
Семінарське заняття №18 

 
Тема: Становлення України як незалежної держави 

 

                                План: 

1. Помаранчева революція. Віктор Ющенко.  

2. Конституційна реформа 2004 р. 

3. Україна в системі міжнародних відносин.  

 

Література:  

П-1: Власов В. С.  Історія України: підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти                 

/ В. С. Власов, С. В. Кульчицький. - К.:Літера ЛТД 2019, § 24-25 

П-2: Кульчицький С. В. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.                              

/ С. В. Кульчицький, Ю. Г.  Лебедєва.. – К.: Генеза, 2011, §30-31 

П-3: Кульчицький С.В. Новітня історія України (2001-2010): додаток до підруч. для 11 класу 

загальноосвіт. навч. закл. – / С. В. Кульчицький. - К.: Генеза, 2011, стор. 27-35 

П-4:  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 32-33, 40 

 П-5: Турченко Ф. Г. Історія України: 11 кл.: підручник для загальноосв. навч. закл./ Ф. Г. Турченко – 

К.: Генеза, 2011, §95-98 

 

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. Помаранчева революція: ідеї, цінності, герої, символіка. 

2. Віктор Ющенко: історичний портрет. 

3. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти. 

4. Конституційна реформа 2004 р.: передумови,  мета та способи реалізації. 

5. Зовнішня політика України в кінці 90-х на початку 2000 рр. 

 

Питання для самоперевірки знань: 

 

1. Яка політична сила сформувалася навколо В. Януковича в 2004 р.? 

2.Які політичні сили згуртувалися навколо В. Ющенка під час другого туру голосування в 

президентських виборах 2004 р.? 

3. Яку тактику обрали керівники коаліції «Сила народу» одразу після того, як стали відомі результати 

другого туру голосування? 

4. Поясніть походження терміна «Помаранчева революція». 

5.Чим керувалися організатори масових дій проти фальсифікації результатів голосування? 

6. Чому їх намір увінчався успіхом, якого вони самі не чекали? 

7. Чому масові протестні дії, які були названі Помаранчевою революцією, вдалося припинити 

рішеннями Верховного суду України? 

8. У чому полягала суть Конституційної реформи 2004 р.? 

9. Які вагомі результати досягнуті Україною в сфері міжнародних відносин в кінці 90-х на початку 

2000 рр.? 

 

    1. У відповіді на перше питання мова має йти про події 2004 р., коли під час президентських 

виборів політична ситуація в Україні різко загострилася. Кандидат у президенти від «Нашої України» 

В. Ющенко не визнав результати другого туру виборів, за якими перемогу ніби то одержав               

В. Янукович. У листопаді на майдані  Незалежності почалася безстрокова акція протесту – 



помаранчева революція. Верховний Суд підтримав вимоги протестувальників. Після повторного 

голосування другого туру президентом України став В. Ющенко. 

 

    2. У відповіді на друге питання. зверніть увагу на те, що відповідно до Основного закону  Україна 

була президентсько-парламентською республікою. В той же час Конституція забороняла Л. Кучмі 

брати участь у президентських виборах на третій строк, що мали відбутися у 2004 р.   

    Л. Кучма дуже хотів залишитися при владі. Однак його рейтинг після 2000 р. стрімко падав. Тому 

під час святкування 12-ї  річниці незалежності України  в 2003 р. Л. Кучма запропонував перетворити 

Україну в парламентсько-президентську республіку шляхом розширення повноважень парламенту 

і уряду. Він мав намір таким способом позбавити реальних повноважень свого наступника, щоб 

перетворитися на всевладного прем’єр-міністра.  І лише  8 грудня 2004 р. Верховна Рада прийняла 

зміни до Конституції України, які перетворили її на парламентсько- президентську республіку. 

 

   3. У відповіді на третє питання необхідно охарактеризувати участь України у 

загальноєвропейському процесі, співробітництво з іншими державами світу, співпрацю з державами 

Європейського  Союзу,  активну участь у діяльності ООН та ін. міжнародних організаціях. 

        Необхідно також вказати членом яких міжнародних організацій стала Україна після 

проголошення її незалежності. 

  

 

 

 

 


