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Тема. Урок повторення «Україна в умовах незалежності»
Пояснення навчального матеріалу
Здобувши незалежність, українське суспільство отримало можливість вільного
геополітичного вибору й поступово усвідомило доцільність європейського напряму
розвитку. Відмова кримінально-олігархічного режиму В. Януковича від європейської
перспективи стала приводом до нового напруження й протистояння між громадянським
суспільством та олігархатом, що привело до Революції гідності. Звіряче побиття
студентської молоді, котра висловила протест проти згубної політики маріонеткового
проросійського режиму, спричинило вихід на Майдан мільйонів українських громадян.
Євромайдан
протиставив
насильству
самоорганізацію,
самопожертву,
взаємодопомогу, незламні волю та силу духу. Символом гідності новітньої української
нації стала Небесна сотня — 107 Героїв України, які віддали життя за права та свободи
людини, демократію, українську конституцію.
Революція гідності відкрила шлях для радикального реформування економіки та
формування повноцінного громадянського суспільства. Для російських сил перемога
Революції гідності означала втрату сподівань на відродження імперії. Щоб зупинити
історичний поступ України, вони розв’язали війну. Окупантам вдалося захопити Крим,
окремі райони Донецької та Луганської областей. Однак ворог знову наштовхнувся на
незламність українського народу. Разом з боєздатними частинами проти ворога воювали
добровольчі батальйони. Постачання армії здійснювали волонтери.
Україну підтримало світове співтовариство. Основним інструментом проти
російської агресії світова дипломатія вважає Мінські угоди. Хоча їхнє виконання було
плановане до кінця 2015 р., РФ нехтує ними й до сьогодні.
Російська агресія лише пришвидшила усвідомлення українським суспільством свого
місця та ролі в європейській та світовій спільноті. Крок за кроком Україна впевнено
повертається до європейської родини народів, з якої була понасильницьки вилучена
Московською державою після поразки під Полтавою 1709 р. Незважаючи на втрату 16 %
ВВП, унаслідок збройної агресії РФ, рівень української економіки з другої половини 2016
р. почав зростати. Уряд здійснив ряд кроків щодо оздоровлення та реформування
господарських відносин, виведення економіки з «тіні». Нині розвиток України
продовжується в суспільно-політичному напрямі. Українці звільняються від стереотипів
імперського минулого: малоросійства та радянщини. Суспільні верстви залучаються до
активного політичного життя. Однак, не маючи політичного досвіду, вони стають легкою
наживою для політиківдемагогів та українофобських ЗМІ. Історичним здобутком України
стало відродження автокефальної помісної української церкви — Православної церкви
України. Сучасна українська культура, розвиваючись у суперечливих умовах всебічної
трансформації нашого суспільства, набуває нових ознак.
1. Позначте плакати, створені під час Революції Гідності.

Перехід економіки України на ринкові рейки призвів до гіперінфляції, яка була
приборкана у період президентства
А Леоніда Кравчука.
Б Леоніда Кучми.
В Віктора Ющенка.
Г Віктора Януковича.
3. Про яке явище йдеться в цитованому документі? «Найбільшим негативом
1990-х років було «вимивання» активної, продуктивної частини населення —
людей молодого та середнього віку — за межі держави. За офіційними даними,
Україна втратила близько 3,5 мільйона осіб, третина з яких — кваліфіковані
фахівці».
А соціальну диференціацію
Б дефіцит робочої сили
В трудову міграцію
Г депопуляцію
4. Чим були зумовлені дострокові вибори Президента України у травні 2014 р.?
А втечею з країни попереднього президента
Б достроковими виборами Верховної Ради України
В зміною Конституції України
Г вступом до Світової організації торгівлі
2.

5.

А

Який Президент України був усунутий від влади у результаті народних
протестів?

Б
В
Г
6. Участь України у програмі «Партнерство заради миру» свідчило про
співробітництво з
А ООН.
Б НАТО.
В ОБСЄ.
Г ЄС
7. Яка трагедія України у ХХ ст. була визнана на законодавчому рівні у 2006 р.
геноцидом українського народу?
А Голодомор 1932–1933 р.
Б нацистська окупація 1941–1944 рр.
В Великий терор 1938–1939 рр.
Г масова депортація у 1939–1941 рр.
8. На чому, крім Конституції і Акта проголошення незалежності України,
урочисто присягають президенти України?
А «Кобзарі»
Б «Книзі буття українського народу»
В Пересопницькому Євангелії
Г Острозькій Біблії
9. 2014 рік — це рік, коли Україна
А підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
Б стала членом Ради Європи (РЄ).
В приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».
Г вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).
10. Конституція Української РСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою
чинність
А 1985 р.
Б 1991 р.
В 1996 р.
Г 2004 р.
11. На створення плаката художника надихнула оборона українськими військами
під час АТО

А Донецького аеропорту.
Б Маріуполя.
В Дебальцевського плацдарму.
Г Луганського аеропорту.
12. Що зумовило підписання цитованого документа: «Російська Федерація,
Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Сполучені Штати
Америки підтвердити Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного
акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати
незалежність і суверенітет та існуючі кордони України…»?
А вступ до Ради Європи

Б відмова України від статусу ядерної держави
В входження України до Світової організації торгівлі
Г проведення всеукраїнського референдуму на підтвердження акту
проголошення незалежності України
13. Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно використовувати
поняття

А «анексія».
Б «депортація».
В «мобілізація».
Г «лібералізація».
14. Установіть відповідність між датами і подіями.
1. 16 липня 1990 р.
2. 24 серпня 1991 р.
3. 9 листопада 1995 р.
4. 28 червня 1996 р.
А урочиста церемонія вступу України до Ради Європи
Б прийняття Конституції України
В схвалення Декларації про державний суверенітет України
Г прийняття Акта проголошення незалежності України
Д проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР
15. Установіть послідовність подій за роки незалежності.
А перші вибори Президента України
Б перші вибори до Верховної Ради України
В ухвалення Конституції України
Г ухвалення державної символіки України
16. Укажіть факти біографії громадсько-політичного діяча, зображеного на фото.

1. брав участь у роботі Української робітничоселянської спілки
2. обіймав посаду голови Народного Руху України
3. один із засновників Української Гельсінської спілки
4. автор книги «Україна наша радянська»
5. засновник самвидавського часопису «Український вісник»
6. вислання за кордон і позбавлення радянського громадянства

7. обраний Президентом України у 1991 р.
17. Коли розпочалося військове вторгнення Російської Федерації в Україну:
А. 19 лютого 2014 р.
Б. 20 лютого 2014 р.
В. 21 лютого 2014 р.
Д. 22 лютого 2014 р.
18.Яку частину території Украни окупувала Російська Федерація:
А. 6,7%.
Б. 7,2%.
В. 7,9%.
Г. 8,2%.
19. Поява українських «кіборгів» зумовлено:
А. Російською агресією в Криму.
Б. Боями на Дебальцевському плацдармі.
В. Обороною Маріупольського напрямку.
Г. Захистом Донецького аеропорту.
20. Визначте передумови, ознаки та наслідки агресії Росії проти України.
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