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КФ, КП, КМ

Шановні студенти!
1. Опрацюйте лекцію, зробить записи в свій зошит.
2. Підготуйте відповіді на питання для самостійної роботи.
3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за
вільним вибором (2-3 стор.)
Питання для самостійної роботи студентів:
1. Формування економічних передумов розпаду СРСР.
2. Зустріч М. Горбачова і Р. Рейгана у Рейк’явику 11—12 жовтня 1986.
Теми рефератів:
1. «Серпневий путч» 1991 г. - одна з вирішальних подій в історії України.
2. Вступ України до Ради Європи.
3. М.С. Горбачев - перший і єдиний президент СРСР.

Лекція 6: Тема: Демократичні процеси в Україні в умовах
«перебудови».
Навчальна мета: розкрити процеси розпаду радянської тоталітарної
системи та становлення незалежної держави (1990 – 1991 р.р.); висвітлити
основні проблеми внутрішньої та зовнішньої політики України, причини
кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті.
Вихована мета: виховувати національну гордість, патріотизм.
Розвиваюча мета: розвивати аналітичне мислення студентів; формувати
навички аналізувати та узагальнювати історичний матеріал; формувати
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активну навчальну діяльність; розвивати навички роботи з історичними
документами, вміння систематизувати й узагальнювати історичні факти,
працювати в групах, вести дискусію, захищати власну точку зору.
Обладнання (наочність): карта «Україна ХХ ст.», підручник «Історія
України».
Основні поняття: «перебудова», «тіньова" економіка, купон,гривня.
Методика викладання: лекція-співбесіда.
Очікувані результати: після лекції студенти зможуть на основі різних
джерел інформації описувати політичні події, соціально-економічне
становище в Україні в період «перебудови»; вдосконалити навички
встановлювати причинно-наслідкові зв‘язки; чітко і аргументовано
висловлювати власну думку; працювати у групі.
План
1. УРСР на шляху до незалежності.
2. Розпад СРСР. Проголошення незалежності України.
3. Державотворення. Соціально-економічне становище України у перші роки
незалежності.
Література:
1. Новітня історія України . Підручник 11 клас.
2. Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985–1991 рр.) :
навчальний посібник. Київ : Кондор, 2004. 357 с.
3. Бойко О. Д. Україна в 1985–1991 рр. Основні тенденції суспіль- нополітичного розвитку. Київ : ІПіЕНД, 2002. 306 с.
4. Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для
всего мира. Москва : Политиздат, 1987. 272 с.
5. Набока С.В. Процес перебудови в СРСР. Україна на шляху до
незалежності (1985–1991) : матеріали й методичні рекомендації до лекції
курсу «Історія України» для студентів гуманітарних фа- культетів. Київ
: Наук. світ, 2008. 24 с.
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