
Семінарське заняття за темою: 

Утворення і розвиток ранньофеодальної держави - Київська Русь 

 Мета: визначити основі передумови створення держави Київської Русі, 

основні етапи розвитку феодальної монархії, основні напрями соціально – 

економічного, зовнішньополітичного та культурного  розвитку Київської 

Русі, історичне значення ранньофеодальної держави; 

Знати: основні дати, поняття за темою: монархія, князі, нормани,      бояри, 

смерди, феодальна власність, оброк, відробіткова рента, кочовики, куни, 

«Руська правда», літописи, закупи, іконопис тощо; 

Вміти: аналізувати основні теорії та гіпотези походження держави, історичні 

документи, показувати на карті кордони держави, основні походи князів, 

порівнювати і оцінювати місце давньоруської культури у світових вимірах. 

Обладнання: історичні карти «Первісний лад на території України», 

«Утворення і розвиток Київської Русі ІХ – Х ст.», хрестоматії, картки з 

завданнями, тести.   

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

ІІ Контроль знань: 

Усна бесіда за питаннями: 

1. Яку роль відігравала неолітична революція у розвитку людства? 

2. Дайте стислу характеристику трипільській культурі. 

3. Яке значення мали культури кочовиків на території Північного 

Причорномор’я? 

4. Охарактеризуйте передумови створення першої слов’янської держави – 

Київська Русь. 

5. Які докази існування феодальних відносин у розвитку держави можна 

привести в економіці, в політичній системі? 

6. Яке значення для розвитку держави мало запровадження християнства? 

7. Охарактеризуйте причини феодальної роздробленості                                              

( політичні, економічні). 

8. Охарактеризуйте основні напрями розвитку культури Київської Русі. 

9. Обґрунтуйте значення створення і розвитку держави Київська Русь у 

світових вимірах. 



10. Чи можна назвати Галицько – Волинське князівство спадкоємцем 

державних, економічних і культурних традицій Київської Русі? 

  Письмова робота: 

А) тести  

Б) аналіз документу за картками ( картки додаються). 

В) хронологічний диктант:  339 р. до н.е., 602 р., 862р., 882р.,907 р., 945р., 

988р., 1113р., VІ – ІV тис. до н.е., ІV-ІІІ тис. до н.е., VІІ -ІІ ст. до н.е., рубіж ІІ 

–І тис. до н.е.  

Г) розкрийте зміст питання: 

      1. Причини і наслідки феодальної роздробленості. 

      2. Визначить риси феодальної держави Київська Русь.  

      3.  Визначте передумови утворення Київської Русі, роль          

норманського фактору.  

ІІІ Підведення результатів, висновки за темами семінару. 

Примітки: У відповідності до рівня підготовки групи є можливим 

використання деяких з наданих завдань.   
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                                              Семінарське заняття 

за темою: 

Еволюція українського козацтва. Українська козацька держава ХVІІ – 

ХVІІІ ст. – етапи розвитку української державності. 

Мета: контроль знань студентів; 

Знати: основні події історичного періоду, взаємозв’язок між ними, 

хронологію подій, історичні терміни, визначити основні риси української 

державності, причини формування нових етапів української державності; 

Вміти: працювати з картою, знати кордони української козацької держави, 

аналізувати історичні джерела («Опис України»), порівнювати, 

узагальнювати історичні факти, робити висновки, довести існування ознак 

національної державності; 

Обладнання: історична карта «Визвольна війна українського народу під 

проводом Б. Хмельницького 1648 – 1657рр.», картки з логічними завданнями, 

тести, хрестоматії, схеми. 

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

ІІ Контроль знань: 

Усна бесіда за питаннями: 

1. Чому стало можливим загарбання українських земель у 14 ст. 

сусідніми державами? 

2. Якої шкоди завдавали українським землям грабіжницькі походи турок і 

татар у 14 – 17 ст.? 

3. Люблінська унія, її значення для подальшого розвитку  українських 

земель. 

4. Як проходила колонізація степових регіонів України в 15 ст.? 

5. Визначить причини появи козацтва в Україні в 15 ст. 

6. Чому Запорозьку Січ можна називати демократичною козацькою 

республікою? 

7. Охарактеризуйте походи козаків проти турок і татар. 

8. Визначить причини козацьких повстань в 16 - 17 ст. 

9. Чому в середині 17 ст. в Україні спалахнуло полум’я Визвольної війни? 

10. Охарактеризуйте перші битви визвольної війни 1648 року. 

11. Порівняйте Зборівську і Білоцерківську угоди. 

12. Охарактеризуйте основні риси козацької держави в сер. 17 ст. 



13. Яке значення мали для подальшої долі  українського народу 

Переяславська рада і Березневі статті? 

14. Чому період 60-80 рр.17ст. називають «Руїною»? 

15. Охарактеризуйте основні угоди другої пол. 17 ст. , які стосуються долі 

українських земель. 

16. Чому спроби П. Дорошенка об’єднати Україну були невдалими? 

17. Охарактеризуйте політику гетьмана І. Мазепи на поч.18ст. 

18. Визначить причини ліквідації козацького автономного устрою і 

знищення Запорозької Січі.  

19. Складіть історичний портрет козацького гетьмана ( за вибором). 

Письмова робота. 

Теми – роздуми: 

1. Доведіть, що Військо Запорозьке було козацькою державою. 

2. Визначить демократичні риси устрою Запорозької Січі. 

3. Визначить характерні риси доби Руїни. 

4. Визначить основні причини визвольної війни українського народу 

проти Польщі. 

5. Охарактеризуйте політику гетьмана І. Мазепи. 

6. Визначить основні причини ліквідації гетьманщини і зруйнування 

Запорозької Січі. 

Хронологічний диктант: 1654, 1657,1385, 1648, 1569, 1596, 1775, 1764, 

1709, 1572, 1616, 1553 – 1556, 1490-і рр., 1594 – 1596. 1638. 

 

ІІІ Підведення результатів, висновки за темами семінару. 

Примітки: в групах з різним рівнем підготовки є можливим використання 

деяких з наданих завдань. 
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                                       Семінарське заняття за темою: 

Українські землі у ХІХ  – на початку ХХ ст. 

Мета: визначити основні напрями розвитку українських земель у ХІХ ст., 

охарактеризувати економічну модернізацію України, причини і результати 

духовного відродження українського народу;  

Знати: основні дати за темою; основні поняття: кріпацтво, натуральне 

господарство, товарні відносини, товарне господарство, цукроварні, 

сукновальні, чумацький промисел, ярмарки, промисловість, вільнонаймана 

сила, декабристи, Кирило – Мефодієвське товариство, реформи 60-70-х років, 

земства, «Руська трійця», Головна руська рада, громадівський рух, просвіти, 

партії, революція 1905 – 1907рр., столипінська аграрна реформа;  

Вміти: працювати з картою, документами ( програмними документами ), 

аналізувати причини подій; порівнювати основні риси і напрямки діяльності  

громадських, просвітницьких, політичних  організацій, робити висновки. 

Обладнання: карта «Україна у ХІХ ст.», хрестоматії, тести, картки з 

логічними завданнями.  

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

ІІ Контроль знань: 

А) Усна бесіда: 

1. Охарактеризуйте основні риси феодально – кріпацької системи на 

українських землях першій пол. ХІХ ст.,  

2. Доведіть необхідність економічних змінна українських землях у перш. пол. 

ХІХ ст. 

2. Охарактеризуйте появу нових процесів в економіці України в перш. пол. 

ХІХ ст., розвиток товарних відносин в економіці. 

3. Причини національно – просвітницького руху в Україні в ХІХ ст., початок 

національно – демократичного  і революційно – демократичного руху на 

українських землях. 

4. Охарактеризуйте значення буржуазних реформ сер. ХІХ ст. 



5. Визначить характерні риси промислового розвитку України у др. пол. ХІХ 

ст. 

6. Поясніть причини незавершеності столипінської аграрної реформи. 

Б) Письмова робота: 

І) Тести за темою: «Українські землі у ХІХ  - на початку ХХ ст.». 

ІІ. Картки із завданнями. 

ІІІ Підведення результатів, висновки за темами семінару. 

Примітки: в групах з різним рівнем підготовки є можливим використання 

деяких з наданих завдань. 
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                                               Семінарське заняття 

за темою: 

Українське 

національно – державне відродження 

1917 – 1920рр. 

Мета: контроль знань студентів; 

Знати: основні події історичного періоду, взаємозв’язок між ними, 

хронологію подій, історичні терміни, визначити причини І-ої світової війни, 

мету великих держав стосовно України, хід військових дій на території 

України; подібні і відмінні риси національних  державних утворень, причини 

і уроки української революції; 

Вміти: працювати з картою, визначати на карті основні напрями військових 

дій на Південно – Західному фронті, основні битви, райони іноземної 

інтервенції, розташування основних політичних сил і державних утворень на 

території України; аналізувати історичні джерела (Універсали УНР), 

порівнювати, узагальнювати історичні факти, робити висновки; 

Обладнання:  карта «Україна», історичні атласи, картки з логічними 

завданнями, тести, хрестоматії, схеми. 

Хід заняття: 

І Оргмомент. 

   Аудиторія поділяється на декілька груп ( 5-6, у відповідності до кількості 

студентів у групі). Кожна група отримує для обговорення проблемне 

питання.  

ІІ Контроль знань: 

1.Усна бесіда: обговорення проблемних питань: 

1. Доведіть або спростуйте твердження: «Перша світова війна стала 

загальнонаціональною трагедією для українців». 

2. Проаналізуйте здобутки та прорахунки в діяльності Української 

Центральної ради, дайте власну оцінку її діяльності. 

3. Порівняйте основні заходи політики гетьмана П. Скоропадського і 

Директорії УНР. 



4. Порівняйте основні напрями зовнішньополітичної діяльності ЦР, 

гетьманату П. Скоропадського і Директорії УНР ( Німеччина, Антанта, 

Польща, Росія). 

5. Порівняйте Варшавську і Ризьку мирні угоди. 

6. Доведіть або спростуйте твердження: « ЗУНР не могла у складних 

умовах зовнішньополітичної ситуації 1919р. зберегти свою 

державність». 

2. Коротка характеристика І – ої світової війни ( за схемами). 

3.  Тестові завдання за темою: «Українська революція 1917 -1920рр.». 

                                  ( тести додаються) 

4. Виконання роботи за таблицею: «Визначте, коли це було». 

       Письмовий висновок:    

1. Чому  національно – державні утворення в Україні( ЦР, гетьманат 

«Українська держава», Директорія УНР)  були неспроможними 

створити життєздатні держави? Які уроки української революції можна 

використати в сучасних умовах? 

       2.Складіть хронологію подій української історії 1917 – 1920рр.: 

розгром Врангеля, німецька окупація України, доба Директорії, діяльність 

Центральної ради, Українська держава ( гетьманат), радянсько – польська 

війна, Денікін на території України, Брестська угода, встановлення 

радянської влади в Україні, Лютнева буржуазно – демократична революція, 

продовольча диктатура. 

ІІІ  Узагальнення: основні висновки за темою – результати та причини 

поразки Української революції 1917 -1920рр.      

Оцінювання: оцінюються  відповіді кожного з студентів, які приймали 

участь у обговоренні питань, додаються оцінки за письмову роботу.  

Примітки: в групах з різним рівнем підготовки є можливим використання 

деяких з наданих завдань. 
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