
Завдання на канікули  «Історія України» 1 курс групи АМ, ОП 

 

Розв’яжіть історичні задачі. 
 

Тема1. Україна під час Другої світової війни (1939–1945)  

Завдання №1.  

Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що трагедія українського народу у роки 

Другої світової війни полягала у поділі між двома ворогуючими арміями: 

Червонною Армією та Українською повстанською армією? Свою відповідь 

обґрунтуйте.  

 

Тема 2. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на поч. 50-х р. 

Завдання №1.  

У чому полягають сильні та слабкі сторонни політики післявоєнного 

відновлення України (1945 – початок 1953 р.). Чи можливо було досягти 

кращих результатів? Свою відповідь обґрунтуйте.  

Завдання №2.  
Правильно чи помилково вважати голод 1946-1947рр. геноцидом проти 

українського народу? Свою відповідь обґрунтуйте.  

 

Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1953–1964рр.)  

Завдання №1.  

Яка теза, на вашу думку,  найбільше відповідає дійсності:  

1) "Хрущовська відлига" оптимізувала життя в Україні в усіх сферах – в 

економіці, в політиці, в соціальній сфері, в культурі;  

2) "Хрущовська відлига" внесла хаос, дезорганізацію та дестабілізацію в 

українське суспільство та негативно відбилася на економіці, політиці, 

соціальній сфері та культурі. Свою відповідь обґрунтуйте історичними 

фактами.  

Тема 4.  Україна в період загострення кризи радянської системи 

(середина 60-х – початок 80-х років)  

Завдання №1.  

Існують різні оцінки стану України в 60-х– 80-х роках ХХ ст. Керівництво 

радянської України вважало, що досягнуто високого життєвого рівня 

населення. Сучасні українські історики вважають, що цей період можна 

назвати "системною кризою". Спираючись на методи історичного пізнання,  

проаналізуйте стан українського суспільства (політика, економіка, 

соціальна сфера та культура) і дайте власну оцінку процессам того часу. 

Свою відповідь обґрунтуйте.  

 
Тема 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України 

Завдання №1.  

Чим можна пояснити той факт, що на референдумі 17 березня 1991 р. 70,5 % 

українців висловились за збереження СРСР, а на референдумі 1 грудня 



1991р.  90,32 % українців висловились за незалежність України? Свою 

відповідь обґрунтуйте.  

Завдання №2.  

В 1991 р. в Україні діяльність комуністичної партії булла заборонена, так 

само вчинили інші новостворені незалежні держави. Деякі представники 

громадськості вважали, що комуністична ідеологія повинна бути заборонена 

так само, як і фашистська. Які підстави мали громадські діячі вважати 

комуністів настільки небезпечними? Чи погоджуєтесь ви з їхніми вимогами? 

Свою відповідь обґрунтуйте.  

Тема 6. Україна в умовах незалежності 

Завдання №1.  
Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія майже одночасно стали на шлях 

розбудови власної держави та реформування економічної системи. Але 

сьогодні Україна значно відстає від цих країн за темпами економічного та 

соціального розвитку. У чому полягають причини відставання 

України? Що необхідно зробити для розвитку України?  
 

 


