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ВСТУП 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

 

Зміни, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, сприяють 

формуванню нових пріоритетних цінностей і стратегій в усіх сферах життя і 

діяльності, в тому числі і в освітньому процесі. Докорінне реформування системи 

освіти визначається Законом України ―Про освіту‖ та Державною національною 

програмою ―Освіта‖ (―Україна ХХІ століття‖), пріоритетними положеннями 

Болонської декларації. Сучасна педагогіка та методика викладання історії орієнтує 

на необхідність формування особистості, якій притаманні індивідуальні риси, яка 

має власні погляди на події і процеси, вміє критично мислити та сприймати різні 

точки зору. 

В розвитку сучасної педагогічної думки спостерігається тенденція до 

особистісно-орієнтованої педагогіки. Застосування положень відповідної концепції 

в методичних дослідженнях стимулює пошук нових підходів до розвитку 

пізнавальних можливостей і навчально-організаційних вмінь у процесі вивчення 

історії.  

Отже, особистісно-орієнтоване навчання - це навчання,  у якому учень виступає 

суб'єктом навчальної діяльності, в якому враховуються його індивідуальні 

властивості і яке спонукає дитину до самостійного пізнання  та  мислення,  сприяє  

формуванню  всебічно-розвиненої особистості, яка вміє знайти застосування своїм 

знанням, знаходити практичні шляхи вирішення проблем. Цей процес, в центрі 

якого особистість людини – учня та викладача: діалог, партнерство, самоповага, 

самореалізація, самовдосконалення, її самобутність і самостійність, в якому 

спочатку розкривається суб'єктивний досвід людини, а потім співвідноситься до 

знань. 

Готуючись до уроку, викладач визначає навчальну мету і відповідно до неї тип, 

структуру й методику заняття. 

Залежно від дидактичної мети розрізняють урок, де переважає одна мета 

(уроки засвоєння нових знань), та урок комбінований, де може бути дві або більше 

рівнозначні мети. 

При викладі даної теми урок засвоєння нових знань та комбінований урок є 

основними різновидами роботи, тому що ця тема та зміст матеріалу є складними, 

об'ємними та містять значну кількість нових понять і положень.  

Моя мета – це формування національної духовності на уроках історії 
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ХАРАКТЕРИСТИКА Й НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАДАЧІ ТЕМИ  

 

Вивчення в курсі історії України теми «Україна у період загострення кризи 

радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.)» має велике значення в 

формуванні світогляду, морального обличчя, переконань, розвитку особистості 

майбутнього кваліфікованого працівника.  

При викладенні уроків вважаю доцільним використати наступні форми роботи:  

Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для 

спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, 

допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок 

допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх. Більшість завдань слід 

опрацьовувати саме в малих групах або парах, тому що учням краще висловитися в 

невеличкій групі. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає 

потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. 

Робота в парах сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває вміння 

пристосуватися до роботи в групах. За умов парної роботи всі діти в групі 

отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота в парах дає учням час 

поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки 

перед групою. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, 

критично мислити, переконувати, вести дискусію. Під час роботи в парах можна 

швидко виконати вправи, які за інших умов потребують багато часу.  

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання учнем навчального 

завдання на рівні навчальних можливостей (темпу роботи, рівня підготовки). 

Можлива безпосередня допомога вчителя (допомога й підбадьорювання під час 

самостійної роботи) і опосередкована (виконання домашнього завдання за 

рекомендаціями викладача).  

Фронтальна робота  Означає постановку перед групою проблемних питань 

або пізнавальних завдань, у вирішенні яких беруть участь усі учні: вони пропонують 

варіанти розв'язання, перевіряють, обґрунтовують, розвивають найбільш вдалі, 

відкидають неправильні. Викладач при цьому керує колективним пошуком рішень, 

спрямовує пізнавальну активність учнів. 

Використання тестових технологій на уроках має велику кількість переваг. 

Вони полягають в уніфікації вимог, застосуванні єдиного критерію і норм оцінки, 

суттєвій економії часу, а будь-яке вдосконалення змісту тестів та процедури їх 

проведення, в цілому, буде лише сприяти оптимізації навчального процесу 
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Дидактичні матеріали до уроку №24 

Зміни в структурі партійно-радянського керівництва. 

 Конституція УРСР 1978 р. 
ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів 

 Психологічне налаштування учнів 

 

ІІ. Оголошення результатів узагальнюючого контролю з теми: «Україна в 

умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х – 

середина 60-х рр.» 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Фронтальна бесіда    

 Чим характеризувалось внутрішньополітичне становище України за часів 

перебування при владі М. Хрущова? 

 Чому він був усунений зі своєї посади? 

 Які зміни відбулись у керівництві Україною на початку 60-х років?  

 

ІV. Мотивація теми урок 

Період «відлиги» завершився перестановкою кадрів у вищому партійному 

керівництві. У жовтні 1964 р на пленумі ЦК КПРС замість М. Хрущова першим 

секретарем ЦК КПРС був обраний Л.Брежнєв.    

На той час став цілком очевидним той факт, що прожект побудови 

комунізму запланований на 1980 р не відбудеться. Нові партійні лідери висунули 

курс на побудову «розвинутого соціалізму».  

 

V. Вивчення нового матеріалу  

Самостійна робота учнів зі схемою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ». 

Закріплення 

керівних кадрів на 

адміністративних і 

партійних посадах з 

метою 

забезпечення 

реалізації курсу 

КПРС.  

ЗЛИТТЯ 

Класів і 

соціальних 

груп 

Націй і 

народностей 

Державної та кооперативно-колгоспної 

форм власності у загальнонародну 

ЛІКВІДАЦІЯ ВІДМІННОСТЕЙ 

 Між умовами життя у 

місті і селі.  

 Між фізичною та 

інтелектуальною 

працею. 

Створення на теренах СРСР нової спільноти людей – «Радянський народ». 
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Робота в парах з історичними документами 

 Учні об'єднуються в пари та опрацьовують подані документи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання до схеми.  

 Якими були основні складові курсу КПРС на «Розвинутий соціалізм».  

 Дайте оцінку кожній складовій в цілому.  

Документ №1 

Із закону Української РСР «Про зміну системи органів управління 

промисловістю і перетворення деяких інших органів державного управління 

УРСР», 23 жовтня 1965 р.: 

«Стаття 1. Утворити такі союзно-республіканські Міністерства Української  РСР … 

чорної металургії, вугляної промисловості, хімічної промисловості, лісової, 

целюлозно-паперової і деревообробної промисловості, промисловості будівельних 

матеріалів, сільського господарства, легкої промисловості, харчової 

промисловості,… 

Стаття 4 Перетворити Державну планову комісію Української РСР у союзно-

республіканський Державний комітет Ради Міністрів УРСР… 

Стаття 8. … ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за 

необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів 

Української РСР.  

 

Документ №2 

 Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про об'єднання обласних 

промислових і обласних сільських Рад депутатів трудящих Української РСР». 1 

грудня 1964 р.  

 «1. З метою більш успішного керівництва господарським і культурним 

будівництвом утворити замість існуючих обласних промислових і обласних 

сільських Рад депутатів і трудящих, єдині обласні Ради депутатів трудящих…  

2. Виконавчим комітетам обласних Рад депутатів трудящих подати Президії 

Верховної Ради УРСР пропозиції про утворення, замість промислових і сільських 

районів, єдиних районів і про заміну у зв’язку з цим підпорядкованості окремих міст 

та інших населених пунктів…». 

 

Завдання до документів. 

 Які реформи відбулися в управлінні державою ?  

 Як це було пов’язано з централізацією партійних структур ? 

 Як Ви думаєте, чи сприяли такі реформи демократизації суспільства? Чому? 
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Індивідуальна робота зі статтями  конституції УРСР 1978 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу   

(проводиться шляхом евристичної бесіди) 

 Які задачі ставила перед собою КПРС після приходу до влади 

Л.Брежнєва? 

 Яких змін зазнала вертикаль влади в даний проміжок часу?  

 Які зміни в суспільно-політичне життя УРСР було внесено після 

прийняття конституції 1978 р?   

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. закл.:  

рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: Освіта, 

2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №19 

 Конспект 

Додаткове  завдання 

 Обговоріть зі своїми старшими родичами їхні спогади про ті часи та занотуйте 

їх до зошиту 

«… Стаття 2. Вся влада в Українській РСР належить народові. Народ здійснює державну владу 

через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу Української РСР. Всі інші 

державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів. 

… Стаття 6 Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної 

системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського союзу. КПРС 

існує для народу і служить народові… Комуністична партія визначає  генеральну перспективу 

розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, керує великою творчою 

діяльністю радянського народу.  

… Стаття 37. Громадяни Української РСР мають усю повноту соціально-економічних, політичних 

та особистих прав і свобод, проголошених і гарантованих Конституцією СРСР.  

… Стаття 48. Відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу 

громадянам Української РСР гарантується свобода : слова, друку, зборів, мітингів, вуличних 

процесій і демонстрацій…» 

Завдання . 

 Проаналізуйте зміст статей №2 і №6. Чи не суперечать вони одна одній ? Чому? 

 Чому саме в Конституції 1978 р з'явилася стаття. №6  ? 

 Які з наведених статей на Вашу думку, мали декларативний характер, а які 

реально втілювалися в життя ?  
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Дидактичні матеріали до уроку №25 

Спроби реформування економіки в другій половині 60-х 

років 
 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів 

 Психологічне налаштування учнів 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 проводиться у формі фронтальної бесіди 

 Яка партія стала керівною і спрямовуючою силою  в житті СРСР і УРСР? В 

якому нормативно правовому акті це положення було закріплено?  

 Яке суспільство мало бути побудоване з початком період «Застою»? Чи було в 

цьому суспільстві місце для збереження національної автентичності різни 

народів, що населяли СРСР? 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

проводиться у формі евристичної бесіди 

У чому полягала причина та сутність економічних реформ середини 60-х рр? 

Якими були їх перші результати?  

 

ІV. Мотивація теми уроку 

Робота з документами 

 

«За багатьма найважливішими показниками, особливо за обсягами 

промислової продукції та капіталовкладеннями, Україна досягла рівня, який мав 

увесь Радянський Союз напередодні Вітчизняної війни» (П. Шелест). 

 

«Отже, для соціально-економічного розвитку України в період від 1965 до 

1985 р. були характерні диспропорційність, затухання, тенденція до стагнації. 

Кризові явища дедалі більше поглиблювалися під впливом особливостей 

функціонування господарства республіки (станом в екології, деформованою 

структурою розміщення продуктивних сил та ін.) (О. Д. Бойко). 

 

Запитання 

Чому такі різні оцінки розвитку ситуації і хто з двох авторів помилявся? 
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Робота в групах  

На уроці учні об’єднуються в малі групи та опрацьовують матеріали карток, 

дають відповіді на питання, після чого заздалегідь обрані спікери груп роблять 

короткі доповіді  

І група   

Картка №1 

«І етап реформ 1964-1965 рр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ-га група. Картка №2 

«ІІ етап реформ1965-1969 рр.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка на практиці та відпрацювання нових методів господарювання. 

Економічні експерименти. 1964 року деякі об’єднання швейної промисловості УРСР перейшли 

на роботу за прямими зв’язками з крамницями. Виробництво продукції безпосередньо залежало 

від її реалізації. Перші результати вселяли оптимізм. Передбачалося поширити цей досвід як на 

інші галузі легкої промисловості, так і на суміжні галузі. 

 

1965 р. у Львівському раднаргоспі на підприємствах машинобудівної, вугільної, 

приладобудівної промисловості, галузей легкої промисловості було запроваджено 

госпрозрахунок, змінено систему планування, поліпшено матеріальне стимулювання. 1965 р. 

апробовано нову систему преміювання інженерно-технічного персоналу (85 підприємств) і 

робітників (90 підприємств). 

Сільське господарство 

У листопаді 1964 р. було скасовано всі рішення 1959–1963 pp., які обмежували розвиток 

особистих підсобних господарств. 

Проте нові документи в цій галузі свідчили, що держава не відмовилася від регламентації 

особистих селянських господарств. 

Були запроваджені норми на утримання худоби 

Запитання 

 На що було спрямовано заходи партійного керівництва для поліпшення розвитку 

економіки? 

 Що заважало проведенню цих реформ? 
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ІІ група 

Картка №2 

«ІІ етап реформ1965-1969 рр.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство 

У березні 1965 р. відбувся пленум ЦК КПРС, який назвав причини відсутності 

прогресу в розвитку сільського господарства (ігнорування економічних законів, порушення 

принципу єдності суспільних і особистих інтересів, недостатня матеріальна зацікавленість 

робітників, прояви волюнтаризму та суб’єктивізму в керівництві сільським господарством, 

особливо в ціноутворенні, плануванні тощо). Пленум змінив практику планування: план 

заготівлі сільськогосподарськими підприємствами продукції почали складати не на рік, а на 

тривалу перспективу. Було підвищено основні закупівельні ціни. Скасовувався порядок 

щорічних змін у заготівельних цінах залежно від урожайності. Було запроваджено додаткову 

оплату праці працівників, які вирощували рис, просо, гречку, соняшник. Була дозволена 

вільна заготівля сільськогосподарської продукції у населення за сталими цінами. За здачу 

колгоспами понадпланової продукції встановлювалася 50 % надбавки від вартості. Зросли 

капіталовкладення в розвиток сільського господарства, обсяги зрошення і меліорації земель. 

 

Запитання 

 На що було спрямовано заходи партійного керівництва для поліпшення розвитку 

економіки? 

 Що заважало проведенню цих реформ? 
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ІІІ група 

 Картка №3  

«Реформування промисловості та системи управління в 1965-1969 рр.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість та система управління 

У вересні 1965 р. відбувся пленум ЦК КПРС, який визначив програму реформ у 

промисловості. На пленумі було вирішено ліквідувати раднаргоспи і відновити 

галузеву систему управління через союзні та союзно-республіканські міністерства 

(фактично галузеві монополії). 

У жовтні 1965 р. пленум ЦК КПУ та засідання сесії ВР УРСР шостого 

скликання ухвалили рішення про реорганізацію органів управління. В УРСР було 

утворено 22 союзно-республіканських і 7 республіканських міністерств 

(автомобільного транспорту і шосейних доріг; будівництва; комунального 

господарства; місцевої промисловості; освіти; охорони громадського порядку; 

соціального забезпечення). 

Таким чином, реальні можливості щодо управління економікою республіки 

були суттєво обмежені 

Удосконалення системи планування 

Підвищення наукового рівня роботи планових органів, забезпечення сталості 

планових завдань, перехід до складання п’ятирічних планів із розведенням 

найважливіших завдань по роках. Розширення господарської самостійності 

підприємств, зокрема шляхом скорочення кількості планових показників (до 8), що 

доводилися до підприємств, та запровадження повного госпрозрахунку. В основу 

оцінки господарської діяльності підприємств було закладено насамперед показники 

обсягу реалізованої продукції, одержаного прибутку й виконання завдань щодо 

поставок найважливіших видів продукції 

 

Запитання 

 На що було спрямовано заходи партійного керівництва для поліпшення 

розвитку економіки? 

 Що заважало проведенню цих реформ? 
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

   

самостійне опрацювання матеріал таблиці 

 

 Показники розвитку економіки України 

 

Показники 1961–1965 рр. (%) 1966–1970 рр. (%) 

Валовий суспільний продукт 6,9 6,7 

Вироблений національний доход 7,0 6,7 

Вся продукція промисловості 8,8 8,4 

Капітальні вкладення 5,2 6,8 

Продуктивність суспільної праці 6,4 6.1 

 

Запитання 

Порівняйте показники першої і другої половини 60-х років і зробіть висновки 

     

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання. 
 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. 

закл.:  рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: 

Освіта, 2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №19 Розділ №3.  

 Конспект. 

 

Додаткове  завдання 

 Ознайомтеся з документом: «З доповіді члена-кореспондента АН СРСР 

А.Аганбегяна «Сучасний стан радянської економіки» (Підручник Пометун  

О.І.  Історія України 156 с). Дайте письмово відповіді на питання в кінці 

документу.  

 ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО 

«… Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визначити за необхідне 

ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» - це рішення 

засвідчило… 
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Дидактичні матеріали до уроку №26 

Економічне становище УРСР в 70-ті на початку 80-х рр. 
 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів 

 Психологічне налаштування учнів 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 Історичний диктант 

 

1. Коли було усунуто від влади М.Хрущова ? (1964 р) 

2. Хто на той момент очолював КПУ ? (П.Шелест).  

3. Хто прийшов до влади після усунення від влади  М.Хрущова ? (Л.Брежнєв) 

4. Яку неофіційну назву мала економічна реформа 60-х рр. ? («Косигіна»). 

5.   Як її називали на Заході ? («Реформа Лібермана»). 

6. Яку п’ятирічку називають «Золотою» ? (8)  

7. Прийняття нової Конституції УРСР відбулося у… (1978 р) 

8. Яка стаття конституції закріпила керуючу роль КПРС ? (6) 

9. Хто очолив КПУ в 1972 р ? (В. Щербицький).  

10.  Яку спільноту людей прагнула створити КПРС в СРСР ? (Радянський народ).  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Фронтальна бесіда 

 Які тенденції намітилися у розвитку промисловості в 70-ті – 80-ті роки ? Що 

їх спричинило?  

 Які тенденції намітилися в сільському господарстві в 70-ті – 80-ті роки? Що їх 

спричинило?     

 

ІV. Мотивація теми уроку  

70–80-ті роки відзначалися подальшим наступом центру на національні інтереси 

союзних республік. Союзні відомства на свій розсуд використовували багатства і 

трудові ресурси України. Лише вони монопольно вирішували, де, скільки і коли 

будувати, що в Україні виробляти та куди направляти, їх головним аргументом була 

економічна доцільність, хоча за цим приховувалась глибинна політика збереження 

радянської імперії. 
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V. Вивчення нового матеріалу  

 

Робота з діаграмами 

(учні самостійно опрацьовують данні діаграм та виконують завдання до них) 

 

Питома вага окремих видів продукції УРСР у загальносоюзному виробництві 

1980 р. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічний приріст  валового суспільного продукту в Україні (%) 

 

 

 

 

 

 

Завдання 

Проаналізуйте і зробіть висновки за даними, наведеними в діаграмі та на 

графіку. 
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Робота з таблицею 

Учні об’єднуються в пари та опрацьовують матеріал поданої нижче таблиці 

 

Середньорічні показники темпів зростання 

(За п’ятирічками) 

 

Показники П'ятирічки  

VIII 

(1966-1970) 

ІХ 

(1971-1975) 

Х 

(1976-1980) 

ХІ 

(1981-1985) 

Валовий суспільний 

продукт 

6,7% 5,6% 3,4% 3,5% 

Національний дохід 6,7% 4,6% 3,4% 3,7% 

Капіталовкладення 6,8% 6,4% 2,1% 3,1% 

Продуктивність праці 6,1% 4,1% 3% 3,8% 

Промислова 

продукція 

8,4% 7,2% 3,9% 3,5% 

Сільськогосподарська 

продукція. 

3,2% 3 % 1,6% 0,5% 

 

Завдання 

Проаналізуйте середньорічні показники економічного зростання та зробіть 

висновки.  

 

Робота з історичним документом.  

 (учні продовжують працювати в парах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З доповіді В. Щербицького, 20 липня 1978 р. 

 «На темпах зростання виробництва негативно позначилося те. Що не всюди 

ефективно використовуються можливості колгоспів і радгоспів. У результаті 

виділені державою кошти не дають належної віддачі… Треба скерувати наші 

зусилля на розвиток матеріально-технічної бази сільськогосподарського 

виробництва і всього агропромислового комплексу. Вартість різних агрегатів у 

дев'ятій п’ятирічці, порівняно з восьмою зросла на 55%, а їх продуктивність 

підвищилася менше, ніж на 20%. Ціни на сільськогосподарські машини за останні 

сім років зросли на 30 – 70%, але ефект від їхнього використання суттєво не 

збільшився».  

 Завдання 

Про що йдеться в документі? У чому вбачав В.Щербицький причини кризових 

явищ у сільському господарстві ? Чи погоджуєтеся Ви з таким поясненням ? Чому ?  



16 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

   

Фронтальна бесіда 

 Які економічні реформи були здійснені у 60-70-х роках ХХ ст. ? 

 Із якою метою вони проводилися ? 

 Що заважало їх проведенню? 

 Що свідчило про «застій» в економіці?  

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. закл.:  

рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: Освіта, 

2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №19 Розділ №4.  

 Конспект 

Додаткове  завдання 

Висловіть і аргументуйте власну точку зору з питань:  

 Чи можна вважати, що період історії СРСР та УРСР з середини 60—до 

початку 80-х років характеризувався частковим відновленням колишньої 

сталінської моделі управління ?  

 Пояснюючи причини згортання економічних реформ у 60-х роках історик 

С.Кульчицький пише: «Чехословацькі події допомогли зрозуміти: або план 

переможе ринок, або ринок переможе план, директиву, радянську владу. Після 

«Празької весни» розмови про ринковий соціалізм, колективну власність, 

зв’язки з іноземними фірмами, орендні відносини стали вважати політично 

шкідливими».  

Як Ви думаєте, якби не події 1968 р в Чехословаччині, чи можна було б 

побудувати в СРСР та в Україні ринковий соціалізм? Свою думку обґрунтуйте.  
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Дидактичні матеріали до уроку №27 

Зміни в соціальній та національній структурі населення 
ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів 

 Психологічне налаштування учнів 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 Тестування учнів 

 
1. Вкажіть хронологічні рамки перебування на посаді генерального секретаря 

ЦК КПРС Л.Брежнєва. 

А) 1963 – 1981 рр. Б) 1964 – 1982 рр. В)1965 – 1983 рр. 

2. В якому році П.Шелест був усунутий з посади голови ЦК КПУ ?  

А 1971 р. Б) 1972 р. В) 1973 р. 

3. На посаді голови ЦК КПУ П.Шелеста змінив… 

А) В. Щербицький Б) В. Івашко В) С. Гуренко 

4. Прийняття нової конституції УРСР відбулося у … 

А) 1976 р Б)1977 р В)1978 р 

5. Яку п'ятирічку називають золотою ?  

А) VII Б)VIII В) IХ 

6.  В якому році ЦК КПРС прийняв продовольчу програму, яка мала 

забезпечити громадян основними  видами продовольства за 8 р. ?  

А) 1982 р Б) 1983 р. В) 1984 Р. 

 

Учні, які зробили додаткове завдання дають відповідь на питання 

 Чи можна вважати, що період історії СРСР та УРСР з середини 60—до 

початку 80-х років характеризувався частковим відновленням колишньої 

сталінської моделі управління ?  

 Як Ви думаєте, якби не події 1968 р в Чехословаччині, чи можна було б 

побудувати в СРСР та в Україні ринковий соціалізм? Свою думку 

обґрунтуйте.  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Фронтальна бесіда 

1. Які основні зміни відбулись у соціальній сфері протягом 1953—1964 рр.? 

2. Як би ви охарактеризували життєвий рівень населення у цей період? 

3. Як впливали зміни в економіці на соціальну сферу? 

 

ІV. Мотивація теми уроку 

Робота з історичними джерелами 

Із праці О. Субтельного «Україна: історія» 

«Як би там не було, але очевидним є те, що попри постійну індоктринацію 

вплив марксизму-ленінізму на радянських українців занепадав. Що ж до 

українського націоналізму, особливо в його крайній, інтегральній формі, то він 

десятиліття тому був викреслений із суспільного світогляду. Отже, дві основні 

ідеологічні течії в українській історії вже не були такими впливовими, як колись. 
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Мало хто хоче бути пролетарем. Переважна більшість молодих людей 

спрямовує свої зусилля на те, щоб дістати високоякісні споживчі товари, 

виготовлені на Заході. Очевидним є факт, що сучасна молодь 

аж ніяк не близька до тієї, яку хотів бачити Ленін». 

Викладач. Сьогодні на уроці спробуємо знайти причини появи такого 

висловлювання О. Субтельного про період так званого «застою», який охопив не 

тільки політичну, економічну, але й соціальну сфери. 

 

V. Вивчення нового матеріалу  

Робота з таблицею 

(Протягом уроку учні ознайомлюються з матеріалами таблиці, аналізують їх та 

роблять опорний конспект)  

 

Етнічно-соціальний склад населення УРСР 

 
    Від перепису 1959 р до перепису 1989 р. населення республіки збільшилося на 9,6 

млн. осіб і становило 51,7 млн. Україна перебувала на шостому місці в Європі за 

чисельністю населення після Росії, Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції.  

Роки проведення перепису Приріст населення. 

1959 – 1970 рр.  5 258 тис. 

1970 – 1979 рр. 2 248 тис.  

1979 – 1989 рр. 1 862 тис 

Приріст населення разюче зменшувався 

Причини. Це відбувалося внаслідок зниження 

народжуваності і зростання смертності 

населення. На погіршення демографічної 

ситуації впливала слабка економічна 

забезпеченість громадян.  

Висновок: Україна опинилася під загрозою депопуляції – абсолютного скорочення 

чисельності населення. 

За 30 років питома вага українців у республіці зменшилася з 76,8% до 72,7%, у той 

час  частка росіян зросла з 16,7% до 22,1%. 

Причини Московська влада бажала відвернути 

загрозу спалаху національно-визвольного 

руху, штучно підтримуючи багато 

національність республік.  

Висновок:  В усіх українських регіонах, за винятком західного, питома вага росіян 

істотно збільшилася. У південних регіонах 80-х рр. вона перевищила третину. Такі 

зміни створювали сприятливі умови для цілеспрямованої політики русифікації.  

Характерною рисою демографічних процесів були високі темпи росту чисельності 

мешканців міст. У 1964 р. міське населення у кількісному відношенні перевищило 

сільське, а до середини 80-х років воно становило вже 60% населення республіки.  

Причини Це було викликано, як загальносвітовою 

тенденцією до урбанізації, так і побутовою 

невлаштованістю та складністю з 

працевлаштування на селі.  

Висновок:  В кінці 60-х років робітники становили половину зайнятої в народному 

господарстві робочої сили, а в середині 80-х років їх питома вага підвищилася до 

60%. У 1979 році, вперше за період демографічних спостережень, смертність 

сільських жителів перевищила народжуваність.  
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

   

Робота з картою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: 

 За допомогою карти  проаналізуйте динаміку зростання населення в 

період 1970 – 1989 рр.  

 Назвіть регіони з позитивною та негативною динамікою.  

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. 

закл.:  рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: 

Освіта, 2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №21 Розділ №4.  

 Конспект. 

 

Додаткове завдання 

 Ознайомтеся з документом: «Л. Олексієва, російський дисидент, одна з 

фундаторів Гельсінської групи про русифікацію України» (Підручник Пометун  

О.І.  Історія України 163 с). Дайте письмово відповіді на питання в кінці 

документу.  
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Дидактичні матеріали до уроку №28 

Зміни в соціальній та національній структурі населення 
ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

Фронтальна бесіда 

 Яка тенденція приросту населення спостерігалася в період «Застою»?  В чому 

полягали причини такої тенденції?  

 Яких змін зазнав етнічний склад населення УРСР в даний проміжок часу?  

 Яке місце в суспільному житті посідав робочій клас?  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Перегляд відеоролику «Повсякденне життя» (2 хв.)  

 

ІV. Мотивація теми уроку 

Робота з історичними джерелом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історик О.Рубльов про рівень життя переважної 

більшості українців:  

 «Населення, грошові доходи якого зросли тільки 

протягом 1971 – 1975 рр. в 3,1 раза, вже не хотіло 

купувати вітчизняні товари… Черги за престижними 

імпортними товарами сягали вже не годин, а днів… 

«Золота епоха»  Брежнєва х її регулярною виплатою 

заробітної плати, пенсій, стипендій, щомісячними 

преміями, безкоштовним медичним обслуговуванням, 

освітою, дешевими товарами і послугами і о сього дня 

для великої частини українців є недосяжним ідеалом».  

Завдання:  

Про що йдеться в документі ? Як змінилися 

доходи населення ? Як змінився побут людей? Про що 

свідчить виникнення черг в магазинах за імпортними 

товарами?  
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V. Вивчення нового матеріалу  

Самостійна робота з таблицями 

 

Темпи зростання реальних доходів (у крб.) на душу населення у союзних 

республіках (1970 р. — 100 %) 

 

Регіон 1980 р. 1985 р. 1986 р. 

СРСР 146 162 167 

РСФСР 151 168 173 

Українська РСР 141 161 165 

Білоруська РСР 153 173 178 

 

Питання 

Які висновки можна зробити на підставі даних таблиці?  

(Із наведеної таблиці видно, що кількісні показники РСФСР та БРСР вищі за 

середні по Радянському Союзу, а УРСР, навпаки, — нижчі. Отже, економіка 

республіки поступово, але неухильно втрачала динаміку розвитку) 

 

 

Робота з таблицею 

 

Рік  Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника 

Рік  Середньомісячна 

заробітна плата одного 

штатного працівника 

1965 80,15 1975 122,33 

1966 83,91 1976 129,33 

1967 87,52 1977 133,48 

1968 93,82 1978 137,41 

1969 98,15 1979 140,14 

1970 102,97 1980 146,06 

1971 106,97 1981 149,16 

1972 110,24 1982 154,74 

1973 114,65 1983 158,64 

1974 117,72 1984 162,95 

  1985 167,81 

  

 

Завдання: 

 Підрахуйте зростання заробітної плати у відсотках протягом: 

А 1965–1969 рр.; В 1975–1979 рр.; 

Б 1970–1974 рр.; Г 1980–1984 рр. 

 У якій період зростання було найвищим? 

 Чим це можна було пояснити? 
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Робота з діаграмами 

 

Деякі показники охорони здоров’я в Україні 

 

 
 

Питання 

Які висновки можна зробити з даних діаграми? 

 

Кількість осіб, що поліпшили житлові умови (млн. осіб) 

 

 
 

 

Зростання населення України 1965–1985 рр. (млн. осіб) 

 

 
 

 

Питання 

Які висновки можна зробити з наведених даних? 
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

 

Метод «Мікрофон» 

 

 Які зміни відбулись у соціальній та національній структурі населення 

протягом 1965–1985 рр.? 

 Назвіть позитивні та негативні тенденції в соціальній сфері України в цей 

період. 

 Що таке номенклатура? 

 Яким був моральний стан радянського суспільства? 

 

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО 

На якій проблемі радянської дійсності 1970-1980 рр. фокусує увагу зображена 

карикатура? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. закл.:  

рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: Освіта, 

2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №21 Розділи №2,3,4.  

 Конспект. 

 

Додаткове завдання 

 Ознайомтеся з документом: «Із статті в газеті «Известия», 1979р» (Підручник 

Пометун  О.І.  Історія України 165 с). Дайте письмово відповіді на питання в 

кінці документу 
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Дидактичні матеріали до уроку №29 

Розвиток культури в Україні (сер. 60-х - поч. 80-х років) 
ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

  Історик О.Рубльов, оцінюючи період «застою» в Україні, писав: 

«Післяхрущовський період (1964-1985) у житті народів СРСР, в тому числі і 

України, увійшов в історію як період «застою», що яскраво проявився в суспільно-

політичному житті країни. Він характеризувався надмірною ідеологізацією, 

посиленням тоталітарних тенденцій, боротьбою з інакодумством».  

 

Чи погоджуєтеся Ви з оцінкою історика? Обґрунтуйте свою точку зору 

 

І – рівень Назвіть основні факти, що свідчать про «застійні» явища в Україні. 

ІІ – рівень Поясніть на прикладах поняття, «Розвинутий соціалізм», «Радянський 

народ». Опишіть події, що демонструють тенденцію ідеологізації суспільної 

свідомості в державі. 

ІІІ – рівень Схарактеризуйте основні ознаки політичного життя в Україні. 

ІV – рівень Дайте власну оцінку конституції УРСР 1978 р.  

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

…Такий був час: кругом шакали, 

У колі — жменька нас жива, 

А ми феноменів шукали 

І спотикались об слова. 

Ми навіть власний хист і сутність 

Немов ховали про запас, 

А нас ховали… у відсутність. 

Від нас же нас… Від нас же нас!… 

Є. Сверстюк 

 

ІV. Мотивація теми уроку  

 

Сьогодні відбувається духовне розкріпачення та початок національного 

відродження України. У теперішній час за відсутності пануючої ідеології кожен сам 

обирає собі життєві пріоритети та духовні цінності.  

А чи завжди так було?  

На сьогоднішньому уроці ми зможемо зрозуміти, що за радянських часів система 

цінностей і пріоритетів людини формувалося під впливом комуністичної ідеології. 
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V. Вивчення нового матеріалу  

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми 

 

Учні індивідуально опрацьовують таблицю та дають відповіді на питання 

 

Позитивні явища. Негативні явища 
Перехід до загальної середньої 

освіти. 

Зростання обсягів методичного 

і матеріального забезпечення 

школи. 

Ґрунтовна підготовка учнів із 

базових дисциплін. 

Запровадження 

нових дисциплін. Загальний 

високий рівень навчання. 

Формування педагогічних шкіл 

передового досвіду 

Зростання ідеологізації та русифікації освіти. 

Жорсткий партійний контроль над учителями. 

Підвищення навантаження на учнів у зв’язку з 

ускладненням навчальних програм. 

Накопичення розриву між вищою і середньою 

освітою. Базової підготовки в школі стає 

недостатньо для вступу до вузу. 

Поглиблення розриву між сільською і міською 

школами. 

Школи орієнтувалися на оволодіння учнями знань, а 

не надання їм практичного життєвого досвіду. 

Система освіти відставала від потреб нового етапу 

НТР. 

Майже відсутня диференціація шкіл 

 

Завдання 

Проаналізуйте позитивні та негативні явища в освіті тих часів. Дайте власну оцінку 

таких змін в освіті.  

 

 Робота з діаграмами 

(Учні самостійно аналізують данні діаграм) 

 

Кількість шкіл з українською мовою навчання (%) 

 

 
 

Запитання 

Які висновки з даних діаграми можна зробити? 
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Структура освіти в Україні (тис. осіб)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 

 1. Підрахуйте, на скільки зросла кількість громадян, що здобули вищу освіту 

за цей період. 

 2. Підрахуйте, на скільки зросла кількість учнів, що здобули середню освіту за 

цей період. 

 

Розвиток літератури. Формування опозиційних течій у культурі та реакція на 

них влади 

Робота з документом 

Доповідна записка від ділу культури ЦК Компартії України про деяких 

членів Спілки письменників України 18 грудня 1973 р. 

 «26 листопада ц. р. на поминальному обіді в квартирі В. Підпалого член 

КПРС, письменник І. Драч у присутності Л. Костенко, М. Коцюбинської, С. 

Плачинди, відомих своєю антигромадською поведінкою і поглядами, зробив заяву 

непартійного, антисуспільного характеру. Як злобні антирадянські вихватки слід 

розглядати й окремі репліки Л. Костенко… 

…Виходячи з викладеного вище, вважали б за необхідне рекомендувати 

Київському міськкому партії розглянути питання про партійну відповідальність І. Ф. 

Драча за ідейну спрямованість його творчості та громадську поведінку. 

Керівництву Київської письменницької організації (тт. Збанацький Ю. О., 

Чалий Б. І.) вжити заходів до підвищення відповідальності членів Спілки за ідейно-

художню спрямованість творчості і громадську поведінку. Обговорити негідну 

поведінку членів СПУ І. Драча, Л. Костенко, а також С. Плачинди, Л. Ковальчука та 

ін., причетних до згаданого інциденту. 

Рекомендувати керівництву Київської кіностудії ім. О. П. Довженка (т. Путінцев А. 

Г.) вирішити питання про доцільність використання т. Драча І. Ф. на посаді члена 

сценарної майстерні кіностудії з огляду на серйозні ідейно-художні вади в його 

літературних сценаріях, що призвели до значних моральних і матеріальних збитків. 

Зав. відділом культури ЦК Компартії України Іщенко» 

 

Питання 

Про що свідчить даний документ? 
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

Фронтальна бесіда 

1. Які основні тенденції виявились у розвитку освіти у цей період? 

2. Яким чином відбувалась «русифікація» в освіті? 

3. Які негативні тенденції спостерігались у розвитку науки? 

4. Яким було ставлення партійного керівництва до літераторів і літературного 

процесу? 

 

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО 

Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-1980-х рр. відображає 

карикатура? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. 

закл.:  рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: 

Освіта, 2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №24 Розділи №2,3,4.  

 Конспект. 

Додаткове завдання 

 Ознайомтеся з документами  (Підручник Пометун  О.І.  Історія України 185 

с). Дайте письмово відповіді на питання в кінці документу.  
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Дидактичні матеріали до уроку №30 

Активізація опозиційного руху. (сер. 60-х - поч. 70-х років). 

Форми діяльності дисидентів. 
ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 

Метод «Мікрофон» 

1. Як розвивалася освіта в період «Застою» ?  

2. Які негативні тенденції спостерігались у розвитку науки? 

3. Яким було ставлення партійного керівництва до літераторів і літературного 

процесу? 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Евристична  бесіда 

 Розкрити значення терміну  « відлига»  

 Коли почалася «відлига» в українській літературі? 

 Хто з українських авторів дав поштовх цьому процесу? 

 Хто такі «шістдесятники» ? Які чинники суспільно-політичного життя 

зумовили їх появу? 

 Чи можлива взагалі була боротьба в період «відлиги» проти існуючої 

політичної системи? 

 

ІV. Мотивація теми уроку 

 

У письменника Миколи Олійника в романі «Хрест» є такі слова: «Мов 

метелики на світло, летіли самозречені патріоти за теплим вітром під стужним 

віянням зими, що так і не спромоглася на омріяну весну».   

Ці рядки були присвячені людям, які зробили дуже багато для створення української 

держави. До них належать і дисиденти 

 

V. Вивчення нового матеріалу  

 

Робота з підручником 

Учні самостійно ознайомлюються з біографіями В.Стуса та В.Чорновола, 

після чого дають стислу характеристику їхньої діяльності.  

(Пометун  О.І.  Історія України : підручник с.174,175.)  
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Робота з джерелом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота зі схемою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:  

Охарактеризуйте методи боротьби дисидентів. Чи могли вони досягнути своєї 

мети у радянському суспільстві, використовуючи подібні методи ? Чому? 

 

 

МЕТОДИ БОРОТЬБИ ДИСИДЕНТІВ 

Написання листів 

протестів до керівних 

органів УРСР, СРСР, 

міжнародних 

організаці1, урядів 

демократичних країн. 

Вивішування 

синьо-жовтих 

прапорів, 

розповсюдження  

листівок . 

«Самвидав» 

Друкування науково-

публіцистичних праць 

критичного спрямування 

на соціально-економічні 

та політичні теми.  

Створення 

правозахисних 

організацій.  

Із спогадів режисера Ю.Ільєнка про скандал на прем’єрі кінофільму «Тіні 

забутих предків». 

«На вечорі 4 вересня 1965 р в кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм 

був розкручений – презентація стала подією республіканського масштабу, тому його й 

використали організатори акції протесту.  

… Ми сидимо на сцені… С.Параджанов стоїть, дякуючи кожному виступаючому. Із 

зали піднімається І.Дзюба з букетом. Говорить теплі слова, раптом повертається і 

звертається до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік…» І перелічує прізвища 

затриманих… Піднялася жахлива паніка. Серед глядачів достатньо стікачів. Вскакує 

Василь Стус і кричить крізь гул сирени : «Хто проти тиранії – встаньте». Встаю і розумію 

нічого хорошого мені в житті не світить. Але навіть стукачі розуміли: якщо вони 

залишаться сидіти, буде зовсім погано. У всіх абсолютний шок. Директор кінотеатру 

кудись побіг, дав команду : «Почати перегляд!» Ми у темряві спустилися зі сцени».  

Завдання 

 Про яку подію йдеться в документі ?  

 За що боролися учасники акції протесту ?  

 Що відчували люди в залі? Уявіть себе учасником цих подій: чи встали б Ви на 

заклик В.Стуса Чому?  
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VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

(Проводиться в формі графічного диктанту учні слухають твердження, і якщо 

вважають його правильним " Так" - стрілочка вверх; "Ні" - вниз) 

 
1. Однією з причин виникнення дисидентського руху були антикомуністичні виступи в 

країнах Східної Європи. 

2. Праця І.Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?" була написана в 1964 р. 

3. Засновником УРСС був В. Симоненко. 

4. Л.Лук’яненка було засуджено спочатку на 15 років ув’язнення. 

5. Учасниками дисидентського руху була інтелігенція. 

6. Генерал Григоренко виступав за повернення кримських татар на батьківщину. 
 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

Обов'язкова частина  

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. 

закл.:  рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: 

Освіта, 2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №23 Розділ №1.  

 Конспект. 

 

Додаткове завдання 

Напишіть твір роздум  на таму : «Чи стали б Ви учасником дисидентського руху». 

 

 ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО 

Про кого з громадських діячів йдеться у спогадах сучасника:  

«… За своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а 

рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль 

політв’язня…» 
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Дидактичні матеріали до уроку №31 

Дисидентський рух . (сер. 70-х - поч. 80-х років). 

Українська Гельсінська група 
ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційний момент 

 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання 

 

Фронтальне опитування 

1. Вкажіть причини активізації опозиційного руху в кінці 60-х рр. 

2. Назвіть методи боротьби дисидентів? 

3. Дайте власну оцінку діяльності дисидентів в УРСР? 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 

Давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про дисидентів? 

Використовуючи метод "мозкового штурму", учні під час обговорення повинні 

заповнити таблицю 

Теми, які піднімали дисиденти 

 

 

  
Напрямки 

дисидентства 
Критика політики в СРСР Прагнули до 

1 Правозахисний 
Викриття тоталітарного 

режиму 

Забезпечення демократичного розвитку 

СРСР 

2 Релігійний 
Критика атеїстичного 

виховання 

Вільного волевиявлення релігійних 

уподобань 

(на Україні відродження греко-

католицької церкви) 

3 Національний 

Засудження політики 

денаціоналізації, 

русифікації 

Відродження престижу української мови, 

культури, видання україномовних 

періодичних видань і т.д. 
 

 

Пригадайте, кого ви знаєте з українських та російських дисидентів? Чим 

українське дисидентство відрізняється від дисидентства в СРСР загалом? 

 

ІV. Мотивація теми уроку 

 

Перегляд відеоролику «Дисидентський рух» (8 хв.). 
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V. Вивчення нового матеріалу  

 

Робота з підручником 

Учні самостійно опрацьовують матеріал підручника. (Пометун  О.І.  

Історія України : підручник с.176)  

 

Робота за методом «Мозковий штурм» 

Учні мають визначити: 

• течії дисидентського руху; 

• його особливості та методи боротьби; 

• значення дисидентського руху. 

 

Самостійна робота з таблицею 

 

Загальна характеристика Української Ґельсінсько ї груп и (УҐГ) (1976–1982) 

 
Створення 9 листопада 1976 р. у Києві було проголошено створення 

Української громадської групи сприяння виконанню Ґельсінських угод, або 

Української Ґельсінської групи (УҐГ) 

Основне 

завдання 

 

Ознайомлення урядів країн-учасниць Ґельсінської наради 

і західної громадськості з фактами порушень норм Загальної Декларації 

прав людини та гуманітарних статей Заключного Акта 

Засновники О. Бердник, П. Григоренко, І. Кандиба, Л. Лук’яненко,  

О. Мешко, М. Матусевич, М. Маринович, О. Тихий, 

Н. Строката-Караванська, М. Руденко 

Підсумки 

діяльності 

 

Арешти, засудження і заслання фактично припинили діяльність УҐГ. Із 37 

членів УҐГ 23 були на засланні, 6 — позбавлені радянського громадянства і 

виїхали за кордон, 

3 члени групи загинули (О. Тихий, В. Стус, Ю. Литвин). Але УҐГ, на 

відміну від інших ґельсінських груп, не оголосила про припинення своєї 

діяльності. На початку 1988 р. на її основі постала Українська Ґельсінська 

спілка (УҐС) 

 

Завдання: 

1. Коли було створено УГС 

2. Які основні завдання ставила перед собою УГС ?  

3. Хто був її засновником ? 

4. Яким був результат діяльності спілки ?  

 

Робота у групах 

Методом "диспуту" учні повинні аргументувати свою думку на поставлене 

перед ними запитання 

О.Субтельний у своїй праці "Історія України" стверджував, що дисидентський 

рух зазнав поразки. Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням? 

 

1 група відшукує аргументи на підтвердження думки О.Субтельного 

 

2 група відшукує аргументи на заперечення думки О.Субтельного 
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Аргументи 

 

Група "ЗА" 
 Питання для 

порівняння 
Група "ПРОТИ" 

Чіткої програми дій не мали, 

займались виключно критикою   

Програма 

діяльності 

дисидентів 

Виступали за демократичні 

перетворення в СРСР (наприклад, 

програма УГС) 

  Рух був немасовий, брала участь 

лише інтелігенція 
Масовість руху 

  Широкі верстви населення 

знаходились під ідеологічним тиском 

радянської тоталітарної влади 

  Результат діяльності непомітний, 

бо у 1960-70рр. політичний режим і 

суспільний лад в СРСР не змінився 

Результати 

діяльності 

дисидентів 

  Дисиденти змогли представити 

світові Україну як окрему країну, а не 

частину СРСР. 

Ідеї дисидентсва відродились у кінці 

80-х рр., коли в СРСР настав час 

глибоких суспільних і політичних 

реформ 
 

 

 

Отже, дисидентський рух, що виник в Україні у кінці 50-х рр. досяг свого 

апогею у 1970 – на початку 80-рр. Заглушити голос українського дисидентства 

державна влада так і не змогла. Українські правозахисники і патріоти вірили, що їх 

життя і діяльність в історії буде згадана.  

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу 

Фронтальна бесіда 

 Що означає термін « дисидент»? 

 Які причини виникнення дисидентського руху ? 

 Кого з українських дисидентів ви можете назвати. 

 Яке ваше ставлення до дисидентського руху та дисидентів зокрема? 

 В чому, на вашу думку, полягає історичне значення дисидентського руху?   

 

VIІ. Підсумок уроку та рефлексія 

На уроці я... - дізнався..., - зрозумів...,- навчився..., - найбільший мій успіх - це..., - 

найбільші труднощі я відчув... 

 

VIІІ. Домашнє завдання 

 Пометун  О.І.  Історія України : підручник. для 11 кл загальноосвіт. навч. 

закл.:  рівень стандарту , академічний рівень/ О.І. Пометун, Н.М. Гупан. – К.: 

Освіта, 2011. – 336 с.   Опрацювати  тему №23 Розділ №2.  

 Конспект. 

 Підготуватися до уроку Узагальнюючого королю з теми: «Україна у період 

загострення кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.)».   
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Дидактичні матеріали до уроку №32 

Узагальнюючого контролю за темою: «Україна у період 

загострення кризи радянської системи  

(середина 60-х – середина 80-х рр.)» 
ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

 Перевірка наявності учнів. 

 Психологічне налаштування учнів. 

  

ІІ Виконання контрольних завдань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант №1 

1. В якому році Щербицький очолив КПУ ?      (0,5  б) 

А) 1972 р  Б) 1974 р  В) 1976 р 

2. В якому році було створено УГГ ?       (0,5  б) 

А) 1976 р   Б) 1978 р   В)1980 р 

3. Розшифруйте абревіатуру  «НТР»        (0,5  б) 

4. Назвіть основні методи боротьби «Дисидентського руху».    (1,5  б) 

5. Охарактеризуйте внутрішню політику Щербицького ?     (2  б) 

6. Зробіть порівняльний аналіз внутрішньої політики Шелеста та Щербицького. ( 3 б )  

7. Уявіть себе жителем України 60 - 70 – х рр. ХХ ст. чи стали б Ви учасником 

Дисидентського руху?  Відповідь обґрунтуйте .      ( 4 б)  

 
Варіант №2  

1. В якому році Шелеста змістили з посади лідера КПУ ?    (0,5 б) 

А) 1971 р   Б) 1972 р  В) 1973 р 

     2. В якому році УГГ припинила своє існування ?     (0,5 б) 

 А) 1986 р  Б)1988 р  Б)1990 р  

     3. Розшифруйте абревіатуру «МТС»       (0,5 б) 

     4. Назвіть основні методи боротьби влади з дисидентами.     (1,5 б) 

5. Охарактеризуйте внутрішню політику Шелеста ?     (2  б) 

6. Зробіть порівняльний аналіз внутрішньої політики Шелеста та Щербицького. ( 3 б ) 

7. Уявіть себе жителем України 60 - 70 – х рр. ХХ ст. чи стали б Ви учасником 

Дисидентського руху?  Відповідь обґрунтуйте .      ( 4 б)  



35 

Список використаних джерел та  літератури 

 

1. Баханов К.О. Професійний довідник вчителя історії./ К.О.Баханов // – Х.: - 

Основа,  2011. – 239 с. 

2. Ващук Д. На шляху до наукового пізнання: про деякі аспекти проблемного 

навчання/ Д.Ващук // Історія України ШС. – 2011. - №41-42. С. 10-12.  

3. Єфремова Т.С. Дидактичні матеріали до теми «Україна в період загострення 

кризи радянської системи (середина 60-х – середина 80-х рр.», 11 кл/ Т.С. 

Єфремова // Історія та правознавство. – 2011. - №27. – С 25-29.  

4. Калашнікова  Л. Розвиток творчого мислення учнів за допомогою активної 

моделі навчання/  Л.Калашнікова // Історія України ШС. – 2011 - № 41-42. – С 

26 – 29.   

5. Мокрогуз О.П. Історія України. 11 клас. Стандартний та академічний рівні. – 

Х.: Основа.2011 – 96 с.  

6. Пометун О.І. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії// Історія 

і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання./ О.І. 

Пометун/ К.: Освіта.: – 2012. – № 2. – С. 3-7. 

7. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі. – К.: Ґенеза, 2006. 

– 328 с. 

8. Пометун О.І. Історія України підручник рівень стандарту, академічний рівень. 

– К.: Освіта. 2011 – 340 с.  

9. Пометун. О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.Х. 

2003. – 192 с.  

10. Терно С.О. Розвиток  критичного мислення старшокласників у  процесі навчання 

історії .– Запоріжжя.: Запорізький національний університет, 2011. — 275 с. 

 


