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11 КЛАС 
 
 
 
 

НОВІТНІЙ ЧАС 
ІІ період (1939 р. – початок ХХІ ст.) 

 
 
 
 

Друга світова війна. УРСР в складі СРСР. 
Незалежна Україна 

 
 
 
 
 
 



УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 
(1939 – 1945 рр.) 

§1-6 (І), 1-7 (ІІ) 
 

                                                                         Радянсько-німецькі договори:                                               §1 (І), 1-2 (ІІ) 
- «Пакт Ріббентропа-Молотова» (23.08.1939 р.); 
- Договір «Про дружбу і кордони» (28.09.1939 р.) 

 
До складу УРСР увійшли 

Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Полісся, Північна Буковина, Бессарабія  

 
1939 – 1941 рр. 

                                                                       радянізація нових земель УРСР                                                §1 (І), 1-2 (ІІ) 
 
 

                                                                          ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА                                              §2-6 (І), 3-7 (ІІ) 
(22 червня 1941 – 9 травня 1945 р.) 

- окупація України (1941 – 1942 рр.); 
- окупаційний режим «новий порядок» (1941 – 1944 рр.); 
- Рух Опору в Україні (1941 – 1944 рр.); 
- визволення України (1943 – 1944 рр.); 
- визволення Європи (1944 – 1945 рр.) 

 

 
1945 – 1950 рр. 

                                                                                 повоєнна відбудова                                                     §7-9 (І), 8-11 (ІІ) 

 
1944 – 1956 рр. 

                                                                  радянізація Західних областей УРСР,                                            §8 (І), 10 (ІІ) 
боротьба з ОУН-УПА 

 
 

                                                                           ВІДЛИГА (1953 – 1964 рр.)                                        §10-13 (І), 12-15 (ІІ) 
- економічні реформи; 
- соціальні реформи; 
- політичні реформи 

 
                                                                    ДЕСТАЛІНІЗАЦІЯ (1956 – 1964 рр.)                                            §11 (І), 13 (ІІ) 

- часткова демократизація суспільства; 
- відмова від партійно-державного керівництва 

 

 
 

Активізація суспільного життя  

 
                                                          Активізація літературно-мистецького життя                               §14 (І), 16-17 (ІІ) 

(«шістдесятники») 

 
                                                                     Дисидентський рух (інакодумці)                                               §15 (І), 18 (ІІ) 
 



                                                                                               ЗАСТІЙ                                                        §16-22 (І), 19-25 (ІІ) 
(1964 – 1982/1985 рр.) 

- Косигінські економічні реформи (1965 – 1975 рр.); 
- криза партійно-державного керівництва; 
- Конституція УРСР 1978 р. 

 
 

                                                                      Активізація дисидентського руху                                             §22 (І), 23 (ІІ) 

 
                                                       Переслідування опозиції  посилення ідеології                           §16 (І), 24-25 (ІІ) 

 
 

                                                                                        ПЕРЕБУДОВА                                                   §23-26 (І), 26-29 (ІІ) 
(1985 – 1991 рр.) 

- гласність, прискорення, політичний плюралізм;  
- чорнобильська катастрофа (26 квітня 1986 р.);  
- невдалі економічні реформи; 
- політичні реформи; 
- початок багатопартійності 

 
«ПАРАД СУВЕРЕНІТЕТІВ» 

(1990 р.) 

 
                                  «Декларація про державний суверенітет України» (16 липня 1990 р.)       §27 ( І), 30-31 (ІІ) 

 
                                                                                               ДКНС                                                                 §27 (І), 30-31 (ІІ) 

(19 – 21 серпня 1991 р.) 

 
                                         «Акт проголошення незалежності України» (24 серпня 1991 р.)            §28 (І), 30-31 (ІІ) 

 
                                                   Референдум  вибори президента (1 грудня 1991 р.)                    §28 (І), 30-31 (ІІ) 

 
 

1991 – 2004 рр. 
Державотворчі процеси 

 
І етап                                                                                                                                                                                  ІІ етап 
Л.М. Кравчук (1991 – 1994 рр.)                                                                             Л.Д. Кучма (1994 – 1999 – 2004 рр.) 
§29-37 (І), 32-34 (ІІ)                                                                                                                     §29 -37 (І), 32-33, 35-40 (ІІ) 

Але 
жовтень 2004 – січень 2005 рр. 

Помаранчева революція 

 
В.А. Ющенко (2005 – 2009 рр.) 

§30-37 (І), 32-33, 35-40 (ІІ) 
 
 

В.Ф. Янукович (2010 – 2013 рр.) 
§30 (І), 32-33, 35-40 (ІІ) 

 
 

П.О. Порошенко (з 2014 р. 


