
Індивідуальний план 

з історії України на І семестр 

11 клас 
ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП 

Зміст навчального 

матеріалу 

Очікувані результати Термін  

вико-

нання 

  

Уроки вітчизняної історії 

1914-1945 рр. Україна на 

політичній карті Європи в 

1914-1945 рр. Поразка спроб 

відновити українську 

державність.  

Знати: 

– зміст понять: злочин проти людства, права 

людини, постіндустріальне (інформаційне) 

суспільство, історична пам’ять; 

– основні етапи розвитку українського 

суспільства другої половини ХХ ст. – початку 

ХХІ ст. 

Розуміти: 

– як суспільно-політичні зміни позначаються на 

свідомості та повсякденні людей; 

– масштаби людських і матеріальних втрат 

України в 1914–1945 рр. 

Уміти: 

– застосувати знання про історію України як 

інструмент для аналізу розвитку суспільства; 

– визначати причини і негативні наслідки 

поразки у боротьбі за українську державність в 

першій половині ХХ ст. 
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Періодизація історії України 

другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. Особливості 

курсу історії України 1945-

2022 років. 

Навчальний проект. Друга 

світова війна в історичній 

пам’яті українців та інших 

європейців 

Розділ 1.  УКРАНА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23031 

Україна в системі 

міжнародних відносин. 

Україна – співзасновниця 

Організації Об’єднаних Націй 

(ООН). Участь України в 

міжнародних організаціях.  

Знати: 

– зміст понять: відбудова, репатріанти, 

спецпоселення, «український буржуазний 

націоналізм», космополітизм, «ждановщина», 

«лисенківщина», депортація, обмін населенням, 

етнічна чистка, операція «Вісла», операція 

«Захід»; 

– основні методи радянізації західних областей 

УРСР та боротьби з активістами ОУН та вояками 

УПА. 

Розуміти: 

– особливості відбудови промисловості та 

сільського господарства; 

– штучний характер масового голоду 1946–

1947 рр.; 

– сутність повоєнних депортацій як військово-

політичних акцій комуністичної влади та її 

злочинів проти українців; 
– мотиви тривалого опору УПА та 

націоналістичного підпілля в різних регіонах 

УРСР; 

– протиріччя соціально-економічного, 

культурного, релігійного та повсякденного життя. 

Уміти: 
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Встановлення кордонів 

УРСР з сусідніми 

державами внаслідок 

переділу західноукраїнських 

земель. Масові депортації 

1944-1946 рр.   

Операція «Вісла» 

Обмін територіями 1951 р. 

Передання Кримської області 

до складу УРСР 

Економічна ситуація в УРСР. 

Відбудова промисловості 

Становище сільського 

господарства. Масовий 

штучний голод 1946-47 рр. 

Внутрішньополітична 

ситуація в УРСР. Репресивні 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23031


кампанії радянської влади. – встановлювати послідовність і синхронність 

подій, що відображають формування 

територіальних меж УРСР, масові депортації та 

обміни населенням, посилення радянізації та 

репресії у західних областях, український 

визвольний рух у 1944–1950-х рр., процеси 

відбудови господарства і культурне життя 

республіки, ідеологічні кампанії й «чистки»; 

– визначати причини та наслідки депортацій 

українців із західних областей УРСР та південно-

східних областей Польщі, входження Кримської 

області до УРСР; ідеологічних кампаній та 

«чисток», їх вплив на освітній і культурний 

розвиток УРСР; 

– показувати на карті зміни адміністративно-

територіального устрою УРСР, місця локалізації 

осередків ОУН та збройного опору УПА на 

території України; 

– висловлювати аргументовані судження щодо 

трансформації методів зміцнення тоталітарного 

режиму; 

– виявляти особливості українського визвольного 

руху в 1945–1950-х рр.; 

– визначати суперечності розвитку культури; 

– характеризувати науковий/творчий доробок 

Ніла Хасевича, Катерини Білокур, Тетяни 

Яблонської, Олександра Богомольця, Сергія 

Лебедєва, Олександра Палладіна, Володимира 

Філатова; діяльність Романа Шухевича, Йосипа 

Сліпого 

Радянізація 

західноукраїнських областей 

УРСР. Ліквідація Греко-

католицької церкви в УРСР. 

Національно-визвольний рух 

у 1944-1950-х рр. «Велика 

блокада» проти УПА. 

Операція «Захід». Українці в 

повстаннях в таборах ГУТАБу 

(ГУЛАГу). 

 

 

 

 

Особливості розвитку 

культури. Освіта та наука. 

Самостійна робота №1. Просторова компетентність та робота з візуальними 

джерелами. Виконати на дистанційній платформі до 25 вересня. 
 Практична робота №1. Повсякденне життя в повоєнні роки. Виконати на 
дистанційній платформі до 25 вересня.  

Контрольна робота №1. Виконати на дистанційній платформі у електронній формі до 25 

вересня.    https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23620 

Розділ 2. УКРАЇНА  В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 

  

ХХ з’їзд КПРС. 

Десталінізація. Реабілітація 

жертв політичних репресій 

Знати: 

– зміст понять: десталінізація, культ особи, 

«відлига», лібералізація, реабілітація, 

шістдесятники, дисиденти, раднаргоспи, 

децентралізація управління, воєнно-промисловий 

комплекс, зросійщення (росіянізація, 

русифікація); 

– суть хрущовських надпрограм; 

– прояви дисидентського руху. 

Розуміти: 

– основні протиріччя реформування 

промисловості, сільського господарства, 

соціальної сфери; 

– сутність політики СРСР, спрямованої на 

зросійщення України; 

– зв’язок між розвитком культури, освіти, науки і 
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Децентралізація управління 

економікою. Розвиток 

промисловості. 

Становище сільського 

господарства 

Зміни соціальної політики 

Шістдесятництво. Київський 

клуб творчої молоді 

«Сучасник».  

Практичне заняття: Феномен 

українського шістдесятництва 

 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23620


Національно-визвольний рух: 

підпільні групи та організації. 

Зародження дисидентського 

руху. Антирежимні виступи. 

внутрішньополітичними процесами. 

Уміти: 

– встановлювати послідовність подій, 

пов’язаних із десталінізацією і лібералізацією 

суспільного життя, модернізацією економіки, 

формуванням феномену шістдесятництва і 

розгортанням дисидентського руху, культурним 

життям; 

– використовувати карту як джерело інформації 

про адміністративно-територіальний устрій 

УРСР, події внутрішньої політики; 

– визначати причини та наслідки посилення 

зросійщення українського суспільства; 

– обстоювати свої судження щодо розвитку 

культури у період «відлиги» та зародження 

шістдесятництва й дисидентського руху; 

– характеризувати науковий/творчий доробок 

Віктора Глушкова, Сергія Корольова, Михайла 

Янгеля, Бориса Патона, Василя Симоненка, Ліни 

Костенко; діяльність Левка Лук’яненка, Алли 

Горської, Івана Світличного 

Зміни в освіті. Зросійщення 

Особливості розвитку 

культури. Антирелігійна 

кампанія 

Повсякденне життя 

Навчальний проект. Ті, хто 

відкрили шлях у космос.  

Самостійна робота №2. Візуальні джерела та портретна галерея. Виконати на 
дистанційній платформі до 23 жовтня. 
Практична робота №2. Феномен українського шістдесятництва. 
Виконати до 9 жовтня.   https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23622 

Контрольна робота №2. Виконати на дистанційній платформі у електронній формі до 23 

жовтня.             https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23622 

Розділ 3. УКРАЇНА В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ 
СОЦІ АЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК 

Зміни в системі влади. 

Конституція УРСР 1978 р. 

Комуністична диктатура. 

Знати: 

– зміст понять: «застій», «розвинутий 

соціалізм», компартійно-радянська номенклатура, 

самвидав, правозахисний рух, командно-

адміністративне управління, дефіцит, 

депопуляція; 

– напрями дисидентського руху, методи боротьби 

влади з інакодумцями. 

Розуміти: 

– взаємозалежність суспільно-політичного та 

економічного життя в період системної кризи; 

– мотиви активізації дисидентського руху в 

другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. і 

репресій щодо учасників УГГ; 

– протиріччя розвитку культури; 

Уміти: 

– встановлювати хронологічну послідовність і 

синхронність подій, що відображають кризові 

явища доби «застою», розгортання течій 

дисидентського, кримськотатарського рухів, 

культурне життя; 

– використовувати карту як джерело інформації 

про політичне, соціально-економічне життя у 

період загострення кризи радянської системи; 

– визначати причинно-наслідкові зв’язки 
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Вплив міжнародних процесів 

на ситуацію в Україні 

Арешти творчої інтелігенції. 

Іван Дзюба «Інтернаціоналізм 

чи русифікація?» 

Активізація дисидентського 

руху: течії, форми та методи 

боротьби.  

Самвидав. «Український 

вісник». Михайло 

Брайчевський «Приєднання 

чи возз’єднання?» 

Українська громадська група 

сприяння виконанню 

Гельсінських угод 

(Українська Гельсінська 

група/УГГ) 

Навчальний проект. 49 

сміливців проти режиму 

Становище кримських татар у 

місцях депортації та їх 

боротьба за повернення на 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23622
https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23622


батьківщину політико-ідеологічної кризи радянського ладу в 

УРСР; 

– порівнювати, аналізувати, робити 

аргументовані висновки щодо економічного 

розвитку УРСР у другій половині 1950-х – 

1960-х рр. і в 1970-ті – на початку 1980-х рр.; 

– оцінювати мету і завдання правозахисного руху, 

його здобутки у сфері у захисту прав людини в 

СРСР; 

– виявляти суперечливі процеси в розвитку освіти, 

науки, літератури та мистецтва; 

– характеризувати протиріччя політичної 

діяльності Петра Шелеста та Володимира 

Щербицького; науковий/творчий доробок Миколи 

Амосова, Олега Антонова, Івана Миколайчука, 

Сергія Параджанова, Марії Приймаченко, 

Володимира Івасюка; діяльність Василя Макуха, 

В’ячеслава Чорновола, Петра Григоренка, 

Мустафи Джемілєва, Івана Дзюби, Миколи 

Руденка, Василя Стуса, Олеся Гончара 

Наростання економічної 

кризи. Уповільнення темпів 

зростання промисловості 

Неефективність колгоспного 

ладу. Провал Продовольчої 

програми 

Етносоціальні зміни в УРСР. 

Життєвий рівень населення 

Практичне заняття. 

Повсякденне життя в місті та 

селі.  

Особливості розвитку 

культури. Освіта та наука.  

Українське поетичне кіно.   

Самостійна робота №3. Опозиційний рух в роки "застою." Виконати до 27 
листопада. 
Практична робота №3. Українські дисиденти – виклик системі. Українська 

громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Виконати до 27 листопада.      
https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23623 

Тематична контрольна робота №3. Виконати на дистанційній платформі у електронній 

формі до 11 грудня.             https://klasnaocinka.com.ua/uk/dl/course/view/course_id/23623 
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