
Для Вас, вчителі історії



У цьому році Новітній історії України виповнилося 30 років. Це
молодий вік, але ми маємо багатовіковий літопис, переданий від діда
до батька, від батька до сина. Українська жага до волі та незалежності
пройшла скрізь віки і створила той фундамент, на якому ми міцно
стоїмо. Кожен з нас отримав свободу, яка є нашою спадщиною та
здобутком. Незалежність — у нашій ДНК.

30 років тому нездійснена мрія багатьох поколінь втілилася в
життя: ми стали вільною та незалежною Україною!

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса
Шевченка пропонує Вашій увазі вебліографічний список сайтів, на
яких подаються добірки уроків з історії України про найвизначніші
знакові події часів незалежності України.



Проголошення незалежності України [Електронний ресурс] : [конспект
уроку і презентація до нього для учнів 5 кл. з історії України] // На Урок :
освітній проєкт. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-

temu-progoloshennya-nezalezhnosti-ukra-ni-i-prezentaciya-do-nogo-1243.html

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-progoloshennya-nezalezhnosti-ukra-ni-i-prezentaciya-do-nogo-1243.html


Cурмачевська, О. В. Проголошення незалежності України [Електронний 
ресурс] : [конспект уроку і презентація до нього для учнів 11 кл. з історії 
України] / Сурмачевська О. В. // Всеосвіта : [сайт]. – Режим доступу: 
https://vseosvita.ua/library/plan-konspekt-uroku-11-klas-progolosenna-
nezaleznosti-ukraini-405589.html

Узагальнення знань учнів про кризу

тоталітарного режиму СРСР і

закономірність розвалу радянської імперії.

Досягнення Україною Незалежності, як

закономірний результат дії національно-

патріотичних сил.

Конспект містить оригінальний підхід

до висвітлення теми, матеріали можуть

бути використані вчителями та
студентами педагогічних вишів.

https://vseosvita.ua/library/plan-konspekt-uroku-11-klas-progolosenna-nezaleznosti-ukraini-405589.html


Тридцять років по десять кроків [Електронний ресурс] : [ урок-
подорож для учнів 9-11 кл.] // На Урок : освітній проєкт. – Режим 
доступу: https://naurok.com.ua/pershiy-urok-na-temu-tridcyatirichchya-
nezalezhnosti-ukra-ni-dlya-uchniv-5--11-klasiv-233653.html

Конспект уроку, який можна 

викориcтати під час вивчення теми

«Україна періоду незалежності».

https://naurok.com.ua/pershiy-urok-na-temu-tridcyatirichchya-nezalezhnosti-ukra-ni-dlya-uchniv-5--11-klasiv-233653.html


Пекар, Т. В. Державотворчі процеси в незалежній Україні
[Електронний ресурс] : [презентація для учнів 11 кл. з історії
України] / Пекар Т. В. // На Урок : освітній проєкт. – Режим доступу:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhavotvorchi-procesi-v-
nezalezhniy-ukra-ni-169256.html

Розглянуті процеси державотворення в

незалежній Україні в 90-ті роки ХХ ст. від

проголошення незалежності до прийняття

Конституції України і правління Леоніда Кучми.

Додатково можна переглянути відеоурок з

теми
https://www.youtube.com/watch?v=qZr19msAvaY ..

https://naurok.com.ua/prezentaciya-derzhavotvorchi-procesi-v-nezalezhniy-ukra-ni-169256.html
https://youtu.be/qZr19msAvaY


Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання
[Електронний ресурс] : [відеоурок для учнів 11 кл. з історії України]
// УouTube. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=MqbM87jnbgI

https://www.youtube.com/watch?v=MqbM87jnbgI


Спроби реформування економіки України на початку 90-х років
[конспект уроку для учнів 11 кл. з історії України ] // Всеосвіта. – Режим 
доступу:
https://vseosvita.ua/library/sprobi-reformuvanna-ekonomiki-ukraini-na-
pocatku-90-h-rokiv-101096.html

Визначення хронологічної

послідовністі головних подій

періоду розбудови незалежної

держави.

Характеристика соціаль-

но-економічного становища

України у 90-ті роки — на

початку XXI ст.

https://vseosvita.ua/library/sprobi-reformuvanna-ekonomiki-ukraini-na-pocatku-90-h-rokiv-101096.html


Закусило, І. М. Державотворчі процеси. «Партія влади».
Особливості багатопартійної системи. Прийняття Конституції
України, 1996 рік [Електронний ресурс] : [конспект уроку з тестовими
завданнями для дистанц. навчання для учнів 11 кл. з історії України] /
Закусило І. М. – Режим доступу:

https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/1-Ist.-Ukr.-11-
klas.docx

Основні тенденції та

суперечності соціально-

економічного розвитку

України в 1991–1998 рр.

Аргументовані судження

щодо перебігу державо-

творчих процесів в

Україні цього періоду.

https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/1-Ist.-Ukr.-11-klas.docx


Відновлення незалежності України та становлення України як
незалежної держави : [вебінар] // УоuTube. – Режим доступу:

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

Лекція створена в рамках всеукраїнського

освітнього соціального проєкту Громадської

Спілки «ОСВІТОРІЯ», метою якого є надання

рівних можливостей всім учням при

підготовці до ЗНО.

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


Гук, О. І. Відновлення незалежності України [Електронний ресурс] :
[тестові завдання] / Гук Олександр Іванович // На Урок : освітній
проєкт. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/tematichna-robota-na-

temu-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukra-ni-120663.html

Тестова робота допоможе

перевірити рівень сформованості

компетентностей учнів. Цікаві

завдання і якісні зображення

допоможуть посилити пізнавальний

ефект.

https://naurok.com.ua/tematichna-robota-na-temu-vidnovlennya-nezalezhnosti-ukra-ni-120663.html


Узагальнення знань з теми «Становлення України як незалежної
держави» [Електронний ресурс] : [тести для учнів 11 кл.] // History-
teacher. – Режим доступу:

https://history-teacher.com/history_of_ukraine/89-uzagalnennja-znan-z-
temi-stanovlennja-ukrayini-jak-nezalezhnoyi-derzhavi-11-klas.html

https://history-teacher.com/history_of_ukraine/89-uzagalnennja-znan-z-temi-stanovlennja-ukrayini-jak-nezalezhnoyi-derzhavi-11-klas.html


«Україна #30ua: життя у мрії» [Електронний ресурс] : [конструктор
уроку] / ГО «Екдемп Україна» // Нова українська школа. – Режим
доступу: https://nus.org.ua/news/dyvitsya-konstruktor-uroku-pro-30-
rokiv-nezalezhnosti-ukrayiny-vid-edkempu/?fbclid=IwAR37WEo_-O--
gJkVMSUISZ4qFdRFAX7L36x_qPp3HmHBvB99E_hVtYEN_jM

Ознайомлення учнів з досягненнями
українських діячів і діячок у сфері науки й
технологій, спорту, бізнесу, культури, кіно
й мистецтва; із цікавими туристичними
місцями Батьківщини та їх історією за
допомогою wow-сайту ( https://30ua.info/),
створеного в межах проєкту #30ua до 30-
річчя незалежності України.

https://nus.org.ua/news/dyvitsya-konstruktor-uroku-pro-30-rokiv-nezalezhnosti-ukrayiny-vid-edkempu/?fbclid=IwAR37WEo_-O--gJkVMSUISZ4qFdRFAX7L36x_qPp3HmHBvB99E_hVtYEN_jM


30 років – 30 уроків [Електронний ресурс]: [відеонариси про
Україну та українців у техніці пісочної анімації] / Юлія Федорова,
Сергій Пляка, Сергій Колісніченко [та ін.]. – Режим доступу:

https://sites.google.com/view/30rokiv30urokiv/

Цікаві, влучні, доступні тексти про
найвизначніші події незалежної України
стануть прикрасою кожного уроку.
Пісочна анімація, яка захоплює з
першої хвилини. Матеріал можуть
використати вчителі для дітей будь-
якого віку на різних заняттях

впродовж року.

https://sites.google.com/view/30rokiv30urokiv/


Як говорити з дітьми про незалежність України [Електронний
ресурс] : 8 методів і добірка відео. – Режим доступу:
https://nus.org.ua/articles/yak-govoryty-z-ditmy-pro-nezalezhnist-
ukrayiny-8-metodiv-dlya-urokiv-i-vyhovnyh-godyn

Вчити вірші й пісні про любов до

України, влаштовувати концерти й

одягати вишиванки на День

незалежності – це застарілі методи

розповідати дітям про цей день. То як

говорити зі школярами про

незалежність України сучасно й

цікаво? «Нова українська школа»

пропонує 8 способів і цілу добірку відео.

https://nus.org.ua/articles/yak-govoryty-z-ditmy-pro-nezalezhnist-ukrayiny-8-metodiv-dlya-urokiv-i-vyhovnyh-godyn


Незалежність України – 30 років. Головні події [Електронний ресурс] : 
[відео] // УоuTube. – Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=LUOAI9RZ8cI

Радіо Свобода зібрало кадри головних подій з кожного року незалежності
України: радісні, трагічні, історичні і знакові події з життя країни.

https://www.youtube.com/watch?v=LUOAI9RZ8cI


Над матеріалом працювали

працівники відділу наукової 

інформації та бібліографії

© Черкаська ОУНБ імені Тараса Шевченка


