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Семінарське заняття № 1.

Тема. ІІІ Універсал та утворення УНР.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати різні точки зору щодо причин поразки визвольного
руху, втрати державності та їх наслідків; обґрунтовувати власну позицію з
цього питання, пише історичне есе; складати політичні портрети видатних
діячів Української революції 1917—1921 рр., визначати хронологічну
послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.; показувати  на
карті місця основних подій періоду української державності 1917—1921 рр.
та військові дії того часу;визначати причинно-наслідкові зв’язки між
подіями, явищами та процесами періоду визвольних змагань;
Студенти повинні вміти порівнювати та оцінювати різні точки зору щодо
причин поразки визвольного руху, втрати державності та їх наслідків;
обґрунтовувати власну позицію з цього питання, складати політичні
портрети видатних діячів Української революції 1917—1921 рр., визначати
хронологічну послідовність подій українського державності 1917—1921
рр.;показувати на карті місця основних подій періоду української
державності 1917—1921 рр. та військові дії того часу; визначати причинно-
наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду визвольних
змагань.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Прихід до влади більшовиків у Росії. Реакція на ці події в Україні.
2. Третій універсал УЦР. Проголошення Української Народної

Республіки (УНР).
3. Початок війни Радянської Росії з УНР.
4. Четвертий універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР.
5. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої

населення в умовах загострення політичного протистояння



Перелік питань для підготовки до семінарського
заняття:

1. Коли було проголошено Третій універсал УЦР? Які його головні
положення?

2. Як більшовики намагалися усунути УЦР від влади в Україні?
3. Які основні положення ультиматуму Раднаркому Росії УЦР?
4. Коли і як було проголошено радянську владу в Україні?
5. Які гасла використовували більшовики для завоювання прихильності

населення?
6. Які події спонукали до проголошення Четвертого універсалу УЦР? Які

ще положення він містив, крім проголошення незалежності
7. УНР, і чому?
8. Визначте причини Першої війни між Радянською Росією та УНР.
9. Що таке радянізація?
10.Запишіть хронологію основних подій в Україні листопада 1917 — січня

1918 р.
11.Якими були складові першої радянізації України?
12.Яким був зміст IV Універсалу УЦР?
13.Які були настрої населення в умовах загострення політичного

протистояння?
14.Проаналізуйте текст ІІІ Універсалу і складіть таблицю: які питання і

яким чином передбачалось вирішувати. Чи погоджуєтесь ви з
висновком авторів щодо змісту ІІІ Універсалу: “...він продемонстрував,
що лідери Центральної Ради залишались під впливом стереотипів
імперського російського центру і на той час виявились не готовими до
проголошення самостійності України ” ? Поясніть свою думку.

15.Які події передували ультиматуму Раднаркому? Чи могла Центральна
Рада виконати умови ультиматуму і залишитися при владі?

16.З яких причин відбулося загострення відносин між УНР та
більшовицьким урядом Росії на початку грудня 1917 року?
Аргументуйте свою думку фактами.

17.Якими були рішення та наслідки з’їздів Рад у Києві та Харкові?
Порівняйте їх. Які висновки можна зробити? Про які процеси в
українському суспільстві свідчили ці події?

18.Наскільки самостійними були дії українських більшовиків щодо
встановлення радянської влади? Доведіть.

19.Чому, незважаючи на високий національний дух серед українського
населення, Центральна Рада не змогла протистояти наступу
більшовицьких військ?

20.Визначте свою особисту позицію: який з чотирьох Універсалів мав
найбільше значення для подальшого розвитку України.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Коли було проголошено Третій універсал УЦР? Які його головні

положення?



2. Які події спонукали до проголошення Четвертого універсалу УЦР? Які
ще положення він містив, крім проголошення незалежності

3. УНР, і чому?
4. Визначте причини Першої війни між Радянською Росією та УНР.
5. Що таке радянізація?
6. Запишіть хронологію основних подій в Україні листопада 1917 — січня

1918 р.
7. Якими були складові першої радянізації України?
8. Яким був зміст IV Універсалу УЦР?

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 2.

Тема. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати причини гетьманського перевороту,  внутрішню і
зовнішню політику Української Держави і ставлення до неї у суспільстві,
визначити причини анулювання Брестського мирного та наступ військ
РСФРР на Україну, розвивати історичне мислення учнів, сприяти
критичному осмисленню минулого, виховувати в учнів громадську
свідомість, сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
структуру та значення економічних потреб (благ) і суть закона зростаючих
потреб; методи та форми визначення точки рівноваги потреб і споживання;
форми подолання суперечності між зростанням потреб і обмеженістю
ресурсів.
Студенти повинні вміти проаналізувати причини гетьманського
перевороту, охарактеризувати внутрішню і зовнішню політику Української
Держави і ставлення до неї у суспільстві, визначити причини анулювання
Брестського мирного та наступ військ РСФРР на Україну.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. –

Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
6. Гетьманський переворот. П. Скоропадський.
7. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави і ставлення

до неї в суспільстві.
8. Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну.

Перелік питань для підготовки до семінарського
заняття:

9. Коли було підписано Брестський мирний договір між УНР і країнами
Четверного союзу?

10.Якими були умови договору?
11.Коли Центральна Рада повернулася до Києва?
12.Яку політику проводила УЦР у січні—квітні 1918 р.?
13.За яких обставин відбувся гетьманський переворот?
14.Якими були перші заходи гетьмана П. Скоропадського?



15.Що було покладено в основу внутрішньої політики гетьмана П. Ско-
ропадського?

16.Коли між Україною і РСФРР було укладено попередній мирний
договір?

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1.Державний переворот, що зумовив перехід влади до П.Скоропадського ,
відбувся
А) 18 квітня 1918 p.
Б) 28 квітня 1918 p.
В) 29 квітня 1918 р.
Г) 30 квітня 1918 р.
2.За часів правління гетьмана П. Скоропадського Україну іменовано на
А) Українську Народну Республіку
Б) Українську Державу
В) Українську Соціалістичну Радянську Республіку
Г) Соборну Українську Народну Республіку
3.Ознакою кадрової політики П. Скоропадського було те, що апарат
управління формувався за
А) Національною ознакою
Б) Принципом партійної приналежності
В) Принципом професійності
Г) Принципом класової приналежності
4.Директорія виникла в
А) вересні 1918 р.
Б) жовтні 1918 p.
В) листопаді 1918 p.
Г) грудні 1918 р.
5.Головою Директорії УНР після її утворення став:
А) М.Грушевський
Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко
6.Головним Отаманом військ УНР став:
А) М.Грушевський
Б) С.Петлюра
В) В.Винниченко
Г) А. Макаренко
7.Українська академія наук була заснована в
А) 1918 p.
Б) 1919 p.
В) 1920 p.
Г) 1921 р.



8.Назвіть прізвище першого президента Української академії наук.
А) О. Богомолець
Б) В. Вернадський
В) М. Грушевський
Г) В. Винниченко
9.У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з
метою
А) підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.
Б) боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.
В) організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.
Г) боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.
10.Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом
довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення
українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових,
справедливих… соціальних і політичних форм».
А) укладення Варшавської угоди
Б) завершення війни з радянською Росією
В) анулювання Брест-Литовського мирного договору
Г) повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
11.Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж
А) жовтня 1917 р. – березня 1918 р.
Б) квітня–грудня 1918 р.
В) травня 1918 р. – вересня 1919 р.
Г) квітня–грудня 1919 р.
12.Укажіть назву революційного органу керівництва збройним
антигетьманським повстанням
А) Генеральний Секретаріат
Б) Директорія УНР
В) Народний Секретаріат
Г) Рада народних комісарів
13.У жовтні 1918 р. було створено два українські державні університети в
містах
А) Київ, Львів
Б) Львів, Харків
В) Харків, Кам’янець-Подільський
Г) Кам’янець-Подільській, Київ
14.До складу створеної Українським національним союзом Директорії
входили
А) С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош
Б) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко
В) М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра
Г) В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський
15.Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби
Директорії – це



А) Український Національний союз
Б) Всеукраїнські Установчі збори
В) Трудовий Конгрес України
Г) Головна Українська Рада
16.На карті заштриховано територію

А) передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.
Б) окуповану військами Антанти наприкінці  січня 1919 р.
В) Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.
Г) контрольовану Російською армією барона  Врангеля в грудні 1920 р.
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести
запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного
вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед
яких лише три правильні.
17. Доберіть факти, що стосуються біографії  В. Винниченка
1. Політичний і громадський діяч, письменник
2. Був автором усіх головних законодавчих актів УНР, в т.ч. чотирьох
Універсалів
3.Очолював українську делегацію на переговорах у Брест-Литовському
4. Автор програми «Самостійна Україна»
5. Голова Генерального Секретаріату УНР
6. Засновник Української демократично-хліборобської партії
18. Назвіть у переліку прізвища історичних діячів тих, які не входили до
складу Директорії.
1. М. Грушевський
2. В. Винниченко
3. С. Петлюра
4. П.Скоропадський
5. А. Макаренко
6. Є. Коновалець
19. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П.
Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики
інтересам окупаційної влади
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних
формувань
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана



5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії
6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору
Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 3.

Тема. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати процес створення ЗУНР; з'ясувати, у чому полягало
історичне значення Акта злуки УНР і ЗУНР; ознайомитись з діяльністю
лідерів ЗУНР Є. Петрушевича та К. Левицького; охарактеризувати причини і
перебіг українсько-польської війни; з'ясувати причини поразки ЗУНР;
дослідити процес поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття
іноземними державами
 Студенти повинні вміти проаналізувати процес створення ЗУНР; з'ясувати,
у чому полягало історичне значення Акта злуки УНР і ЗУНР; ознайомитись з
діяльністю лідерів ЗУНР Є. Петрушевича та К. Левицького;
охарактеризувати причини і перебіг українсько-польської війни; з'ясувати
причини поразки ЗУНР; дослідити процес поглинення Північної Буковини,
Бессарабії та Закарпаття іноземними державами; формувати вміння
аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси;
виховувати  почуття патріотизму та громадянської свідомості.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. –

Академвидав, 2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич.
2. Українсько-польська війна
3. Злука УНР і ЗУНР
4. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття

іноземними державами.

Перелік питань для підготовки до семінарського
заняття:

1. Охарактеризуйте умови, за яких було проголошено ЗУНР. Що таке
«листопадовий зрив»?

2. Чому політика ЗУНР не здобула підтримки серед широких верств
населення?



3. Чому жодна з українських земель, що входили до складу Австро-
Угорщини, не змогла вибороти незалежності?

4. Як називалися збройні сили ЗУНР?
5. Розкажіть про причини та основні події українсько-польської війни

1918-1919 рр.
6. Чому та за яких умов було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР?
7. У чому полягає історичне значення Декларації про злуку?
8. Між якими дернсавами було розділено західноукраїнські землі?

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Із якою метою було проголошено возз'єднання ЗУНР та УНР?
2. Чи був втілений у життя цей документ?
3. Якими були бажання населення цих українських земель щодо

державного самовизначення?
4. Чому вони не справдились?
5. До яких наслідків призвела боротьба цих територій за самовизначення?
6. Охарактеризуйте умови, за яких було проголошено ЗУНР. Що таке

«листопадовий зрив»?
7. Чому політика ЗУНР не здобула підтримки серед широких верств

населення?
8. Чому жодна з українських земель, що входили до складу Австро-

Угорщини, не змогла вибороти незалежності?
9. Як називалися збройні сили ЗУНР?
10.Розкажіть про причини та основні події українсько-польської війни

1918-1919 рр.
11.Чому та за яких умов було проголошено Акт злуки УНР та ЗУНР?
12.У чому полягає історичне значення Декларації про злуку?
13.Між якими державами було розділено західноукраїнські землі?

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 4.

Тема. Перехід до прискореної колективізації. Голодомор 1932 – 1933рр.
його причини та наслідки.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати причини хлібозаготівельних криз 1927-1929 рр.,
охарактеризувати процес суцільної колективізації та розкуркулення
селянських господарств,  причини та наслідки Голодомору 1932 – 1933рр.,
проаналізувати зміни у житті, побуті й психології, формувати в учнів
навички критичного мислення; виховувати в них негативне ставлення до
проявів терору і будь-яких проявів тоталітаризму.

Студенти повинні вміти визначити мету переходу до суцільної
колективізації; вказати причини і наслідки голодомору 1932-1933
рр.,визначити причини хлібозаготівельних криз 1927-1929 рр.,
охарактеризувати процес суцільної колективізації та розкуркулення
селянських господарств, проаналізувати зміни у житті, побуті й психології,
показати жахливі наслідки Голодомору 1932 – 1933рр., формувати в учнів
навички критичного мислення; виховувати в них негативне ставлення до
проявів терору і будь-яких проявів тоталітаризму.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Перехід до суцільної колективізації та розкуркулення
2. Етапи колективізації в УСРР
3. Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. – геноцид українського народу.
4. 2.«Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та

наслідки Голодомору.

Перелік питань для підготовки до семінарського
заняття:
Порівняйте причини та особливості хлібозаготівельних криз:
1927-1928 рр. та 1928-1929 рр. 2. Визначте шляхи їх подолання та наслідки
для промисловості тасільського господарства.
Дайте визначенню поняттю колективізація?
Охарактеризуйте етапи колективізації?



1. Назвіть позитивні та негативні наслідки індустріалізації та причини
хлібозаготівельних криз.

2. Охарактеризуйте голод  в Україні в 1932 – 1933рр.
3. Дайте характеристику закону про п’ять колосків?
4. Охарактеризуйте масштаби та наслідки голодомору?
5. Чи згодні ви з терміном «куркулі» та «підкуркульники»?
6. Назвіть основні причини Голодомору в Україні.
7. В чому сутність сталінської «суцільної колективізації»?
8. Які причини і наслідки голодомору 1932-1933 рр.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання
подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1. Курс на індустріалізацію проголошено
А) 1921 р.
Б) 1925 р.
В) 1928 р.
Г) 1930 р.
2. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х
роках були вищими, ніж в європейських країнах, завдяки
А) технічній перебудові
Б) технологічній реконструкції
В) промисловому перевороту
Г) форсованій індустріалізації
3. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено
А) 1925 р.
Б) 1929 р.
В) 1930 р.
Г) 1932 р.
4. Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського
господарства України, здійснюваної в 1930-х роках?
1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського
господарства
2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі,
реманенту, худоби
3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на
засоби виробництва
А) 1, 2
Б) 1, 3
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
5. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя
українського суспільства в 1930-х роках?
1. «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів
усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли



актив бідняків по господарствам куркулів. В зазначений термін актив
приходив до куркуля та описував усе його майно»
2. «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних
часів, стала умовою для розгортання партизанської війни. Партизанські
загони швидко розгорталися в лісовій та лісостеповій зонах суцільної
колективізації»
3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне
насадження колгоспів, методи насильства не тільки щодо середняка, а й
бідноти набули характеру системи…»
А) 1, 2
Б) 1, 3
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
6. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять
колосків», прийнято
А) 1928 р.
Б) 1930 р.
В) 1932 р.
Г) 1934 р.
7. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня
1933 р.
А) підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці
Б) контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану
В) розслідувала справу «Спілки визволення України»
Г) уводила в дію Харківський тракторний завод
8. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя
українського суспільства 1930-х років?
1. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій
допомоги голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості
голодуючих»
2. «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та
прохання про допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–
40 трудоднів на рік»
А) Відображено в обох уривках
Б) Лише в першому
В) Лише в другому
Г) Не відображено в жодному з уривків
9. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала
А) початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму
Б) перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства
В) входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу
Г) побудову суспільства розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в
державі
10. «Розстріляне відродження» – умовна назва
А) покоління українських політичних діячів часів Української революції,



знищених під час Великого терору 1930-х років
Б) групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході
боротьби зі «шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках
В) літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років,
репресованої сталінським режимом
Г) плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі
«Спілки визволення України»
11. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?
А) підприємці, інтелігенція, духовенство
Б) духовенство, промисловці, селяни-власники
В) селяни-власники, промисловці, підприємці
Г) підприємці, наймані робітники, духовенство
12. Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела?
«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі,
священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі.
Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С.
Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної
газети «Вісті»
А) «Шахтинська справа»
Б) «Спілка визволення України»
В) «Український національний центр»
Г) «Українська військова організація»
13. Вкажіть лідера КП(б)У в 1928-1938 рр.:
А) Л.Каганович
Б) С.Косіор
В) М.Хрущов
Г) В.Чубар
14. Зазначте дату перенесення столиці Радянської України з Харкова до
Києва:
А) 1933
Б) 1934
В) 1935
Г) 1936
15. Вкажіть рік, який Й. Сталін оголосив роком «великого перелому»:
А) 1929
Б) 1930
В) 1933
Г) 1937
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб
виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
16. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та
поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх
1. Українська революція (1917 – 1918 рр.)



2. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920
рр.)
3. Україна в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)
4. Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)
А) П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор,
масові репресії, «розстріляне відродження»
Б) Конституція УНР, Українська держава, Директорія, Акт злуки, «воєнний
комунізм», продрозверстка
В) Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська
Україна
Г) Українська Центральна Рада, Універсал, українізація армії, Українська
Народна Республіка, радянська влада
Д) Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР, Конституція УСРР,
коренізація
17. Встановіть відповідність:
1. ухвалення закону «Про п’ять колосків»
2. початок процесу СВУ в Харкові
3. трудовий рекорд О.Стахонова
4. самогубство М.Скрипника
А) 31 серпня 1935 р.
Б) 7 серпня 1932 р.
В) 7 липня 1933 р.
Г) 8 серпня 1931 р.
Д) 9 березня 1930 р.
18. Встановіть відповідність:
1. постанова «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави
колгоспному будівництву»;
2. «Шахтинська справа»;
3. самогубство М.Хвильового;
4. надзвичайний («самоліквідаційний») собор УАПЦ
А) 5 січня 1930 р.
Б) 28-29 січня 1930 р.
В) 18 травня – 6 липня 1928 р.
Г) 13 травня 1933 р.
Д) 8 квітня 1934 р.
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести
запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного
вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед
яких лише три правильні.
19. Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної
колективізації:
1. настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів
2. прагнення покращити життєвий рівень населення
3. намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері
4. потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації



5. необхідність подолання наслідків голодомору 1933 р.
6. дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів
виробництва
20. Вкажіть керівників КП(б)У:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. М.Хвильовий
4. М.Хрущов
5. О.Стаханов
6. С.Кіров
21. Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні:
1. масове вилучення продовольства у селян
2. загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови
3. відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду
4. небажання селян працювати на колгоспних полях задарма
5. штучне підтримування стану голоду щодо українських селян
6. криза перенаселення в Україні
22. Вкажіть політичних діячів, які стали жертвами сталінських репресій у 30-
ті роки ХХ ст.:
1. С.Косіор
2. Л.Каганович
3. В.Чубар
4. В.Молотов
5. Г.Петровський
6. Х.Раковський

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 5.

Тема. Розвиток соціальної сфери України в середині 60-х — на початку 80-
х рр. ХХ ст.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати основні тенденції соціального розвитку України у
60-80-ті роки XX ст.; на основі різних джерел інформації: характеризувати
внутрішньополітичне становище України у другій половині 60-х — першій
половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття
«застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України; описувати
повсякденне життя та визначати зміни, пов'язані з кризовими процесами у
суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору щодо оцінки періоду
застою і його проявів в Україні; висловлювати й аргументувати власну точки
зору щодо кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної
моралі радянського суспільства.

Студенти повинні вміти пояснювати основні тенденції соціального
розвитку України у 60-80-ті роки XX ст.; на основі різних джерел інформації:
характеризувати внутрішньополітичне становище України у другій половині
60-х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на
прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя
України; описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов'язані з кризо-
вими процесами у суспільстві періоду застою; аналізувати різні точки зору
щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні.

Література:
1. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
4. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
5. Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
6. Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Зміни в соціальній та національній структурі населення.
2. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури
3. Повсякденне життя населення.

Перелік питань для підготовки до семінарського
заняття:
Які основні зміни відбулись у соціальній сфері протягом 1953— 1964 рр.?
Як би ви охарактеризували життєвий рівень населення у цей період?
Як впливали зміни в економіці на соціальну сферу?



Які зміни відбувались в Україні стосовно сільського і міського населення?
Які зміни відбулись у національній структурі населення України?
Які зміни відбулись у соціальній та національній структурі населення
протягом 1965-1985 рр.?
Назвіть позитивні та негативні тенденції в соціальній сфері України в цей
період.
Що таке номенклатура?
Яким був моральний стан радянського суспільства?

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Проводиться у формі історичного диктанту, який містить
ключові поняття уроку:
Зростання ролі міст в розвитку суспільства…(урбанізація).
Рівень споживання населенням матеріальних та духовних
благ…(рівень життя).
Вимирання, чисельне переважання показників смертності над
показниками народжуваності…(депопуляція)
Панівний клас радянського суспільства, партійно – державне
керівництво…(номенклатура).
Зміни темпів росту чисельності мешканців міст та сіл
…(демографічні зміни).

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.



Семінарське заняття № 6

Тема. Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку
70-х років. Форми діяльності дисидентів.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати причини активізації опозиційного руху наприкінці
1960-х рр. – у 1970 – ті рр.,  течії дисидентського руху та дати їм
характеристику, методи та форми боротьби.
Студенти повинні вміти розкрити причини активізації опозиційного руху
наприкінці 1960-х рр. – у 1970 – ті рр. Дати оцінку дисидентського руху
цього періоду. Зясувати течії дисидентського руху та дати їм характеристику,
проявляти   цікавість і повагу до історичного минулого своєї країни., до
борців за незалежність України.

Література:
7. Бойко О.Д. Історія України: навч.посіб. - 3-тє вид.,доп. – Академвидав,

2010.- 688с..
8. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.
9. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації ХІХ – ХХ століття. – К., 1996.
10.Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1992.
11.Полонська – Василенко Н. Історія України. -  Т.1-2.- К., 1995.
12.Рибалка І. Історія України. – Ч.1-2. – Харків, 1995, 1997.

План семінарського заняття:
1. Посилення опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-

х рр.
2. .Репресії проти правозахисників
3. Утворення Української Ґєльсінської спілки.
4. Релігійне дисиденство.
5. Придушення дисиденства.

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
Хто такі « шістдесятники » ?
Які форми боротьби використовувались дисидентами за часів М. Хрущова?
Чи існували причини невдоволення владою в цей період?
Хто складав основну частину дисидентів і чому?
Про що свідчить географія поширення дисидентського руху?
Чому до складу дисидентів входили робітники?
Назвіть форми боротьби дисидентів?
Яким репресіям піддавались дисиденти?
Як прагнули зламати їхню волю?
Визначити: течії дисидентського руху; його особливості та методи
боротьби?



Якими були форми боротьби дисидентів?
Якими були методи цієї боротьби?
Що таке самвидав?
У чому виражалось релігійне дисидентство?
Як влада боролося з дисидентами?
У чому полягало значення дисидентського руху?

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного

завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1..Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на
початку 1980-х років?
1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи
задоволення особистих потреб.
2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.
3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.
А) 1, 3
Б) 1, 2
В) 2, 3
Г) 1, 2, 3
2..Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій –
дисидентство – перебудова»?
А) відлига
Б) застій
В) дисидентство
Г) перебудова
3.Утворення Української громадської групи сприяння виконанню
Гельсінських угод пов’язано з
А) подіями «Празької весни»
Б) інтервенцією радянських військ до Афганістану
В) ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини
Г) проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі
4.Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?
1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав
людини в Україні
2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні
3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав
людини
А) 1, 2
Б) 2, 3
В) 1, 3
Г) 1, 2, 3
5.Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині
1960 – першій половині 1980-х років?
А) Мирний, ненасильницький характер боротьби



Б) Поширення руху лише в західних областях України
В) Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою
Г) Координація масових антиурядових акцій із московськими групами
6.Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років
розповсюджувалась інформація
А) «…про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в
Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»
Б) «про проблеми та досягнення передової української радянської
науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства
республіки…»
В) «…про здобутки й перспективи радянської економіки, роль
Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту
радянських людей…»
Г) «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне
розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»
7.Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи
А) реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР
Б) ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя
в Україні
В) ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав
людини в Україні
Г) здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових
засадах
8.Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у
російській в’язниці:
А) В.Стус
Б) І.Драч
В) І.Світличний
Г) В.Симоненко
9.Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:
А) П.Григоренко
Б) В.Чорновіл
В) М.Вінграновський
Г) М.Руденко
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб
виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
10.Установіть відповідність:
1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти
арештів
2. арешт членів Української Гельсінської групи
3. прийняття нової Конституції УРСР
4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
А) 4 вересня 1965 р.



Б) 5 лютого 1977 р.
В) 20 квітня 1978 р.
Г) 25 травня 1972 р.

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного
завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно
розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати
цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
11.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років.
А) Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та
його наслідки»
Б) Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
В) Утворення Української громадської групи сприяння виконанню
Гельсінських угод
Г) Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л.
Лук’яненком, І. Кандибою та іншими
12. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) звільнення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста
Б) початок VІІІ п’ятирічки
В) прихід до влади в СРСР Л.Брежнєва
Г) утворення Української Гельсінської групи
13.Розташуйте події у хронологічній послідовності:
А) виступи дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти хвилі
арештів
Б) прийняття нової Конституції УРСР
В) обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького
Г) протест 139 діячів української культури проти арештів та утисків в
Україні
14.Розташуйте події у хронологічній послідовності.
А) підписання СРСР у Гельсінкі угоди про дотримання прав людини
Б) друга хвиля арештів дисидентів (В.Чорновола, Є.Сверстюка, І.Дзюби,
В.Стуса)
В) початок реформування економіки (косигінські реформи)
Г) перша хвиля арештів дисидентів (І.Світличного, В.Мороза та ін.)
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести
запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного
вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед
яких лише три правильні.
15.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:
1. критика недоліків радянської системи
2. депутатська недоторканість
3. регулярні виїзди за кордон
4. постійні переслідування з боку владних структур
5. відстоювання прав людини
6. підготовка до збройного повстання



16.Вкажіть ознаки періоду «застою»:
1. відмова від реформування суспільно-політичного та економічного ладів
2. збереження стабільності в державі
3. масові розстріли політв’язнів
4. ліквідація відмінностей між рівнем життя партійної номенклатури та
пересічних громадян
5. придушення будь-яких проявів інакодумства
6. офіційна заборона використання української мови в державних установах
17.Вкажіть тенденції, які спостерігалися в період перебування на посаді
першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького:
1. погіршення добробуту населення
2. поглиблення кризових явищ в економіці
3. затримки у виплаті заробітної плати
4. погіршення екологічної ситуації
5. знецінення вкладів населення в ощадбанку СРСР
6. посилення русифікації
18.Оберіть явища, які характеризують правління Л.Брежнєва в СРСР:
1. примусове насадження кукурудзи
2. передача Криму Україні
3. введення радянських військ до Афганістану
4. стагнаційні процеси в економіці
5. виникнення гострої продовольчої кризи
6. відставання СРСР у науково-технічному розвитку від західних держав

Підведення підсумків:
а) загальні підсумки заняття;
б) оголошення оцінок отриманих студентами.


