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Навчальний предмет  

“Історія України” 

Викладач Добринська Лариса Олексіївна 

№ 

п/

п 

Дата Назва 

предмета 

№ 

групи 

Перелік теми Завдання 

1 18.01.

2021 

Історія 

України 

2 Україна в 

повоєнний період. 

Особливості 

розвитку культури. 

Повсякденне 

життя. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-

klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-

klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-

gisem-o-o-martyniuk.pdf 

§5, С.37-45.  

https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/

22.07.2019/pdf/VIM_24_2018-99-

112.pdf 

Презентація за посиланням 

Культура України в післявоєнні роки 

https://naurok.com.ua/kultura-ukra-ni-v-

pislyavoenni-roki-122939.html 
Повсякденне життя українців у 40-50-

х роках 

https://ppt-online.org/124994 

  

Практичне заняття 

“Вирвані з 

коренем. 

Депортації 

українців у 1944-

1951 рр.: причини, 

етапи, наслідки 

(дослідження 

тематичних 

документів) ” 

Інтернет-ресурс 

https://vseosvita.ua/library/prakticne-

zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-

ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-

naslidki-doslidzenna-tematicnih-

dokumentiv-396904.html 

Відеофільм за посиланням 

Депортації та примусові переселення 

українців 

https://www.youtube.com/watch?v=5Y

DIvOkmN-U 
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Україна в період 

системної кризи 

радянського ладу. 

Зміни в системі 

влади. 

Конституція УРСР 

1978 Р. 

Комуністична 

диктатура. Вплив 

міжнародних 

процесів на 

ситуацію в 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-

klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-

klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-

gisem-o-o-martyniuk.pdf 
§11, С.83-88.  

Історичні документи 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istori

ya/1978.html 

Відеофільм за посиланням 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/22.07.2019/pdf/VIM_24_2018-99-112.pdf
https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/22.07.2019/pdf/VIM_24_2018-99-112.pdf
https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/22.07.2019/pdf/VIM_24_2018-99-112.pdf
https://naurok.com.ua/kultura-ukra-ni-v-pislyavoenni-roki-122939.html
https://naurok.com.ua/kultura-ukra-ni-v-pislyavoenni-roki-122939.html
https://ppt-online.org/124994
https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-naslidki-doslidzenna-tematicnih-dokumentiv-396904.html
https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-naslidki-doslidzenna-tematicnih-dokumentiv-396904.html
https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-naslidki-doslidzenna-tematicnih-dokumentiv-396904.html
https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-naslidki-doslidzenna-tematicnih-dokumentiv-396904.html
https://vseosvita.ua/library/prakticne-zanatta-virvani-z-korenem-deportacii-ukrainciv-u-1944-1951-rr-pricini-etapi-naslidki-doslidzenna-tematicnih-dokumentiv-396904.html
https://www.youtube.com/watch?v=5YDIvOkmN-U
https://www.youtube.com/watch?v=5YDIvOkmN-U
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-gisem-o-o-martyniuk.pdf
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Україні.  Петро Шелест та його епоха 

https://www.youtube.com/watch?v=c8e

EAAStj4g 

 

Україна в період 

системної кризи 

радянського ладу. 

Арещти творчої 

інтелігенції. Іван 

Дзюба 

“Інтернаціоналізм 

чи русифікація?” 

Активізація 

дисидентського 

руху: течії, форми 

та методи 

боротьби. 

Самвидав. 

“Український 

вісник”. Михайло 

Брайчевський 

“Приєднання чи 

возз’єднання?”Укр

аїнська громадська 

група сприяння 

виконанню 

Гельсінських угод 

(Українська 

Гельсінська група 

(УГГ)) 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-11-

klas-2019/04-istoriya-ukrainy-11-

klas/istoriia-ukrainy-riven-standartu-

pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-o-v-

gisem-o-o-martyniuk.pdf 
§14, С.104-111.  

Презентація за посиланням 

Україна у період загострення кризи 

радянської системи (сер. 1960 – поч. 

1980-х рр.) 

https://ppt-online.org/347636 
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України 

12 Розгортання 

Української 

революції. 

Боротьба за 

відновлення 

державності. 

Українська 

Держава. 

Внутрішня та 

зовнішня політика. 

Зародження 

повстанського 

руху. Кримські 

крайові уряди. 

Спроба приєднати 

Крим до України. 

Антигетьманське 

повстання і 

відновлення УНР. 

Директорія. 

Трудовий конгрес.  

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-

klas/978-966-10-5421-8-istoriau-

10kl.pdf 

§11, С.59-68.  

Відеофільм за посиланням 

Українська держава гетьмана Павла 

Скоропадського 

https://www.youtube.com/watch?v=HX

UNw98Oh9k 
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Розгортання 

Української 

революції. 

Боротьба за 

відновлення 

державності. 

Розпад Австро-

Угорської імперії і 

західноукраїнські 

землі.Листопадови

й зрив. 

Проголошення 

ЗУНР. Державне 

будівництво. 

Початок польсько-

української війни. 

Українська 

Галицька армія. 

Злука УНР і ЗУНР 

та її історичне 

значення. 

Український 

національний рух 

на Буковині й у 

Закарпатті. 

Хотинське 

повстання. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/04-istoriya-ukrainy-10-

klas/978-966-10-5421-8-istoriau-

10kl.pdf 

§13, С.75-83.  

Відеофільми за посиланням 

Західноукраїнська Народна Держава 

https://www.youtube.com/watch?v=cey

6GhfOYpc 

Акт злуки УНР І ЗУНР 

https://www.youtube.com/watch?v=ubQ

5tI4FFKs 
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