Шановні студенти гр. № 20,26!
Вам пропонуються теми для самостійного опрацювання. Алгоритм дій:
1. Ознайомитись зі змістом §25 підручника (В. Власов, С. Кульчицький Історія
України 11 клас Рівень стандарту). За бажанням використати додаткову інформацію з
даної теми.
2. Виконати завдання № 1-4 в кінці §25
3. Переглянути навчальні фільми на ю тубі:
а) лекція 31. Україна в умовах незалежності. ЗНО з історії України Лекція
створена громадською спілкою "Освіторія" та командою студії онлайн-освіти EdEra.
б) Україна в 1991-2019 роки. Головні події незалежної України. Літопис
незалежності України
в) ЗНО-2020. Історія України Тема 31. Становлення України як незалежної держави
Частина ІІ.
4. Виконати тестові завдання.
1. Який чинник сприяв становленню економіки незалежної України?
А деформація структури економіки, переважання важкої промисловості
Б неконкурентність більшості промислової продукції на світовому ринку
В висококваліфікована і дешева робоча сила, значний науковий потенціал
Г відсутність завершеного циклу виробництва товарів у більшості галузей
2.Коли Верховна Рада України прийняла документ, витяг із якого наведено?
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. …Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним

обов’язком держави».
А 16 липня 1990 р.
В 8 червня 1995 р.

Б 24 серпня 1991р.
Г 28 червня 1996 р.

3.Кому з українських політичних і державних діячів належить така характеристика?
«Президент України, сприяв прийняттю Конституції незалежної України, вніс пропозицію про
проведенняполітичноїреформи,сутьякоїполягалауперетворенніпрезидентсько-парламентської форми
державного правління на парламентсько-президентську».

А Л. Кравчуку

Б Л. Кучмі

В В. Ющенку

Г В. Януковичу

4.Установіть відповідність між визначеннями та поняттями, які характеризують
соціальноекономічний розвиток України в 1990-х рр.
1 стрімке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, різке знеціненн Агіперінфляція
грошової одиниці
Б дефіцит
2 капіталовкладення, фінансовий внесок в економіку, у розвиток виробни В інвестиція
цтва
Г лібералізація
3 зняття жорстких правил формування цін, дозвіл на формування вільних Д приватизація
ринкових цін
4 роздержавлення економіки, передача державної або муніципальної власності у приватну
власність
5.Установіть послідовність прийняття
державотворення в незалежній Україні.

документів,

які

стали

правовою

основою

А Акт проголошення незалежності України
Б Декларація про державний суверенітет УРСР
В Закон про економічну самостійність УРСР
Г Конституція України
6.Хто із зазначених діячів сучасної української культури є письменниками?
А О. Байрак

Б П. Загребельний

В Л. Лижичко Г Я. Клочкова

7. Як називається документ, витяг із якого наведено?
«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
…Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і
не може бути узурповано державою…».
А Акт проголошення незалежності України
Б Декларація про державний суверенітет України
В Закон України «Про громадянство України»
Г Конституція України
8 .Установіть відповідність між повноваженнями та назвами органів державної влади
відповідно до Конституції України.
1 розроблення і здійснення загальнодержавних програ економічного, соціального й культурного розвитку
2 призначення Прем’єр-міністра України, членів Кабінету
Міністрів і припинення їхніх повноважень
3 прийняття законів, внесення змін до Конституції України,
визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики
4 вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів
Верховної Ради
А Верховна Рада України
Б Верховний Суд України
Кабінет Міністрів України
Конституційний Суд

В Кабінет Міністрів України
Г Конституційний Суд
Д Президент України

9.Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.
А Організація Об’єднаних Націй (ООН)
Б Рада Європи (РЄ)
В Світова організація торгівлі (СОТ)
Г Співдружність Незалежних Держав (СНД)
10. .Які чинники сприяли державотворчому процесу в Україні в 1991—1994 рр.?
1 мирний шлях здобуття Україною незалежності
2 міжнародне визнання України державами світу
3 кризовий стан економіки та падіння виробництва
4корупція та хабарництво у вищих ешелонах влади

5 підтримка населенням проголошення незалежності
6 незавершеність процесу формування української нації

Результат надсилати на електрону адресу
vm.rudchuk@gmail.com. Не забувайте вказати прізвище.

Корисна інформація!
1.Українські телеканали, зокрема «Рада», «Київ», почали щоденну трансляцію
відеоуроків зі шкільної навчальної програми. Скористайтесь нагодою поглибити свої
знання з дисципліни «Історії України».
2. «Невідома Україна» — загальна назва циклу українських документальних фільмів,
присвячених історії України. Кіноцикл складається із 108 15-хвилинних фільмів, створених
Національною кінематикою України.
3. Відеоогляд тесту ЗНО 2019 з історії України (Спікер: Степан Хамуляк, начальник
навчально-методичного відділу Львівського регіонального центру оцінювання знань).
Тут міститься корисна інформація і методичні рекомендації щодо методів, прийомів
аналізування тестових завдань та їх успішного розв’язання.
4. Зверніть увагу на тренажери з історії України, зокрема на тренувальне онлайн
тестування підготовки до ЗНО Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти. Після проходження тестування можна дізнатися про правильні відповіді і зробити
роботу над помилками.

