
Індивідуальний план з історії України в 10 класі 

на ІІ семестр  
(Профільний рівень. 105 годин на рік, 3 годин на тиждень.) 

За навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти «Історія України.10-11 класи», 

затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України № 236 від 21.02.2019  року. Підручник В. Власова, С. 

Кульчицького  «Історія України» 10 клас. Профільний рівень. 

 
Тер

мін 

Тема уроку 

Зміст навчального матеріалу 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності 
Розділ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В 
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Формальний та реальний статус 

УСРР у “договірній федерації” 

радянських республік. Утворення 

СРСР: наслідки для України. 

Адміністративно-територіальний поділ 

УСРР. 

Знати: 

– хронологічні межі перебування УСРР у складі СРСР, нової 

економічної політики та політики коренізації в УСРР; 

існування УАПЦ, політики Великого терору; 

– дати утворення Кримської АСРР у складі РФСРР та 

Молдавської АСРР у складі УСРР; переходу до форсованої 

індустріалізації та суцільної колективізації в УСРР; 

Голодомору; відкритих політичних процесів 1920-х – 

початку 1930-х рр. 

– головні місця масових розстрілів, поховань жертв 

Голодомору та репресій національного, регіонального і 

локального рівнів. 

Розуміти: 

– поняття: комуністичний режим, сталінізм, директивна 

економіка, Великий терор, хлібозаготівлі, продрозкладка, 

розкуркулення, коренізація, українізація, Голодомор, 

геноцид, “чорна дошка”, Розстріляне відродження, культ 

особи, соціалістичне змагання, УАПЦ, соціалістичний 

реалізм; 

– суть та наслідки непу, політики коренізації, форсованої 

індустріалізації, насильницької колективізації та масових 

репресій; 

– природу комуністичного тоталітарного режиму та 

особливості його встановлення в Україні; 

– протиріччя між комуністичним вченням і новою 

економічною політикою, доктриною інтернаціоналізму та 

політикою коренізації, розвитком індустрії та планованою 

індустріалізацією, кооперуванням і колективізацією, між 

дійсним та визначеним конституцією 1937 р. державно-

політичним статусом УРСР, пропагандистським ідеалом і 

реальним образом радянської людини; 

– голод 1921–1923 рр., Голодомор і масові репресії як 

злочини радянського тоталітарного режиму; 

– причини, методи та наслідки ідеологізації національно-

культурного життя в УРСР; 

– мету зросійщення більшовиками України; 

– взаємозалежність між встановленням єдиновладдя 

Йосипа Сталіна, закріпленням однопартійності, 

переслідуванням і ліквідацією церкви та змінами в масовій 

свідомості людей; 

– різницю між художньо-стилістичними особливостями 

творів, написаних митцями Розстріляного відродження, й 

апологетами соціалістичного реалізму. 

Уміти: 

– встановити послідовність подій історії України 1921–

1939 рр.; 

– вказати на карті регіони масового голоду 1921–1923 рр., 

Голодомору, індустріальні новобудови в УСРР, місця 

Антибільшовицький повстанський рух. 

(Холодноярська республіка та інші). 
Масовий голод 1921–1923 рр. 

Впровадження непу в УСРР.  

Суспільно-політичне життя. 

Ліквідація багатопартійності. 

 
Політика коренізації в УСРР: 

ставлення влади та населення. 

Згортання та наслідки українізації. 

 

Утворення Кримської АСРР у складі 

РФСРР. Національна політика 

радянської влади в УСРР. Молдавська 

АСРР. 

Релігійне життя в УСРР. Українська 

автокефальна православна церква 

(УАПЦ). Самостійна робота №4. 

Хлібозаготівельні кризи. 

Форсована індустріалізація. 

Створення військово-промислового 

комплексу. Згортання непу і перехід 

до директивної економіки. 
Розкуркулення і насильницька 

колективізація. Опір селянства. 

Примусові хлібозаготівлі. 

Голодомор 1932–1933 рр. – 

геноцид Українського народу. 

Масштаби та наслідки Голодомору. 

Національно-демографічні зміни. 

Практичне заняття «Голодомор 

мовою документів», виконати на 

дистанційній платформі до 04.02 

Формування культу особи Йосипа 

Сталіна. Порушення прав людини в 

умовах тоталітарного режиму. 

Масові репресії та їх ідеологічне 

виправдання. Політичні процеси 

1920-х – початку 1930-х рр. Великий 

терор. Биківня та інші місця масових 

поховань жертв репресій. 



Припинення українізації. 

Посилення русифікаторської 

політики. Розстріляне відродження. 

Антицерковна політика влади та її 

наслідки. Ліквідація УАПЦ. 

 

антибільшовицьких повстань; 

– визначити передумови, причини та масштаби соціально-

економічних перетворень радянського тоталітарного 

режиму, масових репресій, нищення української інтелігенції 

та політичної еміграції; 

– визначити особливості втягування російською владою 

України до складу СРСР; спроможність застосування норм 

конституції “соціалізму, що переміг” у повсякденному житті 

радянської людини в УРСР; 

– визначити особливості розвитку української культури в 

1921–1939 рр.; 

– обстоювати правову оцінку Голодомору як геноциду 

Українського народу; 

– охарактеризувати громадсько-політичну та/або мистецьку 

діяльність Олександра Довженка, Леся Курбаса, Василя 

Липківського, Миколи Скрипника, Миколи Хвильового, 

Олександра Шумського 

Конституція УРСР 1937 р. 

Ідеологізація національно-

культурного життя радянської 

України. 

Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 

1920–1930-х рр. Митці Розстріляного 

відродження й апологети 

соцреалізму. Кінематограф. 

Практичне заняття 

«Пропагандистський ідеал радянської 

людини та її повсякденне життя» 

Написання  есе 

– Агресивна мілітаризація ціною 

мільйонів життів: виправданню 

(не)підлягає. 

– Права людини в умовах 

тоталітаризму: як тоталітаризм 

торкнувся життя моєї родини 

1. Самостійна робота №4. Політика українізації. Культурне та духовне 

відродження в Україні. Виконати на дистанційній платформі до28.01 

2. Практичне заняття «Голодомор мовою документів», виконати на 

дистанційній платформі до 04.02 

3. Тематична контрольна робота №4. Виконати на дистанційній платформі 

до18.02 
Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Б
е
р

е
зе

н
ь

 

Правовий статус українських 

земель у складі Польщі. Національна 

політика та міжнаціональні відносини. 

Осадництво. Пацифікація.  

Знати: 

– хронологічні межі перебування і правовий статус 

західноукраїнських земель у складі Польщі, 

Румунії,Чехословаччини; 

– дати утворення УНДО, ОУН, проголошення незалежності 

Карпатської України. 

Розуміти: 

– поняття: осадництво, пацифікація, русини, східні креси, 

національна кооперація, інтегральний націоналізм, 

український націоналістичний рух, Карпатська Січ; 

– особливості та головні риси національної політики 

Польщі, Румунії, Чехословаччини щодо українського 

населення; 

– історичні умови формування ідейних течій українського 

руху в західноукраїнських землях; 

– передумови формування та зміст теорії інтегрального 

націоналізму; 

– вплив міжнародних відносин міжвоєнного періоду на долю 

регіону. 

Уміти: 

– синхронізувати події політичного, соціально-економічного 

та культурного життя українських земель у складі Польщі, 

Економічне і соціальне становище 

українського  населення У складі 

Польщі. Українська кооперація. 

Просвітні організації краю. Українські 

політичні організації. Українське 

народно-демократичне об’єднання.  

Українська військова організація й 

Організація українських націоналістів. 

 
Українські землі у складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя. Українська 

національна партія. 
Українські землі у складі 

Чехословаччини. Правовий статус 

Закарпаття. Суспільно-політичне й 

економічне життя. Карпатська Україна. 

Карпатська Січ. 



Культурне й релігійне життя на 

західноукраїнських теренах в умовах 

іноземного панування. Політичне та 

культурне життя української політичної 

еміграції. 

Румунії, Чехословаччини та УСРР у 1921–1939 рр.; 

– використовувати карту як джерело інформації про 

розподіл українських територій між державами Центрально-

Східної Європи в 1921–1939 рр.; 

– аргументувати особисті судження щодо діяльності 

Українського народно-демократичного об’єднання, 

Української національної партії, Української військової 

організації, Організації українських націоналістів; 

– охарактеризувати геополітичне становище Карпатської 

України; 

– визначити основні тенденції та протиріччя розвитку 

культури на західноукраїнських землях; 

– скласти характеристики історичних діячів: Августина 

Волошина, Володимира-Сергія Залозецького-Саса, Дмитра 

Донцова, Євгена Коновальця, Василя Мудрого, Андрея 

Шептицького. 

 

1. Практичне заняття №5. «Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР 

та в українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в 

міжвоєнний період: спільне та відмінне.» Виконати на дистанційній 

платформі до 11.03 

2. Самостійна робота №5. Українські землі в складі Польщі, Румунії та 

Чехословаччини. Виконати на дистанційній платформі до 18 березня 

3. Тематична контрольна робота №5. Виконати на дистанційній платформі до 

18.03 
Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
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Українське питання в міжнародній 

політиці напередодні Другої світової 

війни. Радянсько-німецькі договори 

1939 р. 

Знати: 

– зміст українського питання в міжнародній політиці 

напередодні Другої світової війни; 

– цілі та напрями німецько-радянської співпраці від серпня 

1939 р. до червня 1941 р.; 

– основні воєнні дії, що відбувалися на території України в 

період Другої світової війни; 

– хронологічні межі окупації України нацистами та їх 

союзниками; 

– дати проголошення Акта відновлення Української 

Держави, депортації комуністичним режимом кримських 

татар та інших народів Криму. 

Розуміти: 

– природу Другої світової війни як найбільшої за проявами і 

наслідками трагедії в історії людства; 

– поняття: країна-агресор, пакт, радянізація, бліцкриг, 

окупаційний режим, евакуація, мобілізація, новий порядок, 

похідні групи, чорносвитники, остарбайтери, воєнний 

злочин, Голокост; 

– причини, зміст та наслідки політики радянізації Західної 

України; 

– вплив окупаційного режиму на спосіб життя та свідомість 

населення; 

– причини польсько-українського протистояння, роль 

німецької окупаційної влади та радянських партизанів у 

його загостренні; 

– природу виникнення та наслідки явищ часів війни: 

Голокосту, таборів смерті, тактики “випаленої землі”, 

депортацій етнічних груп і народів; 

– причини розколу ОУН, виникнення українського 

Початок Другої світової війни. Українці 

в польській армії. Розкол ОУН 

Окупація Червоною армією 

Галичини, Волині, Північної Буковини, 

Хотинщини та Південної Бессарабії. 

Радянізація нових територій. Масові 

політичні репресії 1939–1940 рр. 
Політичне та соціально-економічне 

становище в Україні напередодні 

німецько-радянської війни.  

Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ 

Червоної армії. Мобілізаційні заходи. 

Тактика “випаленої землі” та інші 

злочини комуністичного тоталітарного 

режиму. 
Опір окупантам. Український 

визвольний рух. Проголошення Акта 

відновлення Української Держави. 

Поліська Січ. 
Окупація України військами 

Німеччини та її союзниками. Новий 

порядок. Остарбайтери. 

Військовополонені. Концтабори.  

Масове знищення мирного 

населення. Голокост. Трагедія Бабиного 

Яру. Праведники народів світу в 



Україні. визвольного руху та його військово-політичної формації – 

УПА; 

– руйнівні наслідки Другої світової війни для України; 

– вплив війни на українську культуру (під окупацією, в 

евакуації, у вигнанні) та повсякденне життя українців. 

Уміти: 

– встановити хронологічну послідовність і синхронізувати 

події Другої світової війни в Україні та поза її межами; 

– використовувати карту як джерело інформації про 

оборонні та наступальні операції на території України, 

пересування ворогуючих сторін і рух лінії фронту, 

адміністративно-територіальні утворення часів нацистського 

окупаційного режиму на території України; 

– висловити аргументовані судження щодо анексії 

Радянським Союзом у 1939–1940 рр. і радянізації нових 

українських територій, політичного та соціально-

економічного становища в Україні напередодні німецько-

радянської війни, правового статусу громадян на 

анексованих територіях; 

– пояснити причини і наслідки окупації України та польсько-

українського протистояння; 

– обстоювати власні судження щодо ролі й місця українців 

у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки 

Другої світової війни та вирішення українського питання на 

завершальному етапі війни; 

– визначити тенденції розвитку національної культури 

воєнної доби; 

– дати історичну оцінку масштабам втрат українського 

народу від воєнних дій, злочинів комуністичного та 

нацистського тоталітарних режимів, виявляти розуміння 

глибини трагедії українців як бездержавної нації в той час; 

– охарактеризувати одну з історичних постатей часів 

війни: Івана Багряного, Олени Вітер, Кузьми Дерев’янка, 

Олександра Довженка, Сидора Ковпака, Івана Кожедуба, 

Василя Порика, Олени Теліги, Ігоря Сікорського, Амета-

Хана Султана; 

– висловити аргументовані судження щодо діяльності 

Степана Бандери, Тараса Бульби (Боровця), Андрія 

Мельника, Кирила Осьмака, Романа Шухевича в 

українському визвольному русі періоду Другої світової війни. 

Українська повстанська армія. 

Українсько-польське протистояння. 

Українська головна визвольна рада. 

Радянський партизанський рух 

Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на 

Лівобережжі влітку–восени 1943 р. 

Чорносвитники.  

Битва за Дніпро. Вигнання німецьких 

військ та їхніх союзників з 

Правобережної та Південної України. 

Депортація кримських татар та 

інших народів Криму. Завершення 

бойових дій на території України. 
Українці у військових формуваннях 

держав Об’єднаних Націй. Внесок 

українського народу в перемогу над 

нацизмом.  

Українське питання на Ялтинській і 

Потсдамській конференціях. Ціна 

війни. 
Культура в роки війни. Освіта і наука.  

Література. Образотворче мистецтво. 

Музика та кіно у роки війни 

Практичне заняття  

«Воєнне повсякдення: люди і долі» 

 

1. Самостійна робота №6. «Війна в об’єктиві камери». Виконати на 

дистанційній платформі до 29 квітня 

2. Практична робота №6. «Війна в об’єктиві камери». Виконати на 

дистанційній платформі до 29 квітня 

3. Тематична контрольна робота№6. Виконати на дистанційній платформі до 29 

квітня 
 

 


