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Перелік тем з курсу історії України, 

 які винесенні на самостійне вивчення 

1. Занепад Галицько – Волинського князівства. Галицько – 

Волинське князівство, як одна з форм української державності. 

2. Культурно – релігійні рухи кінця ХVІ – першій половині ХVІІ ст. 

П. Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського 

народу. 

3. Соціально – економічний розвиток України в другій половині ХVІІ 

ст. – ХVІІІ ст. 

4. Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці 

ХVІІ ст. – ХVІІІ  ст.  

5. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи 

Марії – Терезії, їх роль у розвитку національно – культурного 

життя Галичини і Буковини. Суспільно – політичний рух. 

6. Національно – визвольний рух в Західній Україні. Зародження 

національно – політичного руху. 

7. Більшовицько – польська війна і Україна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  №1 

Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

                 «Занепад Галицько – Волинського князівства.   

Галицько – Волинське князівство, як форма української державності.» 

Мета: підтвердити спадкоємність державних традицій Київської Русі, 

визначити основні напрямки економічного і соціально – політичного 

розвитку Галицько  - Волинського князівства ХІV ст., підкреслити значення 

держави в історії України і в світових вимірах;                                                                                                                     

знати: основні дати з історії князівства, основні поняття: феодальна 

роздробленість, дезінтеграція держави, фактори централізації. Данило 

Галицький, Роман Мстиславович, ярлик, харалужні мечи, «соляний шлях;                                                                     

вміти: працювати з картою ( кордони князівства,торгівельні маршрути), 

аналізувати документи, порівнювати політику князів та боярства, робити 

висновки.   

                                                          План: 

1. Стабільність і піднесення Галицько – Волинського князівства у 

другій пол. ХІІІ ст. 

2.  Галицько – Волинське князівство на початку ХІV ст., поступовий 

занепад. 

3. Розчленування князівства. 

4. Галицько – Волинське князівство, як форма української 

державності. 

 

Література:                                                                                                         

1.Бойко О. Історія України. Київ. «Академія».1999, с. 75 – 80.                                     

2. Історія України. Нове бачення. У 2-х тт.. Київ. 1996. Т. І, с. 95 – 112. 3. 

Історія України. ( під ред. Світличної В.В.) Київ. «Каравела». 2002, с. 40 - 48. 

Індивідуальні завдання 

Скласти :  

 контурну карту Галицько – Волинського князівства; 

 схему генеалогічних зв’язків князів Галицько – Волинського 

князівства. 

 



                                                                    №2 

Методичні поради  

до самостійної роботи за темою: 

Культурно – релігійний розвиток в Україні  

кінця ХVІ – першій пол. ХVІІ ст. 

Мета: визначити основні напрями розвитку культури і церкви в Україні в 

означений період, висвітлити проблеми і досягнення, роль братств у 

збереженні і розвитку української культури, підкреслити зв'язок із 

європейською культурою і правовою думкою;                                                                                                                  

знати: основні дати за темою, основні поняття – Магдебурзьке право, 

литовські статути, унія, греко – католики, П. Могила, Могилянська колегія, 

Острозька академія, братства;                                                 

вміти:аналізувати правові документи, вичленити спільне і відмінне у 

релігійних конфесіях, порівнювати основі риси української і європейської 

культури і освіти, робити висновки. 

План: 

1. Магдебурзьке право в українських містах. 

2. Вплив литовських статутів на розвиток української правової думки. 

3. Православні братства в Україні. 

4. Розвиток освіти і науки в ХІV ст. – перш. пол. ХVІІ ст. 

5. Розвиток літератури, книгодрукування. 

6. Розвиток мистецтва. 

 

Література:                                                                                                                               

1. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь», 1991, с. 109 – 111, 119 – 

133.                                                                                                                                                      

2. Історія України. Нове бачення. У 2 –х тт.. Київ. 1996. Т. І, с. 149 – 151.                                                                                                                                                   

3. Крип’якевич І. Історія України. Київ. 1992, с. 141 – 167.  

Індивідуальні завдання 

Теми рефератів: 

 Роль православних братств у збереженні і розвитку української 

культури. 

 Система освіти на українських землях у ХІV – ХVІІ ст. 

 



                                                        № 3 

Методичні поради 

 до самостійної роботи за темою: 

«Соціально – економічний розвиток Українив другій половині ХVІІ ст. – 

ХVІІІ ст.» 

Мета: ознайомитися з основними напрямками економічного розвитку 

українських земель у складі Російської імперії, визначити соціальні зміни у 

суспільстві, причини розширення кріпацтва, появи перших ознак буржуазних 

відносин, порівняти становище українських земель у складі Російської 

імперії і Речі Посполитої в ХVІІІ ст.;                                                                                                             

знати: основні дати за темою, основні поняття – мануфактура, ринки, 

закріпачення, гетьманщина, автономія, Малоросійська колегія,  І. Мазепа,                 

К. Розумовський;                                                                                                                             

вміти: працювати з картою ( розподіл українських земель), аналізувати 

документи, статистичні економічні матеріали, робити висновки щодо 

взаємозв’язку  процесу закріпачення і розвитку селянського руху. 

План: 

1. Посилення кризових явищ в соціально – економічному житті України 

внаслідок закріпачення селянства. 

2. Зародження буржуазних відносин в Україні в ХVІІ ст. 

3. Гетьманування І. Мазепи. 

4. Діяльність Малоросійської колегії, посилення антиукраїнської політики 

російського царизму. 

5. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного 

Причорномор’я, активізація зовнішньої торгівлі. 

Література:  

1. Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с 204 -240 

2. Бойко О.Д. Історія України. Київ. «Академія». 1999, с. 153 -175 

3. Крип’якевич І. Історія України. Київ. 1992, с 269, 270, 276 -278 

4. Історія України. Нове бачення. Київ. 1995, т. І, с. 219 – 244  

Індивідуальні завдання                                                                                                        
Теми рефератів:                                                                                                            
Приєднання до Російської імперії та освоєння Північного Причорномор’я у ХVІІІ 

ст.                                                                                                                                              

Скласти:  словник нових для ХVІІІ ст. економічних термінів, які свідчать про 

початок розвитку буржуазних відносин на українських землях.  



                                                    № 4 

Методичні поради 

 до самостійної роботи за темою: 

«Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці 

ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.»                                                                                                                                                                                                                

Мета: визначити основні напрямки політичного та соціально – економічного 

життя українських земель у складі Речі Посполитої, причини визвольних 

повстань на українських землях, охарактеризувати особливості народних 

рухів у Правобережній Україні, визначити долю українських земель у зв’язку 

з новими розподілами Речі Посполитої;                                                                                  

знати: основні дати за темою ( хронологію народних повстань, розподіли 

Польщі); основні поняття – гетьманщина, П. Дорошенко, С. Палій, 

гайдамацький рух, Коліївщина, рух опришків, кріпацтво;                                                    

вміти: працювати з картою ( розподіл українських земель, райони повстань 

та рухів), аналізувати документи, робити висновки щодо причин політичних 

змін на території України. 

План: 

1. Економічний розвиток Правобережної України. 

2. Визвольні повстання 1702 – 1704рр. 

3. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. 

4. Рух опришків на Правобережній Україні. 

 

Література:  

     1.Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с 204 -240 

2.Бойко О.Д. Історія України. Київ. «Академія». 1999, с. 164 -170 

3.Крип’якевич І. Історія України. Київ. 1992, с 269, 270, 276 -278 

4.Історія України. Нове бачення. Київ. 1995, т. І, с. 219 – 244 

Індивідуальні завдання: 

Теми рефератів:                                                                                                                                     

Герої народних рухів на Правобережній Україні  ХVІІ – ХVІІІ ст. 

Охарактеризувати: різні форми селянської боротьби ( короткі 

повідомлення). 



                                                                № 5 

Методичні поради 

 до самостійної роботи за темою: 

«Характер політики австрійського уряду щодо українців. 

Реформи Марії – Терезії, їх роль у розвитку національно – культурного 

життя Галичини і Буковини. 

Суспільно – політичний рух перш. пол. ХІХ ст.» 

Знати: особливості життя українців у складі Австрійської імперії, 

охарактеризувати економічні зміни в житті населення внаслідок реформ 

Марії – Терезії, проаналізувати суспільно – політичний рух в Західній 

Україні, вплив революції 1848 року на національну свідомість українців;                                   

знати: хронологію подій, основні поняття: реформи, абсолютизм, реформа 

управління, військова реформа, ослаблення  кріпацтва, зрівняння в правах 

всіх конфесій, лібералізм, колоніальна політика, відставання економіки 

Західної України, національна свідомість, просвітницькій рух, «Руська 

трійця», Головна Руська Рада, «Зоря Галицька»;                                                                   

вміти: працювати з картою, аналізувати документи, визначати наслідки 

реформ для західноукраїнських територій, підкреслити вплив просвітницьких 

і літературних угруповань на розвиток національної свідомості. 

План: 

1. Колоніальний характер політики австрійської влади щодо 

українців. 

2. Реформи Марії – Терезії. 

3. Розвиток національно – культурного  життя Галичини і    Буковини. 

4. Суспільно – політичний рух в Західній Україні. 

5. Значення діяльності «Руської трійці» і Головної Руської Ради. 

 

Література:  1.Субтельний О. Україна. Історія. Київ. 1994, с 312 - 323                            

2.Бойко О.Д. Історія України. Київ. «Академія». 1999, с. 206 -215 

Індивідуальні завдання 

Скласти таблицю: Реформи Марії – Терезії і їх наслідки для українських 

земель. 

Скласти: історичний словник за темою самостійної роботи. 



                                                                   № 6 

Методичні поради 

 до самостійної роботи за темою: 

«Національно – визвольний рух в Західній Україні у другій половині ХІХ 

ст. Зародження національно – політичного руху» 

Мета: визначити зв'язок між соціально – економічним становищем 

українських земель і розвитком національно – визвольного руху, 

проаналізувати причини появи різних течій визвольного руху, порівнювати 

мету та діяльність різноманітних течій, результати і значення їх діяльності, 

пояснити причини зародження українських політичних партій;                                                                                                    

знати: основні дати за темою, періодизацію національно – визвольного руху, 

основні поняття і особистості – народовство, москвофільство, культурницькі 

рухи, політичні партії, соціал – демократи, І. Франко, М. Грушевський;                                                                 

вміти: працювати з документами, політичними програмами, порівнювати 

різні течії, робити висновки щодо діяльності партій і організацій. 

План: 

1. Національно – визвольний рух в Західній Україні у др. пол. ХІХ ст. 

2. Народовська і москвофільська течії визвольного руху. 

3. Криза культурницьких рухів. 

4. Зародження національно – політичного руху в Західній Україні. 

5. Перші українські політичні партії. 

 

 

 

Література: 1. Бойко О.Д. Історія України. Київ, 1999, с. 221 – 228 

                      2.Субтельний О. Україна. Історія. 1994, с. 359 – 392 

Індивідуальні завдання 

Скласти: політичний портрет Західної України ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. 

 ( перелік і коротка характеристика національно – визвольних і політичних 

течій в Західній Україні). 

Теми рефератів:  

 Особистості національно – визвольного руху в Західній Україні кінця ХІХ 

ст.  – поч. ХХ ст. 



                                                                  № 7 

Методичні поради 

 до самостійної роботи за темою: 

«Більшовицько – польська війна і Україна» 

Мета: визначити причини і мету радянсько – польської війни, хід військових 

дій, проаналізувати причини перемир’я, порівняти умови Варшавської та 

Ризької угод, визначити основні напрямки боротьби більшовиків за 

встановлення радянської влади на території України в 1920 році – розгром 

Врангеля і Махна, аналізувати причини перемоги більшовиків;                                     

знати:  основну хронологію за темою ( хід військових дій, остаточне 

встановлення радянської влади), основні поняття і особистості: Східна 

Галичина, польська експансія, УНР, ЗУНР, Н. Махно, отаманщина, 

продовольча диктатура, Ю. Пілсудський, М. Тухачевський, М. Фрунзе;                

вміти: працювати з картою ( хід військових дій), аналізувати документи. 

робити висновки. 

                                                     План: 

1. Україно – польські відносини в 1919 – 1920 рр. 

2. Варшавська угода. 

3. Більшовицько – польська війна і Україна. 

4. Розгортання селянського повстанського руху,  армія Н. Махна. 

5. Розгром Врангеля, встановлення радянської влади на території 

України. 

Література: 

1.Кульчицький С.,  Курносов, Ю. Коваль М. Історія України. Київ. «Освіта». 

1993.т. І. с.123 – 133                                                                                                  

2.Субтельний О. Україна. Історія. Київ. «Либідь». 1994, с. 474 – 479                                        

3.Бойко О.Д. Історія України. Київ. «Академія». 1999, с.321 -324                                    

4. Історія України. Нове бачення. Київ. 1995, т. ІІ, с. 151 – 172 

Індивідуальні завдання 

Скласти:  Хронологічну таблицю радянсько – польської війни 1920 рр. 

Контурну карту за подіями війни 1920 року (нанести основні напрямки рухів 

радянської та польських армій, нові кордони на українських землях, 

зосередження повстанських рухів, армії Врангеля).   



 

 


