Історія: Україна і світ 11 клас
Розділ 6. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
§32. Україна: труднощі та здобутки державного будівництва. Економіка: між ринком і
державним капіталізмом. Кроки до інтеграції України в європейський і світовий
економічний простір. Соціально-майнові контрасти.

Конституційний процес.

Влада та

опозиція. Політичні кризи. Помаранчева революція.
§33. Революція гідності. Російська агресія проти України. Національна свідомість.
Проблеми регіоналізму та сепаратизму. Анексія Криму РФ. Антитерористична операція та
Операція об’єднаних сил. Російсько-українська війна. Культурне життя українського
суспільства. Церква в сучасній Україні. Створення ПЦУ.
§34. Україна в умовах «багатополярного» світу. Зростання ролі США в міжнародних
відносинах. Росія: між прагненням до світової першості та самоізоляцією. Китай:
формування нового світового лідера. Багатополярність світу і його глобальність. Україна:
пошуки зовнішньополітичних орієнтирів. Давні й нові локальні конфлікти: перспективи
розв’язання. Участь України в миротворчих процесах.
§35. Європейська та євроатлантична інтеграція. Шенгенська зона. Рада Європи.
Маастрихтський договір. Утворення Європейського Союзу. Розширення ЄС і «політика
сусідства». Ідея єдиного європейського цивілізаційного
Євроінтеграційний

поступ

України.

Українське

простору. Євроскептицизм.

суспільство

та

політика

перед

європейським вибором. Вступ України до Ради Європи. Угода про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України.
Українці в світі.
§36. Постіндустріальне суспільство та виклики сучасності. Глобалізація і проблема
розподілу світових ресурсів. «Інформаційна економіка». Поява Інтернету. Культура
«віртуальної

реальності». Суспільство

масового

споживання. Екологічні проблеми.

Чорнобильська катастрофа. Демографічні проблеми. Невиліковні хвороби. Міжцивілізаційні,
національно-етнічні та релігійні протиріччя. Регіональні конфлікти. Міжнародний тероризм.
Виміри людських цінностей у сучасному світі.

Знати:
–

хронологічні межі періоду «двополюсного світу»;

–

етапи державного будівництва в Україні, європейської та євроатлантичної інтеграції
України;

–

дати укладення Маастрихтської угоди і створення ЄС, вступу України до Ради Європи,
СОТ, укладення угоди про асоціацію України з ЄС, прийняття Конституції України,
Помаранчевої революції, Революції гідності, російсько-української війни; запровадження
безвізового режиму з ЄС;

–

зміст понять: «глобалізація», «багатополярний світ», «інформаційна економіка»,
«віртуальна реальність», «державний капіталізм», «сепаратизм», «гібридна війна»,
«томос»;

–

політично-правову оцінку російської агресії в Україні.

Розуміти:
–

суперечливість внутрішньої та зовнішньої політики України в 1990–2000-х рр.;

–

виклики глобалізації й загрози для української державності в умовах багатополярності
світу та гібридної війни з боку Росії;

–

взаємопов’язаність глобальних проблем людства і необхідність колективних зусиль для
забезпечення прогресу людства і збереження цивілізації.

Уміти:
–

встановити хронологічну послідовність і синхронність фактів, що відображають
багатополярність світу і його глобальність, процеси державного будівництва в Україні,
європейську та євроатлантичну інтеграцію, відповіді України та інших країн світу на
виклики сучасності;

–

використовувати карту як джерело інформації про сучасну геополітичну ситуацію в
Європі та світі, «гарячі точки» у світі;

–

охарактеризувати розвиток
економіки,
конституційний
процес,
становлення
громадянського суспільства, культурне життя в Україні, зміни в колективній свідомості
українців, зовнішню політику України;

–

порівняти цілі та політичні ролі США, ЄС, Росії, Китаю в сучасному світі;

–

висловити обґрунтовані судження щодо здобутків і труднощів державного будівництва в
Україні, європейського вибору українського суспільства, глобальних проблем і цінностей
людського існування в сучасному світі;

–

встановити причини, результати і наслідки інтеграції України в європейський і світовий
економічний простір, її участі в миротворчих акціях і протидії міжнародному тероризму,
«Помаранчевої революції», Революції гідності, агресії Росії на півдні та сході України;

–

обстоювати власні судження про здобутки і суперечності проведених за роки
незалежності України економічних, соціальних і політичних реформ, зміни у сфері
освіти, науки, культури, реалізацію євроінтеграційного курсу.
Конспекти і тести для підготовки до ЗНО будуть розміщені у наших групах у viber.
Там Ви можете ставити і запитання.

