
Тема: Робота з візуальними джерелами, які зберігають пам'ять про історію України новітні 

часи (ХХ – початок ХХІ століття) 

Дати для запам’ятовування  

– 1917–1921 рр. – Українська революція. Формування національної державності;  
– 1932–1933 рр. – Голодомор як геноцид українського народу; 
– 1939–1945 рр. – трагедії й звитяги українського народу в роки Другої світової війни; 
– 24 серпня 1991 р. – Акт проголошення незалежності України; 
– 28 серпня 1996 р. – ухвалення Конституції України; 
– 2013–2014 рр. – Революція Гідності. 
 

Текст для опрацювання 

Однією з найвизначніших подій в історії України ХХ століття вчені вважають Українську революцію 1917-

1920 років. Революції  передувала Перша світова війна (1914 – 1918), участь в якій брали і українці. 

Погіршення становища населення призвело до зростання незадоволення. Люди піднялись на протести 

проти влади. Розпочалась революція.  

«Революція» - має латинське походження, означає «поворот, зміни». 

Революція зазнала поразки. Утворити самостійну українську державу не вийшло. Україна увійшла до 

складу нової держави – Союз Радянських Соціалістичних республік (СРСР) 

       

Музей української революції : Київ, в . Володимирська 57 

   

Пам’ятник М. Грушевському у Києві, одному з керівників української революції 



 

Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був голодомор 1932—1933 рр. 

Ця спланована проти українського селянства акція мала ліквідувати основу української нації і 

національного відродження, зруйнувати незалежні господарства, унеможливити протистояння 

радянській владі. Голод, що поширювався протягом 1932 р., набув найстрашнішої сили на поч. 1933 р. За 

підрахунками дослідників, в Україні щодня помирало голодною смертю 25 тис. осіб, щогодини — 1 тис, 

щохвилини — 17. У такому випадку кількість жертв голодомору в Україні досягає 12 мільйонів. 

  Музей Голодомору, Київ 



Друга світова війна, яка тривала з 1 вересня 1939 р. до 2 вересня 1945 р., стала найжорстокішим і найкривавішим 

воєнним конфліктом в історії людства. У не? була втягнута 61 держава, на території яких проживало 80% 

населення Землі. Воєнні дії велися на території 40 країн. Війна коштувала людству 65-67 млн. життів. 

Україна опинилася в епіцентрі війни вже у вересні 1939 р. Щонайменше 5,3 млн. чоловік, або один із шести 

мешканців України загинув у цій бійні. 2,4 млн. українців було вивезено для примусової праці до 

Німеччини. Ущент чи частково було зруйновано понад 700 великих і малих міст та 28 тис. сіл, унаслідок 

чого безпритульними залишилося близько 10 млн. чоловік. Загальні втрати економіки України сягнули 

40%. Удруге за трохи більше як 10 років Україна тяжко постраждала від жорстоких ексцесів тоталітарних 

режимів. 

   

Національний музей історії України у Другій світовій війні) 

 

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної ради України прийнято Постанову та Акт проголошення 

незалежності України, затверджені конституційною більшістю, - Україна стала незалежною державою з 

неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні Конституція, закони та 

постанови уряду. 



 

28 червня 1996 року було прийнято першу в українській історії Конституцію незалежної держави України, яка 

остаточно закріпила правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Цей день 

став державним святом України і відзначається щороку. 

 

Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву "Євромайдан", а згодом Революція гідності, 

була наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав 

людини та громадянина. 

 

21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський 

президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла роками: угоду про 



асоційоване членство України в Європейському Союзі. Три місяці тисячі людей жили на площі столиці. 

Революція Гідності виявилася надзвичайно драматичним рухом для України, що призвів до загибелі 107 

учасників акції протесту, названих "Небесною сотнею", втечі корумпованого президента та його уряду, 

анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі. 

  

Фото – січень 2014 – Майдан Незалежності 

 Пам’ятник Небесної сотні. Луцьк 

Завдання: Установіть відповідність між датами  і подіями (в зошиті) 

1)1917–1921 рр.  Українська революція. Формування національної державності; 

2)28 серпня 1996 р. Голодомор як геноцид українського народу; 

3)24 серпня 1991 р. трагедії й звитяги українського народу в роки Другої світової війни; 

4)2013–2014 рр. Акт проголошення незалежності України; 

5)1932–1933 рр. Революція Гідності. 

6)1939–1945 рр. –  ухвалення Конституції України; 

 

Д\з : Підготувати повідомлення про пам’ятки історії і пам’ятники Білої Церкви 


