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Краматорськ 2020  



Теми і підтеми Індивідуальні завдання 

Україна княжої доби та 

її роль у світовій історії 

1. Політичний устрій 

Київської Русі.  

2. Соціально-економічний 

розвиток.  

3. Напрями зовнішньої 

політики.  

4. Прийняття 

християнства.  

5. Причини феодальної 

роздробленості Київської 

Русі.  

6. Культура княжої доби. 

1. Проаналізувати еволюцію державного устрою 

Київської Русі. Вказати носіїв влади та їх 

повноваження у різні періоди розвитку Русі. 

Намалюйте схему політичного розвитку. 

2. Проаналізувати зміни в розвитку сільського 

господарства, промислів, ремесла та торгівлі у 

княжий період. Дати характеристику господарству 

Київської Русі. Що Ви можете сказати про грошову 

систему Русі? Як розвивалась міжнародна торгівля? 

Чому занепав шлях «із варяг в греки»? Якими ще 

торгівельними шляхами користувались купці? 

3. Охарактеризуйте соціальну структуру в Київській 

Русі. Прослідкуйте зміни у соціальній структурі від 

заснування держави до ХІV ст. Вкажіть причини 

таких змін. 

4. Проаналізуйте міжнародну діяльність князів, її 

напрямки та риси у різні періоди існування Русі. Яку 

роль відігравали династичні зв’язки у вирішенні 

міжнародних питань? Як впливала постійна 

боротьба з кочовиками на розвиток Русі? Які 

відносини Русь мала з Візантією? 

5. Проаналізуйте причини, методи та наслідки 

прийняття християнства. За результатами складіть 

схему.  

6. Складіть схему «Феодальна роздробленість Русі»: 

причини, сутність та наслідки.  

7. Проаналізуйте, чому Галицько-Волинське 

князівство вважається спадкоємцем Київської Русі. 

В чому це виявлялось? Аргументуйте свою 

відповідь.  

8. Порівняйте розвиток культури в дохристиянській 

Русі та після хрещення.  

Козацтво. Визвольна 

війна українського 

народу середини ХVII ст. 

1. Феномен козацтва.  

2. Періодизація війни. 

Війна, повстання чи 

революція? 

3. Розгортання 

національно-визвольної 

війни. 

1. Проаналізуйте теорії походження козацтва. Яку 

Ви вважаєте найбільш аргументованою і чому? 

Оформіть тези для виступу. 

2. Порівняйте Зборівську угоду 1649 р. та 

Білоцерківський договір 1651 р. Оформіть результат 

у таблицю.  

3. Проаналізуйте багатовекторність зовнішньої 

політики Б. Хмельницького та її причини.  

4. Охарактеризуйте події 1648-57 років. Чи можна їх 

назвати національною революцією? Аргументуйте 



4. Гетьманщина. відповідь. Підготуйте тези до виступу. 

5. Прослідкуйте процес державотворення в козацькій 

державі за часів Б.Хмельницького. Зробіть схему 

центрального та місцевого управління. Які зміни 

відбулись у цій структурі за часи гетьманування 

Б.Хмельницького? 

6. Проаналізуйте соціальну структуру в 

Гетьманщині. Порівняйте з соціальною структурою 

попереднього періоду. Як формувалась українська 

еліта і хто туди входив? Яким було становище селян 

в Гетьманщині? Які зміни в соціальній структурі 

відбулись протягом 1648-57 років? Яким було 

становище православної церкви? Порівняйте з 

попереднім періодом в історії України. Оформіть 

тези для виступу або презентацію.  

Руйнування державних 

структур Гетьманщини 

та інтеграція 

українських земель до 

складу Російської імперії 

в XVIIІ ст. 

1. Гетьманування 

І.Мазепи. 

2. Колоніальна політика 

Російської імперії щодо 

України в ХVІІІ ст.  

3. Культура. 

1. Проаналізуйте діяльність та мотиви поведінки 

Івана Мазепи. Оформіть у презентацію результати 

своєї роботи.  

2. Чому ХVІІІ ст. стало періодом обмеження та 

остаточної ліквідації автономії Гетьманщини? 

Проаналізуйте договори гетьманів з Росією. 

Аргументуйте, підготуйте тези для виступу.  

3. Подумайте, в чому виявлялась деморалізація 

козацької старшини? Чи можна було відстояти 

автономію та широкі права козацтва? (тези для 

виступу) 

4. Які реформи проводили козацькі гетьмани ХVІІІ 

ст.? Оцініть їх, оформіть у таблицю.  

5. Дослідіть історію Запорізької Січі. Чому російські 

війська її зруйнували? Розкажіть про долю 

запорожців. Оформіть у вигляді презентації.  

Україна у складі 

Російської та Австро-

Угорської імперій. 

1. Діяльність «Руської 

трійці». 

2. Революційні події у 

1848–1849 рр. в Західній 

Україні та їх значення.  

3. Соціально-економічний 

розвиток України в 

пореформений період.  

4. Соціально-економічний 

розвиток України в 

пореформений період.  

1. Проаналізуйте український національний рух в 

Наддніпрянській та Західній Україні. Знайдіть 

спільні та відмінні риси. Подумайте, чому саме в 

ХІХ ст.. відбувається його активізація?  

2. Чому «Руська трійця» обрала для себе в якості 

гасла слова: «Світи, зоре, на все поле, поки місяць 

зійде»? Як Ви оцінюєте результати діяльності цієї 

групи? Який слід в історії України залишили по собі 

її учасники після ліквідації цієї організації? 

3. Порівняйте процес скасування кріпацтва у 

Галичині та Наддніпрянській Україні. Оформіть 

таблицю. 

4. Як українська національна ідея проявилась в роки 

Австрійської революції? Оформіть тези для виступу.  



5. «Українське питання» в 

баченні російської та 

австрійської влади й 

громадськості. 

5. Проаналізуйте сутність та етапи промислового 

перевороту в Україні. Як розвивався залізничний та 

водний транспорт, зовнішня та внутрішня торгівля? 

Розробіть схему економічного розвитку України в 

ХІХ столітті. 

6. Які зміни в соціальній структурі відбулись в 

результаті скасування кріпацтва та промислового 

перевороту в Україні? Намалюйте схему соціальної 

структури. Який статус мали нові соціальні групи? 

7. Епоха класицизму в мистецтві ХІХ століття. 

Зробіть презентацію.  

8. Донбас у ХІХ столітті.  

Україна в Першій 

світовій війні (1914–

1918 рр.). 

1. Причини, характер І 

світової війни.  

2. Плани воюючих сторін 

щодо України. 

3. Західна Україна у 1914 

– 1916 рр. 

1. Проаналізуйте причини та характер Першої 

світової війни, українські політичні течії та партії, 

діяльність українських організацій.  в умовах війни. 

В чому полягала трагедія українців і чи можна було 

цього уникнути? Підготуйте тези для доповіді.  

2. Дослідіть військові дії на території Західної 

України в роки війни. Оцініть їх наслідки. Оформіть 

у вигляді презентації. 

Українська національна 

революція 1917–1921 рр. 

та пошуки оптимальних 

моделей її реалізації у 

1917 р. 

1. Утворення УЦР: склад 

та програма діяльності. 

2. Універсали УЦР. 

3. Гетьманат 

4. Директорія 

1. Проаналізуйте розстановку політичних сил в 

Україні в 1917 році. Намалюйте схему. Оцініть 

діяльність Центральної Ради. Прослідкуйте 

еволюцію від автономістських до самостійницьких 

поглядів у ЦР.  

2. Створіть презентацію щодо політики Гетьмана 

П.Скоропадського. Порівняйте її з політикою 

А.Денікіна в Україні.  

3. Проаналізуйте помилки і прорахунки Директорії. 

Чи можна було їх уникнути? Підготуйте тези для 

конференції. 

4. Донбас в роки російських революцій.  

Міжвоєнний період 

історії українського 

народу (1921–1939 рр.). 

1. Національно-державне 

будівництво в Україні в 

1920-х рр. 

2. Здійснення непу в 

Україні. Утвердження 

тоталітарно-командної 

системи. 

3. Великий перелом та 

його наслідки для 

1. Подумайте. в чому виявлялась соціально-

економічна й політична криза на початку 1920-х рр. 

Чому було запроваджено нову економічну політику?  

2. Проаналізуйте сутність непу та порівняйте з 

політикою «воєнного комунізму». Оформіть схему 

та таблицю. Чому неп називали «кроком назад»?  

3. Проаналізуйте етапи створення СРСР та умови 

союзного договору.  

4. Проаналізуйте причини, завдання, труднощі, 

джерела фінансування, риси та особливості 

індустріалізації в Україні. Намалюйте схему.  

5. Проаналізуйте причини та методи колективізації. 



 

 

 

України. 

4. «Великий терор» в 

Україні. 

Намалюйте схему.  

6. Порівняйте голод 1920-х та голодомор 1930-х 

років. Оформіть у таблицю. 

7. Дослідіть явище під назвою «Великий терор». 

Вкажіть причини. Кого торкнулись чистки та 

репресії?  

8. Розкажіть про українізацію, назвіть її діячів. Яким 

було значення такої політики і чому її згорнули? 

Зробіть презентацію. 

Суспільно-політичний, 

соціально-економічний 

розвиток УРСР на 

початку 1950–1980-х рр. 

1. Дисидентський рух в 

Україні. 2. Духовний 

розвиток суспільства: 

ідеологічний диктат. 

1. Дослідіть еволюція поглядів українських 

дисидентів, пошуки нових форм боротьби та ступінь 

їх впливу на українську громадськість.  

2. Розкажіть про життєвий шлях українського 

дисидента на вибір та за допомогою цього 

конкретного прикладу охарактеризуйте життя в 

СРСР в 1970-х роках. Презентація. 

3. Проаналізуйте українське суспільство в умовах 

деструкції радянської тоталітарної системи в другій 

половині 1980-х рр. 

4. Олекса Тихий – правозахисник родом з Донбасу. 

Презентація. 

5. Творчість Миколи Рибалко.  

Незалежна Україна в 

сучасному світі. 

1. Діяльність політичних 

партій. 2. Проблеми 

соціально-економічного 

розвитку 

3. Україна та ЄС. 

1. Дослідіть становлення багатопартійності в 

Україні. Які партії були та є найвпливовішими?  

2. Проаналізуйте тенденції  розвитку сучасної 

української літератури / кіномистецтві / живописі / 

театральному мистецтві / музиці сучасній та 

класичній (на вибір). Які фактор впливають на 

розвиток сучасної культури?  

3. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток 

сучасної України. 

4. Проаналізуйте вектори зовнішньої політики 

сучасної України. Оцініть перспективи входження 

України до ЄС. В сому полягають труднощі 

інтеграції України в євро простір? 

5. Донбас у роки незалежності.  


