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ТЕМА 1. 

ПОЛІТИЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ  І  РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Семінарське заняття № 1(2 години) 

План 

1. Періодизація історії та культури України.  

2. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. 

3. Державотворча діяльність перших великих князів київських. 

4. Розквіт Київської Русі за Володимира, Ярослава та їхніх наступників. 

Політичний устрій держави Рюриковичів.  

5. Розвиток культури Київської Русі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 

антропогенез, палеоліт, мезоліт, неоліт, протодержава, феодалізм, 

васалітет, літопис, етнос, культура, релігія, язичництво, християнство, 

мистецтво, бояри, васал, верв, візантійське право, вільне міське населення, 

великий київський князь, боярська рада, воєводи, князівська дружина, віра, 

віче, вотчинний суд, дика віра, духовенство, Еклога, закупи, ізгої, канонічне 

право, князівський суд, князь, місцеві князі, феодальні з‟їзди (снеми), 

обвинувачувально-змагальний процес, общинний суд, общинники, ордалії, 

розшуковий (інквізиційний) процес, руське право,  смерди, сюзерен, холопи, 

церковний суд, церковні статути, челядь, митрополія, „мужіградські”, 

рукописання, сільські старости, уставні грамоти, феодальна роздробленість.  

Рекомендована література до теми 1: [2, 3, 6, 8, 9]. 

 

ТЕМА  2. 

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. 

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА 

ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. ВИНИКНЕННЯ, 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК  УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

Семінарське заняття № 2(2 години) 

План 

1. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі.  

2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі 

Посполитої. 

3. Виникнення, становлення та розвиток  українського козацтва. 

4. Розвиток української культури у  ХІІІ –  першій половині ХVІІ ст.. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 

бояри, магнати, шляхта, унія, Брестська унія, сейм, великий князь, 

Великокняжа рада, Кревська унія, кріпаки, Литовські статути, Люблінська унія,  

підкоморний суд, селянське землеволодіння, удільний князь, католицтво, 

Ватикан, козаки, Запорізька Січ,  реєстрове козацтво,  братства, патріархія, кіш, 

рада, отаман, паланка, старшина, голота, сірома, клейноди. 

Рекомендована література до теми 2: [1,2, 3, 5, 6, 8, 9]. 
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ТЕМА 3.  

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ХVІІ ст. 

Семінарське заняття № 3(2 години) 

План 

1. Розгортання  Національно-визвольної війни (1648-1657 рр.).                  

2. Громадянська війна і поділ України на два гетьманати 1657-1663 рр. 

3. Боротьба за возз„єднання  Української держави протягом 1663-1676 рр. 

4. Культура України  у  другій половині ХVII ст. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають 

засвоєннюКримське ханство, гетьманська держава, Переяславська Рада, 

автономія, полки, сотні, гетьман, рада, генеральна старшина, угода, 

“Березневі статті”, привілеї. 
Рекомендована література до теми 3: [1,2, 3,4, 5,  6, 8, 9, 10]. 

 

 

ТЕМА 4. 

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЕЛІ  У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-

УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ ст.) 

Семінарське заняття № 4(2 години) 

 

План 

1. Соціально-економічний  розвиток українських земель у складі  
Російської імперії. 

2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (1772-1867). 
3. Національне відродження на українських землях. Суспільні рухи. 

4. Розвиток української  культури  у  ХVІІІ – на початку ХХ століть. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 
буржуазія, волосний старшина, волость, волосні суди, викуп, виборчі курії,  

губернатори, генерал-губернатори, державні селяни, думські гласні, 

дворянство, дворянські збори, дворові селяни, жандармерія, земські дільничі 

начальники, земські збори, земські установи, з‟їзди мирових суддів, купецтво, 

міські думи, міські управи, мирові судді, окружні суди, повітові землевласники, 

поліція, присяжні засідателі, судові палати, селянство, Сенат, сільське 

товариство, селянський схід, староста, тимчасовозобов‟язані селяни, уставні 

грамоти, фабричне законодавство, фабричні селяни, виключне законодавство, 

державно-політична криза 1904-1905 pp., Державна Дума, Державна Рада, 

революція 1905-1907 pp., зміни правового статусу станів, основні закони 

Російської імперії, поліцейсько-жандармський терор, Рада Міністрів, 

столипінська аграрна реформа, столипінська реакція, Українська думська 

громада, царські маніфести, галицький і буковинський крайові сейми, повітові, 

міські і сільські ради, намісник (крайовий президент), повітові старости, 

сільські війти, губернатор, становий сейм, окружні старости. 
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Рекомендована література до теми 4: [1,2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10]. 

 

ТЕМА 5. 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-

1920 рр. ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У  1917-1920 рр. 

Семінарське заняття № 5(2 години) 

План 
1. Причини Української національно-демократичної революції у 1917-1918 

рр.Створення Української Центральної Ради (УЦР) і проголошення  

автономії України (березень – жовтень 1917 р.). 

2. Діяльність УЦР в умовах проголошення Української Народної 

Республіки (УНР) та її незалежності.  

3. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Українська Держава Павла 

Скоропадського. Створення Директорії. Друга УНР. Уроки Української 

революції 1917-1920 рр. 

4. Розвиток української культури у  1917-1920 рр.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 
Брестський мирний договір, Всеукраїнський національний конгрес, військові 

з‟їзди, волосні земські зібрання, губернські українські ради, Генеральний 

Секретаріат, Генеральний Суд, Державна нарада, Демократична нарада, 

коаліційні уряди, Конституція УНР, комісари Тимчасового уряду, Мала Рада, 

міські українські ради, надзвичайна слідча комісія, національно-персональна 

автономія, повітові українські ради, районні думи, селянські з‟їзди, Тимчасовий 

уряд, тимчасові суди, урядові кола, Універсали Центральної Ради, Центральна 

Рада, Акт злуки УНР і ЗУНР, військові суди, виділ УНРади, Галицька 

республіка, Гетьманат, гетьман, Генеральний Суд, губернські старшини, 

громадські ради, Державний центр УНР в екзилі, Державний Секретаріат, 

Державний Сенат України, Державний Сойм України, державна варта, 

державна жандармерія, Директорія УНР. 

Рекомендована література до теми 5: [1,2, 3,4, 5,  6, 8, 9, 10]. 

 

ТЕМА 6. 

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА У 1921-

1991 рр.РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У РАДЯНСЬКИЙ 

ПЕРІОД 

Семінарське заняття № 6(2 години) 

План 

1. Проголошення та встановлення радянської влади в Україні (1919-21 рр.). 

2. Входження  УСРР  до складу СРСР. Нова економічна політика. 

3. Індустріалізація в УСРР: її методи, хід та наслідки. 

4. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр. –  

геноцид українського народу. 
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5. Політика коренізації (українізації). Більшовицька  «культурна 

революція». Культурне відродження в Україні у  20-х р.р і винищення 

національної інтелектуальної еліти в 30-х рр.. 

6. Особливості розвитку культури у Радянській Україні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 
Всеукраїнський з‟їзд рад, воєнний комунізм, ВУЧК, губнаргоспи, декрет, 

комнезами, місцеві ради, Народний Секретаріат (дев‟ятка), народні суди, 

Промбюро, продовольча розверстка (розкладка), Тимчасовий робітничо-

селянський уряд України, революційна доцільність, радянська міліція, НКВС, 

революційні трибунали, революційні (військово-революційні) комітети, Рада 

народних комісарів, раднаргосп, соціалістична правосвідомість, Українська 

рада трудової армії, Українська рада народного господарства, Центральний 

Виконавчий Комітет Рад України, Центральний військово-революційний 

комітет, Бюрократично-номенклатурна система управління державою, 

загальнонародна держава, конституційний лад, особисті права, права людини, 

соціально-економічні права, політичні права, партійне керівництво, Верховний 

суд, ГУЛАГ, громадські суди, дізнання, дисциплінарні суди, ДПУ, каральні 

органи, каральна політика, народні суди, НКВС, міліція, окружні суди, 

позасудова репресія, „революційна законність”, районні ЧК, радянська 

адвокатура, радянська прокуратура, судова реформа, „червоний терор”, 

адміністративне законодавство, виправно-трудове законодавство, джерела 

радянського права, земельне законодавство, законодавча техніка, законодавча 

стилістика, законодавчий процес, звід законів УСРР, кодифікаційний процес, 

кодифікаційні проекти, карне законодавство, курс на революційну законність; 

кодифікація, цивільне законодавство, процесуальне законодавство, трудове 

законодавство, шлюбно-сімейне законодавство, юридична техніка. 

Воєнний час, відповідальність воєнних злочинців, військові трибунали, 

Державний комітет оборони (ДКО), злочини нацистів, нормативні документи 

Нюрнбергського процесу, Надзвичайна державна комісія з встановлення і 

розслідування злочинів нацистів та їх спільників, ОУН-УПА, перебудова 

державного ладу на воєнний лад, приєднання Закарпаття та Буковини, 

рейскомісаріат„Україна”, стан облоги, „Підкарпатська територія”, трудові 

мобілізації і трудові повинності, Трансністрія, Українська РСР – член-

засновник ООН, Українське державне правління, Українська національна рада. 

Рекомендована література до теми 6: [11, 12,  13, 14,  15,  16, 17, 19, 20]. 
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ТЕМА  7 

ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ У 

1991-2016 рр. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Семінарське заняття №7 (2 години) 

 

План 

1. Невдалі спроби поновлення СРСР і укладення нового Союзного 

договору. Економічний і політичний крах Радянського Союзу. Події 19-

21 серпня 1991 року в Москві – спроба перевороту і встановлення 

диктатури. Соціально-політичні наслідки серпневих подій. Розпад СРСР. 

2. Проголошення Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 

року. Розбудова незалежної України. 

3. Конституція України 1996 року та її місце в державотворчому процесі. 

4. Революція Гідності 2013-2014 років та агресія Росії проти України. 

«Євро-Майдан»,  його геополітичні та внутрішньополітичні наслідки. 

Початок фундаментальних державних перетворень в Україні. 

5. Розвиток української культури у незалежній Україні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню 
законність, легітимність, правовий механізм, референдум, декларація, акт, 

незалежність, суверенітет, конституційний процес, конституційна комісія, 

Конституція, преамбула, статті, розділи, незалежність, гімн, герб, прапор, 

столиця, символіка, традиція, Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, 

прем‟єр-міністр, ради, Конституційний Суд, Верховний Суд, арбітражний, 

апеляційний господарський суди, «Народний Рух», «Правий сектор». 

Рекомендована література до теми 7: [11, 12,  13, 14,  15,  16, 17, 19, 20]. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;на високому 
рівнісформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв‟язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні культури та історично – 
правових джерел. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєніу повному обсязі;в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв‟язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні історичних джерел. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєнічастково, прогалини у знаннях не 
носять істотногохарактеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотніпомилки, які потребуютьподальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухачне готовий до заняття,не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв‟язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


