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Завдання з дисципліни «Історія України»
для студентів 2 курсу

КФ, КП, КМ

Шановні студенти!
1. Опрацювати лекцію 5, зробити записи в свій зошит.
2. Підготувати відповіді на питання для самостійної роботи.
Питання для самостійної роботи студентів:
1. Розкрийте характер змін у керівництві СРСР.
2. Проаналізуйте, в чому полягало наслідки катастрофи на Чернобільській АС.

Лекція 5: Період "Перебудови" (1985 - серпень 1991 р.) та Україна.
(2 год.)
Навчальна мета: ознайомити студентів з процесами, які відбувалися в
період 80-х рр. в Радянському Союзі та їх вплив на розвиток України;
охарактеризувати Чорнобильську катастрофу як трагедію українського народу
і подію планетарного масштабу; надати інформацію про особливості
«перебудови» в Україні.
Вихована мета: виховувати громадянську свідомість та повагу до
історичного минулого своєї держави.
Розвиваюча мета: розвивати вміння учнів вести самостійну
дослідницьку діяльність, вміти систематизувати здобутий матеріал та вміти
виділяти головне, робити висновки.
Обладнання (наочність): карта, підручник.
Методика викладання: лекція інформаційно-пошукова.
Основні поняття: «перебудова», катастрофа,
економічна криза,
корупція.
Очікувані результати: після лекції студенти зможуть: визначати
причини і наслідки Чорнобильської катастрофи: характеризувати вплив
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катастрофи на екологію України; описувати особливості «перебудови» в
Україні.
План.
1. Зміни у керівництві.
2. Катастрофа на Чернобільській АС та її наслідки.
3. Особливості перебудови в України.
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