
Тема 6-3. Суспільно-політичне і соціально-економічне становище України 

в умовах “гібридної війни”. Релігійне життя 

 

1. Опрацюйте матеріали §28 с.234 – 241 підручника Історія України (рівень 

стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ 

В.С.Власов, С.В.Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2019. 

 

Основні дати, поняття та терміни: 

 березень 2014р. – підписання в Брюсселі Президентом 

П.Порошенком політичної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом. У червні 

підписано її економічні розділи 

 жовтень 2014р. – ухвалення пакета антикорупційних законів 

 квітень 2015р. – ухвалення законів про декомунізацію 

 червень 2017р. – запровадження безвізового режиму між Україною 

та Євросоюзом 

 15 грудня 2018р. – Об’єднавчий собор українських православних 

церков. Створення єдиної помісної церкви – Православної церкви України 

 5 січня 2019р. – підписання Вселенським патріархом Варфоломієм 

Томосу про автокефалію Православної церкви України 

 Безвізовий режим – статус, що дозволяє громадянам вільно 

перетинати міждержавні кордони країн Європейського союзу без попереднього 

звернення до посольства для отримання дозволу 

 Томос – офіційний документ, який надають новій автокефальній 

Церкві. У ньому визнається її право бути незалежною і самостійною в управлінні 

 Екуменізм – ідеологія та рух за співпрацю та взаєморозуміння між 

християнами різних конфесій 

 

2. Перегляньте відеоматеріали:  

Угода про асоціацію в датах 

(https://www.youtube.com/watch?v=jZzsHyCOYis) 

 

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


Становлення ПЦУ: як православні церкви визнають українську автокефалію  

(https://www.youtube.com/watch?v=2Mp18nqWbFU) 

 

3. Виконайте вправи 

1. Хто був главою Української держави, коли було запроваджено безвізовий 

режим для громадян України з державами ЄС? 

Віктор Ющенко 

Віктор Янукович 

Володимир Зеленський 

Петро Порошенко 

 

2. Коли і де відбулося підписання Президентом України П.Порошенком 

політичної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом? 

Квітень 2015 р., Мінськ 

Червень 2017р., Париж 

Грудень 2018 р., Мюнхен 

Березень 2014 р., Брюссель 

 

3. Коли було ухвалено закон про декомунізацію? 

Лютий 2018р. 

Квітень 2015р. 

Липень 2017р. 

Жовтень 2016р. 

 

4. Коли було створено єдину помісну Українську Православну церкву? 

23 червня 2001р. 

6 січня 2019р. 

15 грудня 2018р. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mp18nqWbFU


24 серпня 2015р. 

 

5. Офіційний документ, який надають новій автокефальній Церкві. У ньому 

визначається її право бути незалежною і самостійною в управлінні. Це – 

Автокефалія 

Томос 

Ордер 

Ярлик 

 

6. Коли було вручено Томос про автокефалію Православної церкви України  

предстоятелю ПЦУ? 

6 січня 2019р. 

17 грудня 2018р. 

25 березня 2019р. 

19 квітня 2019р. 

 

7. Хто став предстоятелем єдиної помісної Української Православної церкви 

митрополитом Київським і всієї України? 

Любомир Гузар 

Варфаломій 

Філарет 

Епіфаній 

 

8. Церковні громади яких церков об’єдналися у Православну церкву України? 

Українська православна церква (Московський патріархат) 

Українська греко-католицька церква 

Українська православна церква (Київський патріархат) 

Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн-баптистів 



Всеукраїнський союз християн віри євангельської 

Римо-католицька церква в Україні 

Українська автокефальна православна церква 


