
Семінарське заняття 16 

Тема: Відновлення незалежності  України 

 

                     План                 

1. Створення Автономної Республіки Крим. 

2. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.  

3. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення 

 

Література: 

П-1: Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України: підруч. для 11 класу 

загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2011, §28 

П-2: Пометун О. І. Історія України: підруч. для. 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень 

стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан – К.:  Освіта, 2011,    тема 30-31 

 П-3: Турченко Ф. Г., Панченко П. П.,Тимченко С. М. Новітня історія України (1939-

початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2011, §36 

 

Електронні підручники: 

1  11-klas-istoria-uK-vlasov-2019-stand pdf 

2. storya-ukrayini-kulchickiy-lebedyeva-11-klas.html 

3.  pik -istoriva-ukraini-11-pometun.pdf  

4. storya-ukrayini-turchenko-11-klas.html 

 

Реферати: 

1. Спроби кремлівської верхівки врятувати радянську імперію.                        

2. Меджліс кримськотатарського народу. 

3. Історичне значення Акту проголошення незалежності України 

Творчі проекти: 

Роль і місце України в загальносоюзних суспільно політичних процесах. 

 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1.В якому році прийнято постанову Верховної Ради України про відновлення автономії 

Криму? 

2. Які рішення прийняв Меджліс кримськотатарського народу? 

3. Коли сталася спроба антиконституційного перевороту в СРСР? 

4. Чому відбулася спроба державного перевороту в СРСР? 

5. Які завдання ставили перед собою члени, так званого, ДКНС? 

6.Чому, на вашу думку, за Акт проголошення незалежності України проголосувала не 

тільки парламентська опозиція,  а й прокомуністична парламентська більшість? 

7. Чому, на ваш погляд, незалежність України в 1991 році вдалося здобути без збройної 

боротьби? 

8. Хто з політичних діячів незалежної України зробив найбільший внесок у досягнення в 

1991 році? 

9. Чим, на вашу думку, Декларація про державний суверенітет України відрізняється від 

Акту проголошення незалежності України?  

10. У чому полягали основні причини розпаду СРСР? 

 

 

 



 

                                      Методичні рекомендації: 
         У відповіді на перше питання слід вказати, що проголошення незалежності України 

призвело до загострення відносин між республікою і деякими політичними колами Росії. 

Урядовці РРФСР стали робити заяви про можливість перегляду кордонів з Україною, 

якщо вона не погодиться на відновлення нової союзної держави. У центральних виданнях, 

на радіо й телебаченні розгорнулася антиукраїнська кампанія. Це викликало обурення 

більшості населення республіки, але стимулювало сепаратистські тенденції в Криму, 

деяких південних та східних областях України 

     У лютому 1991 р. Верховна Рада УРСР, йдучи назустріч побажанням депутатів 

Кримської обласної Ради і враховуючи настрої значної частини населення півострова, 

відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. Курултай 

(національне зібрання) кримських татар, який відбувся у червні 1991 р. прийняв 

«Декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу» та створив 

Меджліс для представництва інтересів кримських татар перед українською та кримською 

владою, а також в міжнародних організаціях. Головою Меджлісу був обраний Мустафа 

Джемілєв, його заступником став Рефат Чубаров 

     Проголощення Кримської АРСР був сприйнятий сепаратистами Криму як ознака 

слабкості України. Після 24 серпня 1991 р. набуває поширення ідея щодо приєднання 

півострова до Росії, або навіть надання йому статусу повної незалежності. Цей рух 

активно підтримувала в Криму заборонена Компартія України. 

 

         У відповіді на друге питання необхідно звернути увагу на той факт, що в ході 

просування України по шляху до незалежності, зародки української демократії опинилися 

під смертельною загрозою через спробу реакційного перевороту. Справа в тому, що 

демократизація суспільного життя і наміри реформувати Радянський Союз (йшла робота 

над розробкою нового союзного договору) викликали опір консервативних сил владних 

структур. 19 серпня 1991 р. під час перебування Горбачова  на відпочину в Криму на весь 

світ було повідомлено про його «хворобу» та неможливість подальшого виконання ним 

обов’язків. В СРСР було оголошено надзвичайний стан. В державному перевороті активну 

роль відіграли реакційні сили в керівництві КПРС, які створили Державний комітет з 

надзвичайного стану (ДКНС); (рос. мовою: «Государственный комитет по чрезвычайному 

положению»» (ГКЧП) на чолі з віце-президентом Г. Янаєвим. 

       Перші заяви ГКЧП свідчили про його наміри розгромити демократичні сили, 

відновити всевладну тоталітарну систему, унітарний характер СРСР. 

       У ті трагічні години проти наступу реакції рішуче виступили демократичні сили Росії. 

У зверненні «До громадян Росії» керівництво РРФСР охарактеризувало ГКЧП як 

«антиконституційний переворот» і закликало маси до загального страйку. Москва 

перетворилась на центр опору заколотникам. 

       Доцільно вказати, що із усіх політичних сил України лише керівництво КПУ стало на 

бік заколотників. Представники Руху і новоутворених демократичних партій виступили з 

пропозицією засудити заколот.  

       Після невдалої спроби штурму прибічниками влади «Білого Дому» у Москві, 

здійсненого в ніч з 20 на 21 серпня, стало очевидним, що переворот провалюється.  

      Опівдні 22 серпня Верховна рада ухвалила рішення про скликання 24 серпня 

позачергової сесії Верховної Ради України.  

 

      У відповіді на третє питання вкажіть, що провал перевороту став поразкою 

реакційних сил. Перш за все,  він означав крах союзних унітарних структур, злам 

тоталітаризму. Республіки були фактично полишені на себе і стали брати усю повноту 

влади у свої руки. Позачергова сесія Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 р. прийняла 

історичний документ – Акт проголошення незалежності України.  



   Отже, 24 серпня 1991 р. перестала існувати Українська Радянська Соціалістична 

Республіка. На політичній карті світу з’явилася нова незалежна держава – Україна.  

     Прийняття Акта проголошення незалежності України завершало процес суверенізації. 

Україна здобула незалежність. 

 Характеризуючи історичне значення Акту проголошення незалежності України 

необхідно вказати, що цим історичним документом народ України продемонстрував 

усьому світові своє прагнення до свободи і власної державності. Україна як незалежна 

держава стала на шлях цивільного розвитку. День проголошення незалежності України 

відзначається як державне свято – День незалежності.  

 

        

 


