ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
Практичні заняття, годин - 14
Викладач – Федорова А.І.
Семестровий модуль 1.
ЗМ 1. Історія України з найдавніших часів до ХVIII ст.
Обсяг в
Тема та стислий зміст практичного заняття
годинах
Заняття 1. Давньоруське (праукраїнське)
2
суспільство
Дослов'янське населення на українських
землях.
Основні концепції походження слов'ян.
Східнослов’янські племена: розселення, устрій,
культура, побут та вірування.
Виникнення ранньофеодальної держави
Київська Русь. Перші київські князі.
Період розквіту держави: Володимир
Великий, Ярослав Мудрий.
Причини
і
наслідки
феодальної
роздробленості Київської Русі.
Галицько-Волинська
держава
–
правонаступниця Київської Русі.
Культура Київської Русі.
Заняття 2.Українські землі у часи
2
польсько-литовського панування (ХІV –
перша половина ХVІІ ст.)
Характер та наслідки розвитку українських
земель у складі Великого князівства Литовського
та Польського королівства (середина XIV – друга
половина XVI ст.).
Люблінська унія. Україна у складі Речі
Посполитої.
Посилення
соціального,
національного та релігійного гноблення.
Формування українського козацтва. Теорії
походження козацтва.
Запорізька Січ – розвиток українських
республіканських традицій державотворення.
Козацько-селянські повстання XVI –
першої половини XVII ст. Утворення реєстрового
козацтва.
Реформація й Контрреформація та їх вплив
на розвиток релігійних стосунків в Україні.
Діяльність ордену єзуїтів. Релігійна і культурнопросвітницька діяльність братств. П. Могила.
Заняття
3.Українська
національна
2
революція 1648 – 1676 рр. Козацькогетьманська держава

Мета заняття
Прослідкувати
розвиток
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.

Розкрити
характер
та
наслідки
розвитку
українських земель у складі
Литовського князівства та
Польщі. Дослідити процес
формування
українського
козацтва та його внесок у
боротьбу за духовність та
культуру
українського
народу.
Проаналізувати
теорії походження козацтва
та вплив козацтва на
розвиток
української
політичної культури та
міжнародні відносини.
Проаналізувати заснування
Запорозької
Січі,
роль
козацтва
у
піднесенні
національної самосвідомості

Проаналізувати
та
розкрити основні складові
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Передумови,
причини,
характер,
періодизація та рушійні сили національновизвольної війни українського народу під
проводом гетьмана Б. Хмельницького.
Перші перемоги повстанців. Зборівська
угода.
Формування
української
козацької
держави. Внутрішня та зовнішня політика
гетьманської адміністрації у 1649-1657 рр.
Політична діяльність Івана Виговського.
Гадяцька угода з Річчю Посполитою. Юрій
Хмельницький.
Руїна. Політичний розкол України: І.
Брюховецький, П. Тетеря. Гетьманування П.
Дорошенка.
Значення революції середини XVII ст. в
історії України та Європи.
Заняття 4.Україна наприкінці ХVII – XVIII ст.
Гетьманщина,
Слобожанщина
та
Запоріжжя у складі Московії наприкінці XVII ст.
І. Мазепа та його військово-політичний виступ.
П.Орлик.
Руйнування
державних
структур
Гетьманщини та інтеграція українських земель до
складу Російської імперії.
Правобережна і Західна Україна у складі
Польщі. Гайдамацький та опришківський рухи.
Поділи Речі Посполитої та їх наслідки для
українських земель.
Російсько-турецькі
війни
та
роль
українського козацького чинника у приєднанні
Південної України до Російської імперії.
Заселення та економічне освоєння Півдня
України. Типи колонізації.
Розвиток української культури другої
половини XVII – XVIII ст. Києво-Могилянська
академія. Козацькі літописи. «Козацьке барокко».

процесу
української
національної революції 16481676 рр., визначити причини,
характер рушійні сили та
спрямованість
цієї
боротьби. Проаналізувати
етапи розвитку козацької
держави її основні установи,
зовнішню та внутрішню
політику, а також процес її
руйнації
під
тиском
соціального конфлікту та
втручання зовнішніх сил.

Проаналізувати
характер російського впливу
на українські державнополітичні інститути, його
наслідки. Розкрити характер
та
рушійні
сили
гайдамацького руху. Дати
характеристику
процесу
ліквідації Гетьманщини та
Запорізької Січі. Вивчити
історію Південної України
та процес приєднання цих
територій до Російської
імперії XVIII -у ХІХ ст.
Розкрити основні культурноосвітні процеси та їх вплив
на розвиток української
культури.

Семестровий модуль 2
Змістовий модуль 2. Історія України ХІХ – ХХІ ст.
Обсяг в
Тема та стислий зміст практичного заняття
годинах

Мета заняття

2

2

Заняття 5.Україна у XIX ст. – на початку
ХХ ст. Українська національна революція
1917-1920 рр.
Українські землі у складі Російської
імперії. Адміністративно- територіальний устрій.
Масони, декабристи в Україні. КирилоМефодіївське братство. Реформи 1860 – 1870-х
років в Російській імперії.
Українські землі у складі Австрійської
імперії. Реформи «освіченого абсолютизму».
Клерикальне товариство, «Руська трійця».
Головна Руська Рада. Москвофіли та народовці.
Громадівский рух. Хлопомани. Реакція
російської влади на розвиток українського руху
(Валуєвський
циркуляр,
Емський
указ).
Утворення політичних партій.
Вплив революції 1905-1907 років на
український рух. Українська громада в
Державній Думі. Утвердження в Галичині ідеї
національної єдності та державного суверенітету
України (поняття «українського П’ємонту»).
Перша світова війна та її вплив на мілітаризацію
української суспільно-політичної думки та
суспільства.
Лютнева революція 1917 року в Російській
імперії. Створення Центральної Ради й вихід
України на міжнародну арену. Універсали
Центральної Ради.
Гетьманат П. Скоропадського. Україна у
геополітичних планах воюючих держав на
завершальному етапі Першої світової війни.
Директорія. Створення ЗУНР та Соборна
Україна. Дилема зовнішньополітичних орієнтирів
України доби визвольних змагань.
Заняття 6.Україна у 20 – 80-ті рр. ХХ ст.
Радянська і Західна Україна в міжвоєнний
період (1921-1939 рр.). НЕП, індустріалізація,
колективізація.
Голодомори.
Українізація.
«Розстріляне відродження». Утворення ОУН.
Україна в Другій світовій війні.
Нацистський окупаційний режим. Рух опору:
радянський партизанський рух, ОУН-УПА.
Відбудова зруйнованого господарства.
Повоєнний сталінський режим. Операція «Вісла».
Лібералізація політичного режиму під час
«відлиги».
Реформи
М.С.
Хрущова.
Шістдесятники.
Україна доби «застою». Правозахисний та
національний рух. Дисидентство.
«Перебудова»: українське суспільство в
умовах деструкції радянської тоталітарної
системи в другій половині 1980-х рр.

Визначити основні складові
економічного
розвитку
українських земель, вплив
демократичних
ідей
на
розвиток суспільних рухів в
Російській
імперії.
Дати
характеристику
процесів
національно-культурного
розвитку в українських землях
в межах імперій (Російської
та Австрійської). Розглянути
вплив європейських процесів
модернізації освіти та науки і
їх
впливу
на
культуру
українців в межах іноземного
панування. Розкрити основні
складові процесу українського
національного
відродження
1917
–
1921
рр.
Прослідкувати
розвиток
української державної ідеї в
процесі
національного
відродження.
Розкрити
основні складові українського
національного
руху
та
причини поразки національнодержавницьких сил в 19171921 рр

Проаналізувати основні зміни
в радянській Україні цього
періоду
(українізація,
індустріалізація,
колективізація,
створення
тоталітарного
режиму,
лібералізація, перебудова ) та
їх вплив на український народ.
Простежити
розвиток
культури
в
процесі
українізації
та
надати
характеристику
«розстріляному
відродженню».
Дослідити
основні події Другої світової
війни і місце українців в цьому
процесі. Простежити участь
ОУН-УПА в захисті України.
Розкрити вплив українського
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Заняття 7. Українське державотворення
в умовах незалежності
Проголошення незалежності та розбудова
суверенної
держави.
Особливості
посттоталітарного суспільства та його вплив на
державотворчі процеси в Україні. Становлення і
розвиток багатопартійної політичної системи в
Україні.
Соціально-економічна ситуація в Україні.
Прийняття Конституції України: історичне
значення та наслідки.
Україна у сучасному світі та проблема
вибору геополітичних орієнтирів.
Політичні кризи. Помаранчева революція,
«Революція гідності».
Розвиток культури в незалежній Україні.
Постмодернізм.

національного,
дисидентського
та
правозахисного
руху
на
лібералізацію суспільства.
Проаналізувати
процес
творення
української
незалежної держави, її місце
у світі, а також розкрити
основні
тенденції
українського
соціальноекономічного, культурного та
політичного розвитку.

