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Методичні вказівки до семінарських занять 

 

Вивчення історії України є одним із важливих напрямків впровадження 

нової концепції гуманітарної освіти. Виходячи з цього, головними цілями 

вивчення історії України є: 

• формування історичних знань; 

• розвиток історичного мислення у студентів, яка передбачає загальне 

розуміння історичного процесу в його різноманітності і суперечливості; 

застосування історичних знань і набутих умінь; 

• виховання у студентів особистісних рис громадянина України; 

• підготовка до свідомої активної участі у суспільному житті Української 

держави, формування у студентів співвідповідальності за долю України, 

Європи та світу. 

Вивчення курсу "Історія України" передбачає лекційні та семінарські 

заняття. Семінарське заняття вчить самостійній роботі студентів. Готуючись до 

нього студент оволодіває матеріалом, вчиться формувати власні думки, а, 

виступаючи на заняттях, набуває навичок публічних виступів, ведення 

дискусій, виявляє свої знання, позиції і вчиться їх відстоювати. 

Підготовку до семінару слід розпочинати з перегляду конспекту лекцій, які 

стосуються теми, що вивчається. Після цього необхідно перейти до вивчення 

рекомендованої літератури чи джерел. 

Під час опрацювання різних джерел слід робити записи, нотатки. 

Вивчаючи літературу з теми, необхідно визначити власну точку зору по 

проблемі, придумати план виступу, скласти тези, підготувати схеми, таблиці, 

діаграми, тощо. 

Виступаючи на семінарському занятті, потрібно чітко, коротко дати 

відповідь на поставлене питання. Користуватись записами можна лише для 

звірення окремих наукових положень чи першоджерел, або зачитувати цитати. 

Студенти уважно вислуховують виступи, у разі необхідності задають 

питання, зазначають помилки, вносять поправки, уточнення, роблять 

доповнення. 



В ході семінару викладач робить свої зауваження, ставить питання, рецензує 

відповідь, спонукає студентів до аналітичних дій. В кінці робить загальні 

висновки і оцінює роботу студентів. 

 Критеріями оцінювання є: 

 активність студента при обговорення питань; 

 повнота та глибина висвітлення питань; 

 загальна грамотність; 

 логічність аналізу, наявність власної думки; 

 знання конкретних історичних фактів; 

 об'єм опрацьованої літератури. 

Оцінювання студентів на семінарському занятті відбувається за 5-ти 

бальною системою із врахуванням зазначених методичних вказівок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тема 2. Утворення і розвиток  держави Київська Русь. 

 

План семінарського заняття: 

1. Теорії про походження Київської Русі та її назви. 

2. Етапи в історії Київської Русі та їх характеристика. 

3. Запровадження християнства на Русі та його історичне значення. 

4. Культурний розвиток Давньоруської держави. 

 

Література: 

1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

2. Войтович Л. Українські князі. Історичні портрети. // Київ. - 1991. - № 8, 9. 

3. Голубицький П.В. Запровадження християнства Русі - правда і вигадки. -К., 

1987. 

4. Дулуман Е.К., Глушак A.C. Введение христианства на Руси: легенды, 

события, факты. - Симферополь, 1988. 

5. Історія України: нове бачення / За заг. редакцією В. Смолія. - К., 2000. 

6. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1993. 

7. Україна Qncognita. Дві Русі / За заг. редакцією Л. Івшиної. - К., 2003. 

 

Студент (студентка)  
показує на карті територію Київської Русі; 
складає політичні портрети князів Київської Русі; 
визначає основні етапи розвитку держави; 
аналізує основні етапи економічного розвитку Київської Русі; 
формує власні погляди на християнізацію Русі; 
визначає причини і етапи феодальної роздробленості; 
порівнює різні точки зору на проблеми формування народності у Руській 

державі; 
        описує явища і пам’ятки культури цього період.



Тема 5. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. 

              Утворення козацької держави. 

 

План семінарського заняття: 

1. Причини національно-визвольної війни. 

2. Воєнні дії 1648 - 1653 р. Україно-польські угоди. 

3. Україно-московська угода 1654 р. та її оцінка в історії. 

4. Політичне та військове становище України в 1654 - 1657 рр. 

5. Створення Української козацької держави під час війни. 

Література: 

1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

2. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. - К., 1993. - Т. 1. 

3. Історія України: нове бачення / За заг. редакцією В. Смолія. - К., 2000. 

4. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К., 1992. - Т. 1. 

5. Сергійчук В. До і після Переяславсь ради // Наука і суспільство. - 1990. -№ 1. 

6. Сергійчук В. Чому впала козацька державність? // Наука і суспільство. -1991.-

№4 

7. Смолій В.А. Українська козацька держава // УІЖ. - 1991. - № 4. 

8. Україна Qncognita. Дві Русі / За заг. редакцією Л. Івшиної. - К., 2003. 
Студент (студентка)  
визначає причини і хронологію подій Визвольної війни середини XVII ст.; 
показує на карті територію воєнних дій; 
визначає події відновлення української державності; 
узагальнює основні факти, що привели до підписання Переяславської угоди 

і перехід України під аристократ Москви; 
характеризує основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики 

України у 1657-1663  
формує власну оцінку подій; 
складає політичні портрети видатних діячів періоду Визвольної війни; 
розповідає  про Історичне значення Визвольної війни українського народу; 

аналізує становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницьк



Тема 13. Закріплення радянської влади в Україні (1929 – 1938 рр). 

 

План семінарського заняття: 

1. Входження України до складу СРСР: позитивні і негативні наслідки. 

2. Сталінська індустріалізація на Україні. 

3. Колективізація. Голод 1932 - 1933 років: причини і наслідки. 

4. Масові репресії на Україні у 20-х - 30-х роках. 

5. Культурне життя УРСР 30 – хрр. 

Література: 

1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

2. Даниленко В.М., Касьянов Н.В., Кульчицький СВ. Сталінізм на Україні: 20 - 

30-ті роки. - К., 1991. 

3. Історія України: нове бачення / За заг. редакцією В. Смолія. - К., 2000. 

4. Конквест Р. Жнива скорботи. - К., 1993. 

5. Новітня історія України XX ст. / За ред. Слюсаренка А. Г. - К., 2002. 

6. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1993. 

 
Студент (студентка): 
визначає хронологічні межі періоду в Україні та співвідносить їх із подіями і 
процесами в країнах Європи та світу, визначає хронологічну послідовність 
головних подій цього періоду; 
показує на карті місця, пов’язані з подіями період у суцільної колективізації та 
голодомору, основні індустріальні об’єкти; 
описує та порівнює зрушення у повсякденному житті різних верств 
українського населення; 
аналізує, узагальнює факти і щодо причин та наслідків процесу закріплення 
радянської влади, обґрунтовує власну позицію з цього питання, викладає її у 
формі усної відповіді та історичного есе; 
визначає сутність політики колективізації, розкуркулювання; 
узагальнює основні факти голодомору в Україні та формулює власну оцінку цих 
подій; 
характеризує культурні процеси та оцінює підсумки культурницької діяльності 
більшовиків 
 
 
 
 
 



Тема 15. Україна в роки Другої світової війни (1939 - 1945 рр). 

                 Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) 

 

План семінарського заняття: 

1. Україна в планах тоталітарних держав напередодні війни. "Пакт Молотова-

Ріббентропа" та його наслідки для України. 

2. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР. 

3. Початок Великої Вітчизняної війни. Окупація України німцями. 

4. Гітлерівський терор в Україні. 

5. Діяльність радянських партизан та УПА під час війни. 

6. Визволення України Радянською Армією. 

Література: 

1. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

2. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. - Л.. 1993. 

3. Коваль М.В. Трагедія і подвиг народу у війні 1941 - 1945 рр. / Сторінки 

історії України XX ст. - К., 1992. 

4. Ковалюк В.Р. Західна Україна на початку II світової війни / Сторінки історії 

України XX ст. - К., 1992. 

5. Мірчук П. Українська повстанська армія 1942 - 1952 рр. - Л., 1991. 

6. Перший Т. Фашистський геноцид на Україні (1941 - 1944 рр.) - К., 1985. 

7. Субтельний О. Україна. Історія. -К., 1993. 

 
Студент (студентка): 
визначає хронологічну послідовність подій Другої світової війни, початкового 
її періоду та основні етапи; 
спираючись на карту та інші джерела інформації, характеризує геополітичні 
плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті території, де 
відбувалися воєнні події Другої світової війни і розгортався визвольний рух; 
порівнює ставлення до війни різних верств населення та політичних сил в 
українських землях; 
описує головні події Другої світової війни; 
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов’язані з війною; 
характеризує та порівнює діяльність національного та радянського 
антифашистських рухів, дає їм власну оцінку; 
складає характеристики українських військових діячів періоду війни; 
визначає причини створення УПА



Тема 19. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України           
(1985—1991р.). 

 

План семінарського заняття: 

 1.   Перебудова та її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа. 

 2.    Гласність, лібералізація. Пожвавлення громадянської активності. 

 3.    Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху. 

 4.    Формування багатопартійної системи. 

 5.     Проголошення незалежності України. 

Література: 

1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох (Державотворчий процес 1985 - 1999 рр). - К., 2000. 

2. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

3. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. - К., 

1995. 

4. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України ( 90-ті роки). 

Роздуми істориків. // УІЖ. - 1994. - № 2, 3. 

5. Новітня історія XX століття / За заг. редакцією А. Слюсаренка. - К., 2002. 

 
Студент (студентка): 
визначає хронологічну послідовність головних подій періоду перебудови в 
Україні та відновлення незалежності; 
складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, у світі; 
показує на карті кордони незалежної України. 
На основі різних джерел інформації: 
характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище 
України у другій половині 80 — на початку 90-х років XX ст.; 
аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80 — початку 90-х років 
ХХ ст., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя 
населення; 
зіставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну 
оцінку; 
визначає та характеризує причини відновлення незалежності України, розпаду 
СРСР, 
 аргументує власну позицію 
 



Тема 20. Україна в умовах незалежності.  

 

План семінарського заняття: 

1. Політичне життя України на сучасному етапі. 

2. Економічний розвиток України в умовах незалежності. 

3. Зовнішня політика незалежної України: західний і східний вектор. 

4. Українська діаспора. 

Література: 

6. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі 

історичних епох (Державотворчий процес 1985 - 1999 рр). - К., 2000. 

7. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2009. 

8. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. - К., 

1995. 

9. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України ( 90-ті роки). 

Роздуми істориків. // УІЖ. - 1994. - № 2, 3. 

10.Новітня історія XX століття / За заг. редакцією А. Слюсаренка. - К., 2002. 

11.Рудич Ф. Магістральні вектори зовнішньої політики України. // Віче. - 2000. 

-№9. 

 
Студент (студентка): 
визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови 
незалежної держави; 
пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на 
карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у 
відносинах із сусідніми державами. 
На основі різних джерел інформації: 
характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище 
України в 90-х роках XX — на початку XXI _т.., зіставляє різні точки зору 
щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової 
держави та дає їм власну оцінку; 
визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики України в 
умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; 
описує зміни в повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх 
взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя 
 

 


