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Тема уроку: Революція на граніті та Декларація про державний суверенітет України 

Хід уроку: 

1. Подивіться відео: https://www.youtube.com/watch?v=mjVLo9If3GI 

2. Опрацюйте конспект: 

 

 



 
 



 
3. Виконайте тест: 

1. Вибори до Верховної Ради УРСР, «...які вперше за радянських часів були альтернативними (на 

450 мандатів у Верховну Раду УРСР претендувало майже 3 тис. кандидатів)», відбулися в 

А квітні 1985 р. 

Б вересні 1989 р. 

В березні 1990 р. 

Г грудні 1991 р. 

2. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про економічну самостійність Української РСР» з метою 

А утілення положень Декларації про державний суверенітет України 

Б реалізації рішень Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р. 

В упровадження в Україні основних засад політики перебудови 

Г подолання наслідків державного перевороту 19–24 серпня 1991 р. 

3. «Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. 

Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... 

Українська РСР має право на власні Збройні сили…» 

А Декларація про державний суверенітет України 

Б Акт проголошення незалежності України 

В Декларація прав національностей України 

Г Закон «Про економічну самостійність Української РСР» 

4. «Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах. 

...Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві. ...Відносини 

Української РСР з іншими радянськими республіками будуються на основі договорів, 

укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги і невтручання у внутрішні справи...» 

Наведені положення документа декларують право України на 

А плюралізм 

Б суверенітет 

В незалежність 

Г гласність 

5. Прочитайте уривок з резолюції одного з мітингів українських студентів і виконайте завдання 

 



«Ми, студенти київських вузів, які зібралися до наметового містечка на підтримку голодуючих 

студентів.., вважаємо необхідним прийняття вимог голодуючих, а саме: 1. Відставка Голови 

Ради Міністрів В. Масола. 2. Націоналізація майна КПРС та ВЛКСМ на території України. 3. 

Прийняття рішення про службу юнаків у війську тільки в межах України…». 

У документі відображено вимоги протестувальників під час 

А Помаранчевої революції 

Б культурної революції 

В Революції на граніті 

Г Революції гідності 

6. Яка територія Української РСР у лютому 1991 р. отримала статус автономії? 

А Крим 

Б Закарпаття 

В Донбас 

Г Буковину 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати конспект. 

2. Виконайти тест. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати номер групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 
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