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ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до 
навчальної програми з курсу «Історія України», який чи
тається студентам усіх спеціальностей факультетів На
ціонального університету «Острозька академія». У ньому 
представлено широку панораму подій від народження Ки
ївської Русі до питань сучасності (у вужчому варіанті, аніж 
у лекційному курсі).

Методичний посібник, підготовлений для студентів різ
них спеціальностей, має свою специфіку. Студентиісто
рики вивчають цей курс впродовж кількох триместрів, що 
не вимагає спеціальних пояснень. Студенти інших спеці
альностей вивчають пропонований курс за один триместр, 
з чим пов’язана структура посібника. Історики першого 
курсу вивчають теми №1 – 5; 7 – 10. Студентам економіч
ного факультету та політикоінформаційного менеджмен
ту виносяться на розгляд теми № 1, 9, 12, 17. Студенти гу
манітарного, юридичного факультетів вивчають теми № 1, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 17. 

Укладачі намагались дати студентам своєрідний на
прям підготовки, основу, з допомогою якої вони розши
рюватимуть горизонти вже здобутих знань, вибудовува
тимуть власне бачення народження та поступу української 
державності та її вузлові проблеми.

До кожного семінару представлено тему та план занят
тя. Кращому розумінню поданих питань слугує рубрика 
«необхідно звернути увагу на», яка покликана зорієнтувати 
студентів під час підготовки до чергового заняття. Пере
лік рекомендованої літератури для підготовки до семіна
рів включає монографії, наукові статті та окремі навчальні 
посібники. Тут представлено перелік основних термінів та 
хронологічний довідник, що зможе допомогти при деталь

нішому з’ясуванні тих чи інших проблемних питань мину
лого нашої країни. 

Усі семінарські заняття проводяться у формі дискусії 
(усна форма) із залученням основних доповідачів із пи
тань семінару й дискутантів з групи. П’ятьшість студен
тів у групі можуть виконувати письмові/тестові завдання 
впродовж заняття. Для підготовки до семінару необхідно 
використовувати рекомендовану літературу. На занятті 
дозволяється користуватися конспектами, що створені 
власноручно. Роздруківки, ксерокопії та книги під час за
няття використовувати заборонено (виняток становлять 
карти, схеми та публікації джерел).

Система оцінювання. Студент отримує максимальну 
кількість балів – «5» (відмінно) в тому випадку, коли він 
зробив ґрунтовну доповідь по питанню, повністю у пись
мовому вигляді або усно відповів на поставлені йому за
питання, розкрив сутність проблеми, показав добрі зна
ння з історіографії поставленого завдання, подав власні 
судження і міркування, добре орієнтується щодо завдань, 
проблем і перспектив історії України. Студент отримує «4» 
(добре) бали тоді, коли добре засвоїв матеріал, відпові
дає на окремі запитання, не до кінця впевнений у своїх від
повідях, що стосуються дефініцій, доповнює своїх колег. 
«3» (задовільно) бали студент отримує тоді, коли він може 
зробити доповідь, але не відповідає на поставлені запи
тання, не бере активної участі в роботі, задає запитання 
колегам, робить доповнення. «2» (незадовільно) бали – це 
оцінка студента, який не володіє матеріалом, але робить 
доповнення. «1» бал ставиться лише за присутність на за
нятті студента, який не підготувався.

Реферат виконується у письмовому вигляді. Текст ро
боти повинен бути набраним на комп’ютері у письмово
му вигляді: Word, шрифт 14, міжрядковий інтервал півто
ра. Об’єм – не менше 8 сторінок і не більше 12 сторінок. 
Структура – план, виклад основного матеріалу, список ви
користаних джерел та літератури, основні терміни та по
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няття (усі вказані елементи реферату є обов’язковими). 
Тема реферату не може бути сформульованою самостій
но, її необхідно обрати лише зі спеціально запропоновано
го списку. Власні теми рефератів обов’язково мають бути 
узгоджені з викладачем та затверджені. В одній групі не 
можна виконувати два та більше рефератів на одну тему. 
Староста групи формує список тем рефератів з прізвища
ми авторів та передає викладачу. 

У результаті засвоєння курсу студенти повинні:
знати: 
– основні етапи в історії людства;
– соціальноекономічні, політичні, культурні процеси іс

торичного розвитку українського народу;
– головні історичні події та явища;
– діяльність історичних осіб, політичних партій та 

об’єднань;
– особливості взаємодії особи та суспільства на різних 

етапах української історії.
вміти:
– аналізувати процеси становлення та розвитку україн

ської держави, формування українського народу та його 
взаємин з сусідами;

– встановлювати хронологічну послідовність подій 
окремого періоду;

– брати участь у дискусіях на суспільнополітичні теми;
– критично аналізувати історичні джерела, користува

тись довідковою літературою;
– організовувати евристичну та дослідницьку роботу;
– пояснювати й застосовувати основні історичні термі

ни й поняття.
Подані головні аспекти підготовки студентів до семі

нарських занять не претендують на вичерпність та істину 
в останній інстанції. 

ТЕМи СЕМінАРСьКих ЗАнЯТь  
З КУРСУ «іСТОРіЯ УКРАїни» 

Тема 1: Утворення Київської Русі / 2 год./
1. Передумови утворення держави у східних слов’ян.
2. Київ та Давньоруська держава.
3. Утворення Київської Русі. Норманська теорія.
4. Перші київські князі.
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