Республіку; 

– характеризувати діяльність: Леоніда 

Кравчука, В’ячеслава Чорновола, Ігоря 

Юхновського. 

Інформаційна революція: від дозованої 

гласності до скасування цензури. 

Відродження пам’яті про Голодомор 

1932-1933 рр. 

Українська діаспора та її внесок у 

відродження України 

Крах командної економіки. Невдача 

реформаторських зусиль 

Поглиблення диспропорцій і падіння 

рівня життя населення 

Чорнобильська катастрофа 

Поява неформальних організацій. 

Українська Гельсінська спілка. 

Народний рух України за перебудову 

Перші вільні вибори до Верховної Ради 

УРСР (березень 1990 р.). Зародження 

багатопартійності. Шахтарські страйки 

Особливості розвитку культури 

Відродження релігійного та церковного 

життя 

Декларація про державний суверенітет 

України 

Революція на граніті 

Перетворення Кримської області в 

Автономну Республіку. Створення 

Меджлісу кримськотатарського народу 

Спроба державного перевороту в СРСР. 

Акт проголошення незалежності 

України 

Референдум і вибори Президента 

України 1 грудня 1991 р.  

Роль України в розпаді СРСР. 

Міжнародне визнання 

Навчальний проект. Сто років боротьби 

за незалежність 

Практична робота № 4. “За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської 

трагедії. Виконати в електронному вигляді до 20 січня. 

Самостійна робота №4. Робота з писемними джерелами. Виконати в 

електронному вигляді до 16 лютого. 



 Тематична контрольна № 4. Виконати в електронному вигляді до 18 лютого. 

Розділ 5. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ 
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Державотворчі процеси Знати: 

– зміст поняття: «партія влади», тіньова 

економіка, інвестиції, дефолт, корупція, 

багатовекторність зовнішньої політики, 

«олігархічна система», євроінтеграція, 

приватизація, виборча система, 

конституційний договір, депопуляція, 

прожитковий мінімум,  Помаранчева 

революція;  

– основні державотворчі події України в 

1991-  2013  рр.; 

Розуміти: 

– історичне  значення прийняття Конституції 

України, запровадження національної валюти, 

проголошення курсу на євроатлантичну 

інтеграцію, будапештського меморандуму; 

– природу походження та значення 

Помаранчевої революції. 

Уміти: 

– встановлювати  хронологічну послідовність і 

синхронність подій, що відображають 

процеси  державотворення в Україні, 

синхронізувати їх з відповідними подіями 

регіональної історії, історії країн Центрально-

Східної Європи; 

– використовувати історичну карту для 

інтерпретації та реконструкції подій; 

– визначити основні тенденції та протиріччя 

соціально-економічного розвитку України в 

1991–1998, 1999–2004, 2005-2009, 2009-2013 

рр.; пошуків Україною зовнішньополітичних 

орієнтирів; 

– висловлювати  аргументовані судження 

щодо перебігу державотворчих процесів в 

Україні; формуванню олігархічної системи в 

Україні; 

– характеризувати діяльність Леоніда Кучми і 

Віктора Ющенка. 

 

«Партія влади». Особливості 

багатопартійної системи. Прийняття 

Конституції України 1996 р.  

Формування ринкової економіки. 

Запровадження гривні.  

Зміни в сільському господарстві 

Специфіка приватизації. Матеріальне 

становище населення 

Демографічна ситуація. Етносоціальна 

структура. 

Протидія сепаратизму. Повернення 

татар на історичну Батьківщину 

Відносини України з ЄС, НАТО, США. 

Відносини України з Росією. Проблема 

Чорноморського флоту. Ідея Єдиного 

економічного простору (ЄЕП). 

Тузлівська криза. 

Президентські вибори 2004 р. 

Помаранчева революція. Конституційна 

реформа 2004 р. 

Суспільно-політичне життя України в 

2005-2009 рр. 

Конституційні зміни, суспільно-

політичне життя України в 2010-1013 

рр. Харківські угоди 2010 р. 

Навчальний проект. «Як 

трансформувався український 

визвольний рух у ХХІ ст.» 

Узагальнення з розділу 5 

Урок контролю (і корекції) навчальних 

досягнень учнів з розділу 5 

Практична робота №5. Державне будівництво в незалежній Україні: 

особливості, здобутки, проблеми. Виконати до 18 березня 

Самостійна робота №5. Візуальні джерела. Виконати в електронному вигляді до 18 

березня 

Тематична контрольна № 5. Виконати в електронному вигляді до 4 квітня 

Розділ 6. ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ 

 Загострення дискусій навколо 

геополітичного вибору України. 

Євромайдан. Революція Гідності. 

Небесна сотня. 

Знати: 

– зміст понять: економічна інтеграція, 

політична асоціація, Євромайдан, Революція 

Гідності, Небесна Сотня, Мінські 

домовленості, люстрація, тимчасово окупована 

територія, антитерористична операція (АТО), 
Окупація та анексія Росією Криму 

Збройна агресія Росії на сході України. 



АТО. Операція об’єднаних сил (ООС), «добробат», 

«кіборги», «гібридна війна», волонтерський 

рух, безвізовий режим, томос. 

– домінуючі тенденції державотворчого 

процесу в 2014–2019 рр.; 

– зміст документів України, Європейського 

Союзу (ЄС), ООН, США про визнання Росії 

агресором. 

Розуміти: 

– особливості соціально-економічного 

розвитку України в останнє десятиліття; 

– природу походження та значення 

Євромайдану і Революції Гідності; 

– необхідність вшанування героїзму та 

жертовності загиблих Небесної Сотні, 

захисників України від збройної агресії Росії; 

– територіальну цілісність України і 

недоторканість державних кордонів як головні 

умови суверенності та незалежності; 

– чинники формування громадянського 

суспільства в незалежній Україні; 

– важливість для України політичної асоціації, 

економічної інтеграції та впровадження 

безвізового режиму з ЄС. 

Уміти: 

– встановлювати хронологію подій України в 

2014–2019 рр.; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про основні політичні й соціально-

економічні події в Україні впродовж 2014–

2019 рр.; 

– визначати основні протиріччя соціально-

економічного розвитку України в 2014–

2019 рр.; 

– характеризувати перебіг державотворчих 

процесів в Україні впродовж останнього 

п’ятиліття; 

– обґрунтувати на основі аналізу документів 

твердження про визнання Росії державою-

агресором щодо України; 

– аналізувати Звернення до Організації 

Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних 

парламентів держав світу про визнання 

Російської Федерації державою-агресором, 

затверджене Постановою Верховної Ради 

України від 27 січня 2015 р.; 

– визначати передумови, причини, ознаки та 

наслідки збройної агресії Росії проти України; 

– обстоювати свої судження щодо розвитку 

освіти, науки і культури; 

Реакція світової спільноти на збройну 

агресію Росії. Санкції проти Росії. 

Мінські угоди. ООС. 

Відновлення владної вертикалі в ході 

президентських і парламентських 

виборів 2014 р. 

Практичне заняття. Зовнішні та 

внутрішні загрози суверенітету України 

в умовах «гібридної війни». 

Соціально-економічне становище 

України. Угода про асоціацію між 

Україною і ЄС. Безвізовий режим для 

громадян України в країни ЄС. 

Релігійне життя. Створення 

Православної церкви України. Надання 

Томосу.  

Особливості розвитку культури. 

Реформи в освіті. Тенденції розвитку 

науки. 

Українці в світі. Зв’язки з українською 

діаспорою. 

Навчальний проект. «У 1918 р. Україна 

здобула незалежність, у 1991 р. – 

відновила, сьогодні – захищає». 

 



– прогнозувати можливі шляхи розвитку 

України та зміни її геополітичного становища; 

– характеризувати діяльність Петра 

Порошенка, Любомира Гузара. 

Практична робота №6. Окупація та анексія Криму. Виконати в електронному 

вигляді до 20 квітня. 

Самостійна робота №6. Революція гідності . Виконати в електронному вигляді до 

15 квітня 

Тематична контрольна № 6. Виконати в електронному вигляді до 6 травня 

 


