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Викладач Т.Г. Левчук 

 

Перелік тем з курсу історії України, 



                         які винесенні на самостійне вивчення 

1. Повсякденне життя населення України в роки НЕПу. 

2. Релігійне життя в Україні у 20-і роки ХХ ст. 

3. Зміни у житті, побуті та психології радянського суспільства. 

4. Політика держави щодо церкви (1929 -1938рр.). Ліквідація УАПЦ. 

5. Національно – визвольний рух українців у складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. 

6. Україна на завершальному етапі війни (1944 -1945рр.). Становище у 

західних областях України. 

7. Культура України в роки війни. 

8. Культурне життя в Україні в період відбудови зруйнованого війною 

господарства ( 40-і роки ХХ ст.). 

9. Антирелігійна державна політика радянської влади у 50-60-і роки ХХ ст. 

10. Науково – технічна революція в Україні. Розвиток освіти і науки в 50-60-

і роки ХХ ст. 

11. Зміни в соціальній і національній структурі населення України у 60-80-і 

роки ХХ ст. 

12. Релігійне дисиденство в Україні 60-80-х років. 

13. Формування національних громадських організацій і об’єднань під час 

перебудови. Релігійне відродження. 

14. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне 

роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. 

15. Стан навколишнього середовища та проблеми довкілля в сучасній 

Україні. 

16. Розвиток засобів масової комунікації та інформації в сучасній Україні. 

Інтеграція України у міжнародний інформаційний простір. 
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Методичні поради                                                                                                                        

до самостійної роботи за темою: 

Повсякденне життя населення України в роки НЕПу. 

 

Мета: ознайомити студентів зі змінами, що сталися в житті країни за 

часів НЕПу, визначити яким чином економічні реформи вплинули на життя 

людини, її побут, рівень матеріальної культури, як змінилась психологія і 

самосвідомість людини;                                                                                                      

знати: основні заходи НЕПу, результати економічних змін, поняття: 

непмани, матеріальна зацікавленість, орендатори, комунальні послуги, 

житлова проблема, соціальне страхування, товаропостачання;                                                                                                

вміти: аналізувати матеріали преси, документи, робити висновки. 

План: 

1. Працевлаштування. 

2. Соціальне страхування. 

3. Житлово – побутові умови. 

4. Медичне обслуговування. 

5. Джерела існування. 

6. Товаропостачання та споживання.  

 

 Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 325 -335.                                     

2. Історія України. Нове бачення. У 2-х тт.. Київ. 1996. Т. ІІ, с. 173 – 112 - 

213.                                                                                                                                

3. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 168 -

171. 
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Релігійне життя в Україні у 20-ї роки ХХ ст. 

Мета: ознайомити студентів із основними напрямами розвитку церковного 

життя у УРСР в період 20-х років, охарактеризувати  основні церковні 

конфесії в Україні, порівняти їх діяльність, визначити долю УАПЦ, 

проаналізувати відношення держави та церкви;                                                                                                                      

знати: основні дати з церковного життя, основні поняття: автокефалія, 

православ’я, собор, атеїзм, культ, собороправність, українізація;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

 

План: 

     1.Виникнення УАПЦ та її особливості. 

 2.Ставлення владних структур щодо церкви. 

      3.Наслідки церковної політики більшовиків. 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 325 -335.                                     

2. Історія України. Нове бачення. У 2-х тт.. Київ. 1996, Т. ІІ, с. 173 – 112 - 

213.                                                                                                                                

3. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 168 -

171.                    
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Зміни у житті, побуті та психології радянського суспільства 

Мета: ознайомити студентів зі змінами, що сталися в житті країни у 

міжвоєнний період, визначити яким чином економічні реформи вплинули на 

життя людини, її побут, рівень матеріальної культури, як змінилась 

психологія і самосвідомість людини під впливом жорстких умов 

тоталітарного режиму, в умовах цілковитого підкорення особистості 

інтересам колективу та держави;                                                                                                                          

знати: основні ознаки тоталітаризму, причини контролю над свідомістю 

людей, методи реалізації основних завдань нової ідеології, результати 

економічних змін, поняття: продовольчі картки, матеріальна 

зацікавленість, моральне стимулювання праці,  стаханівський рух; репресії; 

комунальні послуги, житлова проблема, соціальне страхування, 

товаропостачання;                                                                                                

вміти: аналізувати матеріали преси, документи, робити висновки.     

                                               План: 

1. Спроба вирішення житлової проблеми. 

2. Економія на потребах населення. 

3. Нові правила життя і обрядовість в радянському суспільстві. 

4. Вплив нової ідеології на свідомість людей. 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 361 -368.    

 2. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с. 516 – 518, 

521 – 525.                                                                                                                                                                 

3. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 

177 -180, 190.                     
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Політика держави щодо церкви (1929 -1938рр.).  Ліквідація УАПЦ. 

 

Мета: ознайомити студентів із основними напрямами розвитку церковного 

життя у УРСР у міжвоєнний період, охарактеризувати  основні церковні 

конфесії в Україні, порівняти їх діяльність, визначити причини ліквідації  

УАПЦ, проаналізувати відношення держави та церкви;                                                                                                                      

знати: основні дати з церковного життя, основні поняття: автокефалія, 

православ’я, собор, атеїзм, культ, собороправність, українізація;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

 

                                                     План: 

1. Формування атеїстичного світогляду в суспільстві. 

2. Державний тиск на діяльність церкви. 

3. Ліквідація УАПЦ. 

4. Моральні наслідки антицерковної політики радянської влади. 

 

 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 350 -353, 365 - 366.                                     

2. Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 138                                                                                                                                

3. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 181.        
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Національно – визвольний рух українців у складі Румунії.                   

Татарбунарське повстання. 

Мета: визначити  основні причини національно – визвольної боротьби на 

українських землях у складі Румунії у міжвоєнний період, характер і методи 

боротьби, проаналізувати наслідки визвольного руху для політичного, 

економічного і культурного життя українців;                                                                                                          

знати: основні дати за темою, хід повстання, основні рушійні сили 

повстання, лідерів повстання, проаналізувати помилки і прорахунки 

повстання;                                                                                                                      

вміти: працювати з картою ( райони, охоплені повстанням),  аналізувати 

політичні документи, мемуари, архівні документи, робити висновки. 

План: 

1. Економічне становище селян Бессарабії у складі 

Румунії. 

2. Причини повстання. 

3. Хід повстання. 

4. Причини поразки селян. 

5. Міжнародний резонанс  у справі Татарбунарського 

повстання. 

 

 

 

Література:  

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 376 -378.                                     

2. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с. 562 – 563 
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Україна на завершальному етапі війни (1944 -1945рр.). Становище у 

західних областях України. 

Мета: визначити основні напрямки військових дій на завершальних  етапах  

ІІ світової і Великої вітчизняної війни, участь українців у розгромі фашизму і 

визволенні Європи від фашистської навали; політичні і соціально - 

економічні зміни в західних областях України;                                                                                          

знати: основні дати за темою, хронологічні періоди, основні військові 

операції, їх результати, проаналізувати основні риси радянізації на 

території Західної України, охарактеризувати помилки і прорахунки 

радянської влади, причини припинення національно – визвольної боротьби, 

основні поняття: радянізація, ОУН –УПА, Р. Шухевич, НКВС, депортація, 

індустріалізація, українізація освіти;                                                                     

вміти: працювати з картою (військові операції, нові кордони), аналізувати 

матеріали преси, мемуари, порівнювати становище у різних регіонах 

України, робити висновки. 

План: 

1. Вирішальні битви завершального етапу війни. 

2. Визволення України. 

3. Наслідки війни. 

4.  Становище в  західних областях України. 

5. Результати розвитку Західної України   40-х - 60-х рр. 

 

 

 

 

Література:  

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 428 -436.                                  

2. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с. 598, 610– 

616 
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Методичні поради  



до самостійної роботи за темою: 

                                         Культура України в роки війни. 

Мета: визначити основні напрямки розвитку культури України в роки 

Великої Вітчизняної війни, основні тенденції розвитку науки і медицини, 

пов’язані з потребами військового часу, підкреслити внесок вчених і митців у 

здобутті перемоги над німецько – фашистськими загарбниками;                                                                            

знати: основні відкриття і здобутки науки і культури, представників 

художніх напрямів, їх твори;                                                                                       

вміти:  аналізувати зв'язок між потребами часу і духовним життя 

населення, культурними потребами народу, підкреслити вплив мистецтва, 

літератури на  підтримання національного духу людей в тяжкі часи. 

План:  

1. Особливості розвитку культури в роки війни. 

2.  Особливості культурного життя на окупованій території. 

3. Евакуація культурних закладів України. 

4. Розвиток  науки на потребу фронту. 

5. Основні напрями розвитку літератури та мистецтва в умовах 

війни. 

6. Роль кіномистецтва в підтримці морального духу людей. 

 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008, с. 738 – 747.                                     

 2. Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 149 - 150                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Культурне життя в Україні в період відбудови зруйнованого війною 

господарства ( 40-і роки ХХ ст.). 

Мета: визначити основні напрямки розвитку культури України в період 

відбудови, основні тенденції розвитку науки , пов’язані з потребами  часу, 

зміни тематики в літературі і мистецтві в умовах мирного часу, умови 

формування і основні риси «ждановщини» в Україні;                                                                              

знати: основні відкриття і здобутки культури, представників художніх 

напрямів, їх твори, генетика, кібернетика, «лисенківщина», «ждановщина»;                                                                                                         

вміти:  аналізувати зв'язок між потребами часу і духовним життя 

населення, культурними потребами народу, підкреслити вплив мистецтва, 

літератури на  підтримання національного духу людей. 

План:  

1. Особливості відбудови культурних закладів. 

2. Матеріальні потреби в культурі повоєнного часу. 

3. Розвиток освіти, перехід до семирічної освіти. 

4. Значні успіхи у дослідження з фундаментальних наук. 

5. «Лисенківщина», розгром генетики. 

6. Особливості розвитку літератури і мистецтва в умовах 

«ждановщини». 

 

 

 

Література:                                                                                                          

1. 1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 437 -439.                                      

 2. Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 154- 155                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Антирелігійна державна політика радянської влади у 50-60-і роки ХХ 

ст. 

Мета: ознайомити студентів із основними напрямами розвитку церковного 

життя у УРСР у період «хрущовської відлиги», охарактеризувати умови 

посилення пропаганди атеїзму, проаналізувати відношення держави та 

церкви;                                                                                                                      

знати: основні дати і рішення стосовно церковного життя в Україні даного 

періоду, поняття: атеїзм, антирелігійна кампанія, пропаганда, релігійне 

дисиденство;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

План:  

1. Антирелігійна кампанія 1950-60 років в Україні. 

2. Посилення атеїстичного виховання. 

3. Зародження релігійного дисиденства. 

 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 452 -455.                                      

 2. Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008, с. 815.         

 

 

 

 

 

№ 10 



Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Науково – технічна революція в Україні. Розвиток освіти і науки в 50-

60-і роки ХХ ст. 

Мета: визначити основні причини розвитку науково – технічної революції , 

основні тенденції розвитку науки , пов’язані з потребами  часу, зв'язок науки 

і виробництва, наслідки НТР, необхідність і впровадження реформи освіти 

1950-х рр;                                                                                                                          

знати: основні відкриття і здобутки НТР, поняття: НТР, науково – 

технічний прогрес, винахідник, раціоналізатор, атомна енергетика, штучні 

матеріали, кібернетика, штучний супутник;                                                                                                         

вміти:  аналізувати зв'язок між потребами виробництва, відставанням у 

основних галузях і розвитком науки та техніки, робити висновки.  

План:  

1. Відставання вітчизняної індустрії. 

2. Основні тенденції розвитку науки. 

3. Індустріальні наслідки розвитку НТР. 

4. Причини, основні напрями і наслідки освітянської реформи 1958 року. 

 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 452 -455.                                     

2. Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008, с. 8 04, 812 -813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 159- 160.    
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Зміни в соціальній і національній структурі населення України у 60-

80-і роки ХХ ст. 

Мета: визначити основні напрями розвитку соціальної сфери, зміни 

матеріального рівня життя населення, помилки у рішенні національного 

питання, причини появи соціальної диференціації в суспільстві, визначити 

зв'язок між економічною і соціальною складовою життя держави;                 

знати: основні документи  стосовно соціальної сфери, поняття: 

диференціація, житлова проблема, дефіцит, черги, національне питання, 

русифікація;                                                                                                                                

вміти:  аналізувати зв'язок між  економікою і соціальною сферою, 

працювати з статистичними даними, робити висновки.  

План:  

1. Соціальна сфера життя суспільства. 

2. Матеріальний рівень життя населення. 

3. Житлове будівництво. 

4. Сфера медичного обслуговування. 

5. Особливості соціальної диференціації. 

6. Русифікація і загострення національного питання. 

 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 452 - 455.                                     

2. Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія 

наук України.  2008, с. 853 - 864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 165- 166.                                                                                                                                        

4. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002,        

с. 223.     
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Релігійне дисиденство в Україні 60-80-х років. 

Мета: ознайомити студентів із основними напрямами розвитку церковного 

життя у УРСР у період стабілізації, посилення антирелігійної пропаганди, 

проаналізувати відношення держави та церкви, визначити причини 

релігійного дисиденства;                                                                                                                      

знати: основні дати і рішення стосовно церковного життя в Україні даного 

періоду, поняття: атеїзм, антирелігійна кампанія, пропаганда, релігійне 

дисиденство;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

 

План:  

1. Основні напрями дисидентського руху в Радянській Україні. 

2. Течії релігійного дисиденства. 

3. Методи боротьби дисидентів за свободу совісті. 

4. Боротьба влади з дисидентським рухом. 

 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 469 - 472.                                    

2.Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008, с.877 - 879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с. 647 - 649.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 168 -

171.                     
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Формування національних громадських організацій і об’єднань під час 

перебудови. Релігійне відродження. 

Мета: ознайомити студентів з основними етапами періоду перебудови, 

визначити основні напрямами політичних змін у 80-ті роки, причинами 

активізації  національно – визвольного руху, формування багатопартійної 

системи;                                                                                                                      

знати: основні програмні документи періоду перебудови, поняття: 

гласність, плюралізм, відкритість, національно – визвольний рух, партії, 

громадські об’єднання, Національний рух України , релігійне відродження;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

План:  

1. Визрівання політичного курсу перебудови. 

2. Радикалізація народних мас. 

3. Розгортання національно – визвольного руху в Україні. 

4. Створення Національного руху України. 

5. Формування багатопартійної системи. 

6. Національно – культурне відродження в Україні. 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 477 - 482.                                     

2. Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008,  с.884- 900.                                                                                                         

3.Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 171 – 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 227 - 

229.                     
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне 

роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. 

Мета: визначити основні напрямки розвитку зовнішньої політики 

незалежної України, головні пріоритети у стосунках із іншими державами, 

значення участі України у міжнародних організаціях, охарактеризувати  

позицію у ядерному питанні;                                                                                                   

знати: основні державотворчі  документи періоду становлення незалежної 

держави, структуру зовнішньополітичних установ, поняття: 

незалежність, державний суверенітет, без’ядерний статус,  визнання 

держави, воєнна доктрина, євроінтеграція, Рада Безпеки ООН, Рада Європи, 

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк;                                                                                                            

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

                                               План:  

1. Становлення зовнішньополітичних установ. 

2. Україна і СНД. 

3. Євроінтеграція України. Входження України до світових і 

європейських організацій. 

4. Воєнна доктрина України, без’ядерний статус України. 

5. Газові конфлікти України з Росією. 

 

 Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 526 -544.                                                                               

2. Історія України.  Науково – популярні нариси. Національна академія наук 

України.  2008,  с.1035 - 1045.                                                                                                                                                         

3.Історія України. Комплексний довідник. Харків. 2010, с. 185 – 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 259 -

261.                     
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Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Стан навколишнього середовища та проблеми довкілля в сучасній 

Україні. 

Мета: визначити основні проблеми екологічного становища України, 

причини погіршення екології, охарактеризувати причини бездумного 

відношення до природних багатств держави, необхідність посилення 

захисту природи, активізації  екозахисних організацій ;                                                                                                   

знати: основні документи стосовно збереження і захисту екології країни; 

поняття:   наслідки ЧАЕС, хімізація, загазованість, деградація чорноземів, 

нітрати,   шкідливі викиди;                                                                                                          

вміти: аналізувати документи, матеріали преси, статистичні матеріали, 

користуватися додатковими джерелами, робити висновки. 

 

                                               План:  

1. Природні багатства України. 

2. Екологічні організації України. 

3. Надмірна індустріалізація, її наслідки для навколишнього середовища. 

4. Непродумана політика і відсутність справжнього захисту довкілля з 

боку влади. 

 

 

Література:                                                                                                         

1. Конституція України. 

2.Інтернет – видання. 

3.Матеріали центральної та місцевої преси. 

 

                                                                   

 

 

                                                              № 16 



Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Розвиток засобів масової комунікації та інформації в сучасній 

Україні. Інтеграція України у міжнародний інформаційний простір. 

Мета: визначити основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності   незалежної України, необхідність комунікаційної інтеграції 

України у світовий інформаційний простір,  охарактеризувати  рівень 

системи комунікації в Україні, проблеми і досягнення;                                                                                                   

знати: основні  вимоги сучасності до засобів масової комунікації, урядові 

рішення стосовно розвитку масових комунікацій; поняття:  Інтернет, 

соціальні мережі, інтенсифікація, модернізація, комп’ютерізація , інтернет 

– видання, сучасне телебачення, проблеми української преси;                                                                                                                               

вміти: аналізувати документи, користуватися додатковими джерелами, 

робити висновки. 

                                               План:  

1. Основні джерела масової інформації в Україні. 

2. Необхідність модернізації засобів комунікації та інформації. 

3. Необхідність інтеграції України у міжнародний інформаційний 

простір. 

 

Література:                                                                                                         

1. Інтернет – видання. 

2. Матеріали центральної та місцевої преси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальні завдання 

до самостійної роботи студентів 

за темами: 

Тема 1  

Скласти реферат за темою: 

                Нові обряди та звичаї радянської влади за часів НЕПу. 

Тема 2 

Скласти таблицю:  

              «Релігійні конфесії та їх діяльність (20-ті рр. ХХ ст.) 

конфесії лідери діяльність Заходи 

радянської 

влади відносно 

конфесії 

    

Тема 3  

Скласти реферат за темою: 

                Умови побуту радянських людей 20-30-х років. 

                Культурна революція: мистецтво як спосіб впливу на формування 

нового світосприйняття радянських людей. 

              Підготувати добірку нових слів та виразів, які з’явилися у даний 

період.  

Тема 4 

Скласти реферат за темою: 

 Історія Української автокефальної церкви.   

 Тема 5 

   Скласти таблицю перебігу  подій Татарбунарського повстання. 

    Реферат: Селянський побут українців в Бессарабії у складі Румунії. 



Тема 6 

Скласти реферат за темою:  

«Склад і діяльність оунівського підпілля у 40-50-ті роки в Західній Україні». 

Прокласти на карті маршрут  чотирьох Українських фронтів  на 

завершальній стадії війни. 

Тема 7 

Скласти таблицю:  

              Культура України в роки Великої Вітчизняної війни 

    Напрямки                           Досягнення 

Народна освіта  

Наука  

Література  

Мистецтво  

Кіно і театр  

Тема 8  

   Скласти таблицю:  

              Культура України в період відбудови (40-50-ті роки). 

 

    Напрямки                           Досягнення 

Народна освіта  

Наука  

Література  

Мистецтво  

Кіно і театр  

 

 



Тема 9 

Скласти реферат за темою: 

       Атеїстична кампанія  радянської влади в 50-60 рр. ХХ ст. 

Тема 10  

   Скласти таблицю:  

   Досягнення науково – технічної революції в Радянській Україні    

                                      (50-60-рр.) 

Галузі науки               Досягнення             Вчені 

Тема 11 

Скласти реферат за темою: 

   Соціальна структура українського суспільства в 70-80-рр. ХХ ст. 

Тема 12 

    Підготувати письмову розповідь про лідерів релігійного дисиденства  (Й. 

Тереля. Г. Вінс, В. Романюк). 

Тема 13 

  Заповнити таблицю: 

      Громадські об’єднання в Україні періоду перебудови  

                          (кінець 80-х- початок 90-х рр.) 

       Об’єднання      Лідери     Діяльність 

національні   

молодіжні   

релігійні   

військові   



Тема 14 

Підготувати реферат за темою: 

     Військовий аспект у зовнішній політиці незалежної України 

     Газові конфлікти України з Росією. 

Тема 15 

Позначити на карті України екологічно небезпечні території                               

(з поясненнями). 

 

Тема 16 

Скласти повідомлення «Чому сьогодні я не можу без інтернету». 

 

 


