ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
практичні заняття, годин – 14
Викладач – к.іст.н., доц. Федорова А.І.
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Назва та стислий зміст
практичного заняття
Заняття 1. Формування національної
культури та державності.
Дослов’янське населення та його розвиток.
Східнослов’янські племена. Формування
ранньофеодальної держави Київська Русь.
Причини феодальної роздробленості та їх
наслідки.

Заняття
2.
Історичне
становлення
української державності.
Галицько-Волинське
князівство
–
продовжувач
державницьких
традицій
Київської
Русі.
Значення
ГалицькоВолинської держави. Українська державність
в умовах великого князівства Литовського та
Речі Посполитої. Утворення Української
козацько-гетьманської держави.

Заняття 3. Період знищення української
державності.
Україна у часи руїни і гетьманства І. Мазепи.
Знищення
української
державності.
Національно-державницька думка в період
перебування України під владою російської та
австро-угорської імперій.

Заняття 4. Національна державницька
думка на початку ХХ ст.
Україна на початку ХХ ст.
Загальнонаціональний визвольний рух в
Україні.
Відновлення
державності
українського народу (1917–1921 рр.).
Україна
в
умовах
більшовицького

Мета заняття
Прослідкувати розвиток
дослов’янського населення,
східнослов’янських племен,
основні концепції їх походження,
а також дослідити процес
виникнення та формування
ранньофеодальної держави
Київська Русь її розвиток,
причини феодальної
роздробленості та їх наслідки.
Дослідити передумови
створення Галицько-Волинського
князівства; причини занепаду та
значення Галицько-Волинської
держави. Прослідкувати
становлення української
державності в умовах великого
князівства Литовського та Речі
Посполитої. Розкрити причини,
початок і хід національновизвольної війни українського
народу у 1648–1649 рр. та
Відродження Б. Хмельницьким
української державності.
Дослідити гетьманування Івана
Мазепи та нове відродження
українських земель на зламі
ХVІІ–ХVІІІ ст. Розглянути
причини знищення Запорізької
Січі. Дослідити суспільнополітичні рухи та національна
думка в Україні у першій
половині ХІХ ст. Прослідкувати
розвиток західноукраїнських
земель у другій половині ХІХ ст. і
нове піднесення визвольних
змагань галицьких українців.
Дослідити українське громадськополітичне життя в роки російської
революції 1905-1907 рр. та після її
поразки. Ознайомитися зі
загальнонаціональним
визвольним рухом в Україні та
розуміти відновлення державності

тоталітарного режиму (1921–1939 рр.).
Західноукраїнські землі у складі іноземних
держав.
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Заняття 5. Україна в роки другої світової
війни.
Об’єднання українських земель. Напад
фашистської Німеччини на СРСР та окупація
України. Акт відновлення Української
держави. Рух Опору українського народу
проти
іноземної
окупації.
Внесок
українського народу у перемогу над
фашизмом.
Заняття 6. Україна у 20 – 80-ті рр. ХХ ст.
Радянська Україна (УРСР) – проект
нейтралізації українського національного
руху. Напрямки української суспільнополітичної думки. Західна Україна в
міжвоєнний період. Особливості політичного
життя. Утворення ОУН. Україна в Другій
світовій війні. Нацистський окупаційний
режим. Українські політичні організації та
рухи в роки Другої світової війни.
Формування нових кордонів України.
Ментальні
особливості
повоєнного
суспільства, «здобутки» державної політики у
витворенні єдиної спільноти «радянський
народ». Еволюція українського національного
руху у повоєнний період: від збройного опору
до культурницького руху «шістдесятників» та
політичної опозиції.
Заняття 7. Українське державотворення в
умовах незалежності.
Проголошення незалежності та розбудова
суверенної
держави.
Особливості
посттоталітарного суспільства та його вплив
на державотворчі процеси в Україні.
Соціальна структура населення сучасної
України, особливості економічного розвитку;
міжконфесійні
суперечності,
посилення
впливу Церкви на всі сфери життя
суспільства;
економічне
та
соціальне
розшарування
сучасного
суспільства.
Проблема формування духовного простору
України і консолідації нації; суперництво
архаїчних та модерних ідей у національному
інтелектуальному
середовищі
щодо
перспектив розвитку країни. Україна у
сучасному
світі
і
проблема
вибору
геополітичних орієнтирів.

українського народу (1917–1921
рр.). Дослідити діяльність
національних сил у боротьбі за
суверенітет Української
республіки.
Знати початок Другої світової
війни; проаналізувати напад
фашистської Німеччини на СРСР
та окупацію України. Дослідити
Рух Опору українського народу
проти іноземної окупації.
Розкрити внесок народу України у
перемогу над фашизмом.
Проаналізувати основні зміни в
радянській Україні цього періоду
(коренізація,
українізація,індустріалізація,
колективізація, створення
тоталітарного режиму,
лібералізація, перебудова) та їх
вплив на український народ.
Дослідити національнополітичний розвиток у західній
Україні та його внесок в
українську незалежність.
Розкрити роль українського
національного, дисидентського та
правозахисного руху на
лібералізацію суспільства.
Проаналізувати процес творення
української незалежної держави,
її місце у світі, а також розкрити
основні тенденції українського
економічного, національнокультурного та політичного
розвитку.

