
11-й клас Історія України

Урок повторення та 
узагальнення за 

розділом 6 
“Творення нової України 

(з 2014р.)”



Основні дати

2008р.
вступ України до Світової організації торгівлі

(СОТ)

січень 2010р. обрання Віктора Януковича Президентом 

України

листопад 2013 –

лютий 2014рр.,

революція Гідності, повалення

авторитарного режиму

червень 2014р. 
обрання Петра Порошенка Президентом 

України

2014р.
підписання  Україною Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом (ЄС)

вересень 2014р. –

лютий 2015р. 
Мінські домовленості



«Євромайдан»

«Революція

Гідності»

Основні терміни
національно-патріотичні протестні акції в Урраїні, 

передусім проти корупції, свавілля 

правоохоронних органів та сил спецпризначення, а 

також на підтримку європейського вектора

зовнішньої політики України

«Небесна Сотня»
прийнята в Україні збірна назва загиблих 

протестувальників під час Євромайдану у 

грудні 2013 - лютому 2014рр.

анексія

насильницьке приєднання державою всієї або

частини територї іншої держави в односторонньому

порядку

політичні та суспільні зміни в Україні з 30 

листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані 

протестом громадян України проти протиправного 

розгону мирної акції студентів та громадських 

активістів



Антитерористична

операція

система заходів, спрямованих на попередження, 

запобігання та припинення злочинних діянь, 

здійснюваних з терористичною метою, звільнення 

заручників, знешкодження терористів, мінімізацію 

наслідків терористичного акту чи іншого злочину, 

здійснюваного з терористичною метою

Тимчасово 

окупована 

територія

кіборги

Основні терміни

українські військові, які обороняли 

Донецький аеропорт у травні 2014 – січні 

2015рр.

сепаратизм
рух на відокремлення, відособлення частини

території України та створення нової держави

частина території України, яка контролюється 

Російською федерацією



безвізовий 

режим

екуменізм

очищення влади

громадянське 

суспільство

Волонтерський 

рух

люстрація

Основні терміни

це сукупність недержавних організацій, які 

представляють волю та інтереси громадян

добровільна безкорислива суспільно важлива

діяльність із забезпечення ресурсами 

українських військових

статус, що дозволяє громадянам вільно перетинати 

міждержавні кордони країн Європейського союзу без 

попереднього звернення до посольства для 

отримання дозволу

ідеологія та рух за співпрацю та 

взаєморозуміння між християнами різних 

конфесій



Персоналії  

Український бізнесмен, державний і 

політичний діяч, п’ятий Президент 

України (з червня 2014 по 2019рр.). 

Раніше був народним депутатом кількох 

скликань, міністром економічного 

розвитку та торгівлі України, міністром 

закордонних справ (2009 – 2010рр.). За 

президенства П.Порошенка була 

зупинена російська агресія на сході 

України, він добився 

зовнішньополітичної підтримки України 

державами Заходу. Було встановлено 

безвізовий режим з Європейським 

Союзом (2017р.). Сприяв наданню 

автокефалії українського православ’я й 

утворенню Православної церкви України 

(2018 – 2019рр.). Власник кондитерської 

корпорації «Рошен», кількох 

автомобільних і автобусних заводів.

Петро Порошенко



Тестування 
Проаналізуйте уривок зі спогадів лідера кримських татар, 

народного депутата України Мустафи Джемілєва: «До речі, 

"статистика", що на "референдумі" було 83 % кримчан, із яких 

96 % або 98 % висловилися за приєднання до Російської Федерації –

абсолютна брехня. Ніколи такої активної участі в голосуванні не 

було й бути не може, там люди працюють у різних регіонах, а 

голосувати треба за місцем проживання. Зі 180 тис. кримських 

татар на "дільниці" прийшло тільки 900, до того ж більшість із 

них наївно думала, що потрібно сказати про своє бажання бути в 

складі України. І ми маємо секретне донесення ФСБ Криму своєму 

начальству в Москві. Реальна участь була 34,2 %, і не всі 

голосували за приєднання до РФ».

Події якого року описано в ньому?

Б1996р.

В 2003р.А 1996р.

Г 2014р.



Тестування 

2014 рік – це рік, коли Україна

А підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 

(ЄС).

В приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради 

миру».

Б стала членом Ради Європи (РЄ).

Г вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).



Тестування 

Зображений рисунок слід використовувати для 

ілюстрації подій

А Помаранчевої революції

В Революції гідності

Б культурної революції

Г Революції на граніті



Тестування 

Характеризуючи події, відображені на карикатурі, 

доцільно використовувати поняття

А «депортація»

В «лібералізація»

Б «мобілізація»

Г «анексія»


