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Тема. Урок узагальнення «Україна в умовах незалежності»
Пояснення навчального матеріалу
Опрацювати питання за розділами V «Становлення України як незалежної держави»
та
VІ «Творення нової України» , §20- 30, законспектували, підготуватись до
тестового контролю.
1. Створення хроніки - інтерактивної стрічки часу використавши основні дати події 19912019 рр. Складіть перелік подій, що відбулися за роки незалежності. Які з них ви
вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір. Встановіть хронологію подій
незалежної України, які мали найбільший вплив на формування національної свідомості.
2. Поясніть значення понять і термінів: «конфронтація», «економічна інтеграція»,
«політична асоціація», «Євромайдан», «Революція Гідності», «Небесна сотня»,
«Нормандська четвірка», «Мінські угоди», «люстрація», «тимчасово неконтрольована
територія», «антитерористична операція (АТО)», «гібридна війна», «волонтерський рух»,
«безвізовий режим».
3. Визначте здобутки і прорахунки політики Президентів України: В. Ющенка, В.
Януковича, П. Порошенка.
4. На основі додаткових джерел охарактеризуйте українських політиків, науковців,
митців, церковних діячів, спортсменів (Мирослава Поповича, Любомира Гузара, Богдана
Ступки, Юрія Андруховича, Руслани Лижичко, Сусанни Джамаладінової (Джамали),
Святослава Вакарчука, Сергія Бубки, Віталія Кличка, Володимира Кличка, Андрія
Шевченка та ін.).
5. У чому суперечливість процесу розбудови незалежної держави в Україні? Як це
пов’язано з особливостями політичного й економічного життя? Визначте домінуючі
тенденції державотворчого процесу в Україні часів незалежності.
6. Визначте особливості соціально-економічного розвитку України в останнє десятиліття.
Висловіть і аргументуйте власну точку зору щодо перспектив соціально-економічного
розвитку України.
7. Покажіть на карті: а) території, які анексувала Росія у 2014 р.; б) території, які стали
ареною бойових дій з весни 2014 р.; в) регіони електоральної підтримки виборців
президентів України.
8. Складіть розповідь про соціально-економічне становище, повсякденне життя, настрої
населення та психологічний клімат у суспільстві в роки російської збройної агресії.
9. Охарактеризуйте і поясніть основні чинники, особливості й тенденції розвитку
українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.
10. Які основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та
світових процесів інтеграції? Чому Україні не вдалося стати членом ЄС чи НАТО?

Поясніть важливість для України політичної асоціації, економічної інтеграції та
впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.
11. Укажіть природу походження, рушійні сили та значення Євромайдану і Революції
Гідності.
12. Чи є волонтерський рух чинником формування громадянського суспільства в
незалежній Україні?
13. Висловіть власну думку щодо результатів процесу державотворення в Україні.
14. Які причини та наслідки агресії Російської Федерації проти України? Як, на вашу
думку, повинні розвиватися українсько-російські відносини?
15. Сформулюйте власне судження щодо розвитку освіти, науки і культури в сучасній
Україні.
16. Сучасний український політик та історик В. Литвин пише: «Рано чи пізно буде
підраховано й подано суспільству вірогідний баланс досягнень і втрат, пов’язаних із
державною незалежністю, точніше — з тими варіантами, за якими вона утверджувалася».
Якою є ваша точка зору з цієї проблеми?
17. Спрогнозуйте можливі шляхи розвитку України та зміни її геополітичного становища
у найближчий час.
Домашнє завдання
1. Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI.
www. bohdan-digital.com/ dodatok/istoriaU-11kl_TZ6.pdf
2. Перегляд відео Лекція 31: Україна в умовах незалежності | ЗНО ІСТОРІЯ УКРАЇНИ |
ПОДКАСТИ https://www.youtube.com/watch?v=S2HI2oyiZfg

