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ВСТУП 
 

Сьогодні комп’ютер все частіше стає незамінним помічником вчителя, 
викладача, учня, студента. Він є незамінним в опануванні інформаційними 
потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об’єкти та 
події. Загальновідомо, що у сучасному суспільстві молодь часто випереджає 
багатьох освітян в використанні комп’ютерів і телекомунікаційних техноло-
гій. Особливо важливим є те, що комп'ютерні технології у поєднанні з новіт-
німи освітніми технологіями стають ефективними для підготовки молоді до 
майбутнього життя у сьогоднішньому інформаційному суспільстві. 

Всебічна інтенсифікація процесу навчання та виховання пов’язана в 
наш час з глибокою перебудовою всього механізму управління навчально-
пізнавальною та практичною діяльністю, з опорою педагогіки на загально- 
соціальні та підприємницькі тенденції, зумовлені вдосконаленням засобів 
праці. Сучасна людина не може звільнитися від багатоманітності зв’язків, 
що пов’язують її з міцним матеріально-технічним апаратом, що програмує її 
життя. Як відомо, головний зміст науково-технічного перевороту характер-
ний тим, що відбувається все більша передача розумових функцій людини 
системі машин і технічних засобів. Ідея вдосконалення управління підпри-
ємством поширюється і на навчально-виховний процес. 

Найбільший прогрес процесу та методики навчання пов’язаний саме з 
включенням у цей процес техніки, з передачею їй функцій людини. В основі 
створення такої техніки лежить те, що викладання – це процес, яким можна  
управляти, використовуючи надані технікою можливості зворотного інфор-
маційного зв’язку. 

Історія та процес її викладання в вищій школі тісно пов’язана з вико-
ристанням творчого підходу, особливо це пов’язано з вибором та  викорис-
танням наочного матеріалу та аудіовізуальних засобів. При цьому одним із 
найвагоміших пріоритетів стає розвиток творчого і критичного мислення 
студентів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння ними до-
свіду самостійної роботи. І саме одним із засобів розвитку особистості 
в цьому напрямку, а також активізації пізнавальної мотивації під час викла-
дання історії є навчально-дослідницька діяльність, яка має включати поста-
новку творчих, дослідницьких завдань і наукове поетапне їх вирішення.  
Формування дослідницьких навиків під час викладання історії можливо в 
процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних техно-
логій. 

Мультимедійні презентації є сучасним інноваційним засобом навчання 
та дозволяють поєднати  не лише текст і графіку, але й анімацію, відео та 
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звук. Мультимедійні презентації дають можливості здійснювати віртуальну 
взаємодію користувача з об'єктами або процесами пізнання, які знаходять ві-
дображення на екрані. Таким чином використання мультимедійних презен-
тацій дозволяє створювати інформаційний та візуальний образ об’єкта дос-
лідження.   

Головна мета такої інновації полягає у створенні цілісної взаємодії 
студента та викладача, розвитку особистості, удосконаленні форм мислення, 
створенні і вирішенні проблемних завдань;  самостійному осмисленні істо-
ричних подій, вмінні їх аналізувати, робити власні висновки, формувати  
навичок критично ставитися до тих чи інших історичних подій та застосову-
вати набуті знання у житті. 

Ознайомлення студентів з новими документальними і художніми  
фільмами, робота з  персональним комп’ютером, використання інших аудіо-
візуальних засобів (діапроектор, аудіомагнітофон, слайдпроектор) дає змогу 
викладачеві зробити свої заняття цікавішими, насиченішими і продуктивні-
шими. Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес у студентів, у про-
цесі їх перегляду виникає досить стійка мимовільна увага, що зумовлена  
яскравістю, динамічністю, розмірами, контрастністю зображення, звуковим 
супроводом тощо. Саме цим пояснюється міцне запам’ятовування ними 
окремих найяскравіших, емоційно насичених кадрів. Створюються переду-
мови для формування чітких уявлень, свідомого та глибокого засвоєння 
знань. 

Створення навчальних презентацій на сучасному етапі розвитку інфо-
рмаційних технологій є одним з найефективніших методів подання та ви-
вчення будь-якого матеріалу. Мультимедійні презентації дозволяють підійти 
до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, по-
єднати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання ви-
сокого результату при мінімальних витратах часу на навчання.  

Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних 
за рахунок мультимедійності. Використання  презентацій дозволяє виклада-
чеві зручно й ефективно візуалізувати статичну і динамічну інформацію,  
самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, що відповідає 
змісту конкретної теми з будь-якої базової дисципліни, і з історії зокрема. 
У традиційному навчанні підготовка заняття викликає низку труднощів, які 
пов’язані з необхідністю демонстрації під час висвітлення тієї чи іншої про-
блеми  статичних та динамічних елементів. З цього приводу необхідно від-
значити, що підготовані і методично продумані слайдові презентації – це 
найкращий вид унаочнення (карти, таблиці, схеми, фото, документи, завдан-
ня, шаблони виконання завдань). 
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1. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

1.1. Технічні засоби навчання: класифікація, функції, понятійний 

апарат 

 

Технічні засоби навчання (ТНЗ)  сукупність технічних пристроїв, які 

застосовуються для обробки та подачі дидактичної інформації з метою  

оптимізації навчального процесу. ТЗН поєднують  дві складові: 

технічні пристрої (апаратура), за допомогою яких відтворюється інфо-

рмація;  

●  дидактичні засоби навчання (носії інформації). 

Існують найрізноманітніші підходи до класифікації технічних засобів 

навчання. Залежно від параметрів, покладених в їх основу, виділяють такі 

класифікації:  

 за функціональним призначенням; 

 за будовою і принципом роботи; 

 за способом навчання; 

 за логікою роботи; 

 за характером впливу на органи почуття; 

 за характером подачі інформації; 

 за можливостями підготовки і демонстрації інформації; 

 за формою подачі інформації. 

 ТЗН поділяються : 

1) за функціональним призначенням на: 

 технічні засоби передачі навчальної інформації; 

 технічні засоби контролю знань; 

 тренажери; 

 технічні засоби навчання і самонавчання; 

 допоміжні; 
 комбіновані  технічні засоби, що виконують кілька різних функцій; 

2) за будовою і принципом роботи на: 

 механічні; 
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 електромеханічні; 
 оптичні; 
 звукотехнічні; 
 електронні; 
 комбіновані; 
3) за способом навчання:   

 індивідуального користування; 

 групового користування; 

 потокового користування;  

4) за логікою роботи можуть бути : 

 з лінійною програмою роботи, тобто не залежати від зворотного зв’язку; 

 з розгалуженою програмою, що забезпечує різні режими роботи  

залежно від якості та обсягу зворотного зв’язку; 

5) за характером впливу на органи почуття: 

 візуальні; 
 аудіо; 

 аудіовізуальні; 
6) за характером подачі інформації: 

 екранні; 
 звукові; 
 екранно-звукові; 

7) за  можливостями підготовки і демонстрації інформації : 

 тільки для подачі вже готових даних; 

 тільки для підготовки даних; 

 для підготовки та демонстрації даних; 

8) за формою подачі інформації: 

 з аналоговим записом даних; 

 з цифровим записом даних; 

До засобів навчання висувають різнобічні вимоги: 

 функціональність (здатність апаратури забезпечувати необхідний  

режим роботи);  
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 педагогічність (відповідність можливостей технічного засобу сучас-

ним формам і методам навчального процесу);  

 ергономічність (зручність і безпека експлуатації, мінімальна кількість 

операцій при підготовці і роботі з апаратом, рівень шуму, зручність огляду, 

ремонту і транспортування);  

 естетичність (гармонія форми, цілісність композиції, товарний ви-

гляд);  

 економічність (відносно невисока вартість при високій якості і довго-

вічності технічних засобів). 

Функції ТЗН у навчальному процесі різноманітні і можуть включати: 

● комунікативну  (функція передачі інформації);  

● управлінську (підготовка студентів до виконання завдань, організа-

ція виконання, одержання зворотного зв'язку в процесі сприйняття і засвоєн-

ня інформації, корекція цих процесів); 

● кумулятивну  (зберігання, документалізація і систематизація навча-

льної і навчально-методичної інформації);  

● науково-дослідну  (пошук варіантів використання технічних засобів 

навчання педагогом, моделюванням змісту і форм подачі інформації, перет-

ворення студентами інформації, одержаної за допомогою ТЗН, з дослідниць-

кою метою). 

На сьогоднішній день понятійно-термінологічний апарат, пов’язаний з 

ТЗН, ще не стандартизований. Найбільш важливими поняттями є:  

 інформація  сукупність відомостей про який-небудь процес, подію 

або предмет, які зменшують невизначеність, що була в одержувача до отри-

мання ним інформації;  

 повідомлення  матеріальна форма подання інформації; 

 освітня інформація  інформація, що використовується у навчально-

виховному процесі; 

 інформаційна взаємодія  процес обміну відомостями, що приводить 

до змін хоча б одного із одержувачів; 

 інформаційне джерело  будь-яка система, що виробляє відомості 

або містить деяку інформацію, призначену для її передачі; 
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 комунікація  сукупність процесів подачі, передачі, отримання та 

зберігання інформації; 

 технічні пристрої навчання  пристосування, апарати, пристрої, стен-

ди, моделі, машини або комплекси, призначені для подачі дидактичних ма-

теріалів; 

 дидактичний матеріал для ТЗН – навчальна інформація, зафіксована 

на різних носіях (папір, звуко-відеозаписи, слайди та ін.), яку демонструють 

з використанням ТЗН. 

Отже, будучи важливою складовою навчального процесу, технічні за-

соби навчання стали сьогодні об’єктом всебічного вивчення. У літературі 

наведено найрізноманітніші класифікації ТЗН, визначено їх функції і частко-

во оформився понятійний аппарат.  

 

 

1.2. Сучасні комп’ютерні технологій у навчальному процесі 

 

На сьогоднішній день серед технічних пристроїв, призначених для по-

дачі дидактичного матеріалу, найбільше поширення отримала комп’ютерна 

техніка. 

Комп’ютер – комплекс технічних засобів і програмного забезпечення, 

здатний реалізувати будь-який алгоритм, оформлений у вигляді програми, 

збереженої в пам’яті, та орієнтований на реалізацію процесів переробки  

інформації у взаємодії з людиною.  

Комп’ютер у сфері освіти представлений у різних функціях: 

а) як предмет вивчення; 

б) як засіб навчально-виховного процесу; 

в) як компонент системи педагогічного управління; 

г) як компонент управління освітніми установами; 

д) як засіб науково-педагогічної діяльності. 

З усіх сучасних видів ТЗН тільки комп’ютер вирішує такі проблеми 

навчального процесу, як: 

 адаптивність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних 

особливостей студентів), 
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 багатотермінальність (одночасна робота групи користувачів); 

 інтерактивність (взаємодія ТЗН і студента, що імітує певною мірою 

природне спілкування); 

 підконтрольність індивідуальної роботи студентів у позааудиторний час. 

Комп’ютерна система у сфері навчання повинна відповідати таким  

вимогам: 

 стійкість (повинна виявляти і корегувати помилки введення, які лю-

дині здаються очевидними, вміти надавати допомогу користувачеві); 

 простота і зрозумілість (для введення з клавіатури команд, необхід-

них для досягнення мети, користувач повинен натиснути на мінімальну кіль-

кість клавіш, система не повинна завантажувати користувача вибором з де-

кількох десятків клавіш); 

 потужність (сучасні графічні можливості повинні бути доступні всім 

користувачам); 

 керованість (при роботі з системою користувач завжди повинен мати 

можливість визначити своє місце на шляху до досягнення мети); 

 погодженість (з погляду користувача система повинна діяти зрозумі-

ло й послідовно); 

 очевидність (результати дій користувача завжди повинні демонстру-

ватися); 

 гнучкість (досвідчені користувачі повинні знати можливості системи, 

всі користувачі повинні мати можливість відхилятися від стандартних  

способів рішення); 

 надмірність (користувачі з різними поглядами повинні мати можли-

вість використати систему, не змінюючи своїх поглядів, і приходити до од-

ного результату різними шляхами); 

 чутливість (система повинна упорядковувати свої відповіді відомим 

їй потребам користувача); 

 "всевідання" (системі повинна бути відома більша частина того, що 

користувач хоче зробити); 

 слухняність (система повинна явно перебувати під керуванням кори-

стувача); 
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 комунікативність (система повинна вміти вести діалог з усіх питань, 

які перед нею ставляться). 

Усі програми, що працюють на комп'ютері, можна розділити на три 

категорії: 

1) прикладні програми, що безпосередньо забезпечують виконання 

необхідних користувачам робіт: редагування текстів, створення зображень, 

обробку інформаційних масивів і т.ін.; 

2)  системні програми, що виконують різні допоміжні функції, на-

приклад створення копій інформації, що використовується, перевірку праце-

здатності пристроїв комп'ютера і т.ін. ; 

3)  інструментальні системи (системи програмування), що забезпе-

чують створення нових програм для комп'ютера. 

З прикладних найбільш широко застосовуються програми для: 

 підготовки текстів (документів) на комп'ютері – редактори текстів; 

 підготовки  документів друкарської якості – видавничі системи; 

 обробки табличних даних – табличні процесори; 

 обробки масивів інформації – системи управління базами даних; 

 підготовки презентацій (слайд-шоу); 

 економічного призначення – бухгалтерські програми, програми  

фінансового аналізу, правові бази даних і т.ін. ; 

  створення малюнків, анімацій і відеофільмів; 

 системи автоматизованого проектування (САПР) – програми крес-

лення і конструювання різних предметів і механізмів; 

 статистичного аналізу даних; 

 навчальні комп'ютерні ігри, електронні довідники. 

До використання прикладних програм у навчальному процесі висува-

ються певні вимоги: 

 відповідність технічних можливостей і встановленого програмного 

забезпечення комп'ютера вимогам програми; 

 зручний інтерфейс програми; 

 стійка робота програми; 
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 зміст електронного посібника повинен відповідати вимогам навчаль-

ної програми; 

 зміст електронного посібника повинен бути спрямований на розвиток 

і виховання користувача;  

 форма подання інформації повинна бути адекватна цілям навчання, 

розвитку і виховання, а також можливостям носія інформації; 

 управління пізнавальною діяльністю студентів повинне забезпечити 

систематичність та усвідомленість вивчення навчального курсу, вибір інди-

відуальної траєкторії навчання.  

Отже, хоча сьогодні існує чимало технічних пристроїв, які можуть за-

стосовуватися для обробки та подачі дидактичної інформації, на сучасному 

етапі більшість з них замінила більш зручна комп’ютерна техніка. 

 

1.3. Мультимедійні презентації як ефективний засіб подачі навча-

льних матеріалів 

 

Важливе значення у демонстрації навчальних матеріалів для великої 

аудиторії мають мультимедійні засоби навчання. Загалом зображення на  

екрані одержують за допомогою проекції. Розрізняють такі види проекцій:  

1)  за способом створення: 

 діаскопічна (зображення на екрані створюється світловими променя-

ми, що проходять крізь прозорий носій інформації); 

 епіскопічна (зображення на екрані створюється світловими променя-

ми, що відбиваються і розсіюються непрозорими джерелами інформації); 

2)  за типом зображення об’єкта: 

 плоска (забезпечує одержання двовимірного зображення відповідно-

го об’єкта); 

 стереоскопічна (забезпечує одержання ілюзії об’ємності об’єкта, 

створюється за допомогою плоских стереопар – сукупності двох зображень 

того самого об’єкта, отриманих з різних ракурсів); 

 голографічна (забезпечує одержання об’ємного зображення об’єкта, 

створюється за допомогою голограми – зафіксованого випромінювання,  

що розсіюється об’єктом); 



 13

3)  за способом демонстрації об’єкта : 

 статична (діаскопічна та епіскопічна проекція); 

 динамічна (кінопроекція). 

Сьогодні відомо чимало пристроїв, які використовуються для створен-

ня проекцій, однак більшість з них застаріли. На сучасному етапі широкого 

застосування набули негромізкі мультимедійні проектори, які можуть де-

монструвати будь-яку інформацію з екрана комп’ютерної техніки. 

Мультимедійні проекції є дуже зручним засобом навчання. Вони вико-

нують такі функції у навчальному процесі: 

 пробудження і зміцнення інтересу до досліджуваного матеріалу; 

 ілюстрація слів викладача або студента; 

 формулювання навчальної проблеми, пізнавального завдання; 

 узагальнення навчального матеріалу, повтор і поглиблення його змісту. 

За формами застосування виділяють такі підходи до використання  

мультимедійних проекцій: 

 зміст мультимедійного посібника використовують як опору для сло-

весного викладу матеріалу або підтвердження досліджуваного явища; 

 зміст мультимедійного посібника використовують для ілюстрації ви-

словленої думки, її конкретизації з метою створення більш зрозумілого по-

дання досліджуваного явища; 

 основна частина кадрів мультимедійного посібника виконує функції 

пояснення, коли словесно-логічні засоби виявляються недостатніми; 

 відеоряд мультимедійного посібника використовують для доказу 

правильності або помилковості суджень. 

Застосування схем, таблиць, графіків дозволяє систематизувати великі 

за обсягом масиви інформації. У той же час потрібно враховувати, що така 

подача матеріалу вимагає абстрактного та узагальненого рівня засвоєння да-

них. Тому при складанні мультимедійних схематичних зображень необхідно 

пам’ятати про: 

 відповідність рівня знань студентів необхідному рівню абстракції; 

 врахування логічних шляхів і можливостей встановлення зв'язків; 

 відсутність перевантаженості схем текстом. 
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При розробці схематичного матеріалу важливо також дотримуватися 

таких вимог: 

 елементи однакового значення повинні мати однакову форму зобра-

ження і зв'язку (величину символів, ліній, стрілок, співвідношення сторін, 

обрамлення, підкреслення і т.ін.); 

 у схемах, що зображують динаміку, треба за допомогою стрілок по-

казувати зміни між функціональними елементами, причинами і наслідками; 

 лінії доцільно використовувати однакового вигляду; 

 при комбінації статичних і динамічних схем корисно  виділяти їх різ-

ним оформленням. 

Отже, важливим засобом навчання, який широко використовується 

у вищих навчальних закладах поряд з традиційними формами викладання, 

є мультимедійні презентації. Вони надають суттєву допомогу викладачеві 

у донесенні лекційного матеріалу до великої аудиторії. 
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2.  МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС З «ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ» 
 

2.1. Теорія мультимедійного навчання, її реалізація на сучасному етапі 
 

Використання сучасних ТЗН дозволяє ефективно реалізувати одну з 

найпопулярніших педагогічних теорій сьогодення – теорію мультимедійного 

навчання, розроблену педагогом-психологом Ричардом Е. Мейєром. Згідно з 

цією теорією оптимальне навчання відбувається тільки в тому випадку, коли 

вербальний і візуальний матеріал подані синхронно. 

Основними постулатами теорії є такі принципи: 

1)  модальності (під час навчання мозок повинен одночасно кодувати 

два різних види інформації: візуальну і звукову); 

2) надмірності (студенти сприймають інформацію краще, коли вони 

одночасно чують і бачать той самий матеріал під час презентації); 

3)  просторового зв'язку (студенти навчаються краще, коли слова  

і відповідні їм малюнки подані на екрані поруч); 

4)  тимчасового зв'язку (студенти навчаються краще, коли слова і від-

повідні їм малюнки подані синхронно, а не послідовно); 

5)  погодженості (студенти навчаються краще, коли сторонній матері-

ал виключений); 

6)  індивідуальних відмінностей (цільові ефекти сильніше впливають 

на слабоерудованих студентів, ніж на високоерудованих). 

Реалізація основних постулатів теорії мультимедійного навчання сьо-

годні відбувається завдяки використанню у навчальному процесі мультиме-

дійних презентацій.  

Мультимедійна презентація – це сучасний високотехнологічний спосіб 

донести інформацію до студентів. Мультимедійна презентація може поєдну-

вати у собі комп'ютерну анімацію, графіки, відео, музику. Зазвичай мульти-

медійна презентація має сюжет, сценарій і структуру, необхідні для зручного 

сприйняття інформації. 

Мультимедійні презентації дозволяють: 

 зробити навчання більш ефективним, залучаючи всі види почуттєво-

го сприйняття студента; 

 використовувати індивідуальні можливості кожного студента; 
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 навчати всіх рівноцінно. 

На сучасному етапі мультимедійні презентації виконуються за допомо-

гою комп’ютерної техніки і демонструються за допомогою мультимедійних 

проекторів на спеціальні екрани. 

До конструкторів мультимедійних презентацій відносять такі 

комп’ютерні програми: 

 Microsoft PowerPoint; 

 OpenOffice.org Impress; 

 Keynote; 

 SoftMaker Presentations; 

 KPresenter; 

 Multimedia Builder. 

Серед найбільш поширених у ВНЗ програм, за допомогою яких здійс-

нюється підготовка презентацій, особливо потрібно виділити Microsoft 

Office PowerPoint. Названа програма є найбільш простою в освоєнні і вико-

ристанні. Вона відповідає всім вимогам, які пред’являються до 

комп’ютерних програм, що використовуються у навчальному процесі. 

Отже, сьогодні у вищих навчальних закладах серед ТЗН все більшого 

поширення набуває використання мультимедійних презентацій. Вони орга-

нічно поєднуються викладачами з традиційними формами навчання і мають 

значний педагогічний ефект. 
 

2.2. Особливості створення мультимедійного курсу з «Історії України» 
 

Створення мультимедійного курсу – трудомісткий процес. Він потребує:  

 знання матеріалу дисципліни; 

 методики його викладання; 

 достатнього обсягу часу; 

 певного рівня володіння комп'ютером.  

Мультимедійний курс з “Історії України” – це добірка слайдів з автор-

ським текстом, ілюстраціями, малюнками, таблицями, схемами. 

Він має чимало переваг перед звичайним курсом лекцій: 

 блокова система подачі лекційного матеріалу дає можливість акцен-

тувати увагу студентів на основних подіях; 
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 використання схем і таблиць –  подати інформаційно насичений  

матеріал у скороченому вигляді; 

 використання довідкових даних та наочного матеріалу сприяє кра-

щому розумінню лекції; 

 відповідне естетичне оформлення слайдів допомагає легшому  

запам’ятовуванню даних. 

Результативність презентації залежить не стільки від якості виконання де-

монстраційного матеріалу скільки від грамотно опрацьованого змісту лекції. 

Характерними рисами мультимедійної лекції-презентації є її лаконіч-

ність, доцільність, композиційна цілісність та наочність. 

Як правило, мультимедійна презентація містить три головні складові: 

 вступ; 

 основна частина; 
 висновки. 

Завданнями вступу є: 

 пов`язати матеріал теми з попередніми лекціями; 

 визначити актуальність поставленої в лекції проблеми; 

 привернути увагу слухачів до ключових питань лекції. 

Основна частина презентації дозволяє продивлятися слайди презента-

ції у тому порядку, який задав викладач. 

Висновки містять узагальнення наведених у лекції матеріалів. 

Під час підготовки презентацій треба дотримуватися таких порад: 

1) навчальний матеріал має подаватися досить стисло та чітко;  

2) під час оформлення слайдів доречно користуватися готовими шаб-

лонами, кольорові рішення мають бути стриманими, щоб не відволікати сту-

дентів від змістовної частини;  

3) кількість слайдів презентації визначає викладач залежно від власної 

методики викладання та обсягу навчального часу, проте, на наш погляд, не 

потрібно використовувати забагато слайдів (оптимальна кількість слайдів 

для звичайної пари – не більше 25 – 30); 

4) додаткові ефекти програми-конструктора необхідно використовува-

ти тільки з метою привернення уваги студентів до найважливіших моментів 

презентації, в інших випадках – звести їх до мінімуму;  
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5) звукові та візуальні ефекти мають лише супроводжувати, а не пере-

кривати основну інформацію.  

Отже, створення мультимедійного лекційного курсу є творчим дороб-

ком кожного конкретного викладача. Саме унікальність підходів до оформ-

лення і наповнюваності слайдів, логічної будови лекційного матеріалу ро-

бить мультимедійне навчання більш цікавим, яскравим і змістовним ніж тра-

диційна форма викладання.  
 

2.3. Методика використання мультимедійних презентацій  

у вивченні курсу «Історії України» 
 

Досвід використання мультимедійних презентацій дозволяє виділити 

певні методичні особливості при використанні їх у викладанні курсу «Історії 

України». 

Підходи до використання мультимедійних презентацій для подачі лек-

ційного матеріалу умовно можна поділити на три групи. 

Перша група полягає у використанні мультимедійних презентацій ли-

ше як наочного матеріалу, що ілюструє традиційну лекцію. На наш погляд, 

такий підхід хоча і має певний позитивний ефект, все ж не є власне презен-

тацією лекції.  

Друга група полягає у підготовці лекції-презентації, змістовна частина 

якої представляється на екрані разом з паралельним словесним відтворенням 

матеріалу лектором. Така лекція являє послідовну демонстрацію основних 

слайдів презентації і супроводжується поясненнями лектора. Під час лекції 

студенти схематично фіксують основний зміст лекційного матеріалу в зошитах. 

Третій підхід, на наш погляд, є найоптимальнішим, хоча і має певні 

обмеження у використанні. Сутність підходу полягає в тому, що студент має 

заздалегідь ознайомитися з презентацією лекції. Для цього можна: 

 здійснювати попередню розсилку лекцій-презентацій на e-mail  

навчальних груп; 

 давати студентам посилання на сайт кафедри чи особистий сайт  

викладача, з якого вони можуть скачати презентації лекцій; 

 передавати на вступному занятті старостам груп диск з електронними 

версіями лекцій-презентацій; 
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 якщо кафедра має друковані фондові лекції у вигляді мультимедій-

них презентацій – надавати студентам відповідні опубліковані матеріали. 

Маючи на руках лекційний матеріал, студенти заздалегідь ознайом-

люються з ним, готують питання щодо незрозумілих їм матеріалів, друкують 

текст презентації (або беруть на лекцію свої нетбуки).  

На лекції викладач роз’яснює матеріал, відповідає на запитання.  

Студенти занотовують лише відсутні у презентації пояснення лектора на 

завчасно роздрукованих слайдах (чи друкують прямо у програмі на нетбуці). 

Зрозуміло, що останній підхід може бути реалізований лише на доволі 

гарному матеріально-технічному рівні забезпечення ВНЗ, а за його відсутно-

сті – викладача і студентів. Крім того, він вимагає високої мотивації студен-

тів до навчання, який останнім часом (особливо стосовно дисципліни  

«Історія України» у непрофільних навчальних закладах) значно знизилася. 

Отже, враховуючи сьогоднішні реалії, третій підхід може використо-

вуватися лише у деяких випадках на окремих студентських потоках, які ма-

ють високий рівень успішності, мотивації до навчання та відповідне матеріа-

льно-технічне забезпечення. Що стосується другого підходу, то він може 

стати основою для регулярного використання мультимедійних презентацій у 

навчальній практиці при викладанні курсу «Історії України». 

Важливим питанням, що постає сьогодні перед викладачем, який ви-

користовує мультимедійні презентації, є форма подачі матеріалу. Звичайно, 

за високого рівня володіння комп’ютером викладач може створити дуже яс-

краву, насичену різноманітними візуальними ефектами презентацію, яка бу-

де включати весь спектр можливостей сучасної техніки. Однак потрібно не 

забувати, що мова йде про навчальну презентацію, а не презентацію фірми, 

продукту тощо. У ній, на наш погляд, все ж повинен зберігатися науковий, 

більш стриманий стиль. За стриману форму подачі лекційного матеріалу сві-

дчать також реалії сучасного освітнього процесу.  

По-перше, час, відведений на викладання лекції з «Історії України» у 

непрофільному ВНЗ, досить обмежений, тож регулярне використання різно-

манітних ефектів, відео- і аудіооб’єктів недоречно. 

По-друге, технічні можливості більшості сучасних ВНЗ бажають кра-

щого: мультимедійна презентація перевантажена ілюстративним, аудіо- і ві-
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деоматеріалом, різноманітними додатковими ефектами може «зависати» або 

взагалі не відкриватися. 

Дискусійним сьогодні є питання доречності регулярного використання 

мультимедійних презентацій для викладання лекційного матеріалу. 

На наш погляд, за наявності відповідного технічного забезпечення ау-

диторій використання мультимедійних презентацій є досить зручним і більш 

ефективним засобом навчального процесу ніж традиційна лекція і цілком 

може використовуватися для регулярної роботи зі студентами. До переваг 

використання мультимедійних презентацій треба віднести такі: 

 зручний спосіб спілкування з великою аудиторією; 

 дозволяє значно скоротити час подачі лекції; 

 допомагає детальніше і ґрунтовніше роз’яснити лекційний матеріал; 

 полегшує сприйняття і запам’ятовування інформації. 

Зрозуміло, що на сьогоднішній день існує чимало проблем, пов’язанах 

з використанням мультимедійних презентацій. На жаль, вони переважають 

позитивні сторони і є перешкодою на шляху впровадження таких засобів на-

вчання в освітній процес. Регулярному використанню мультимедійних пре-

зентацій перешкоджає відсутність: 

  реальної (а не формальної) зацікавленості органів влади у поширенні 

використання ТЗН у навчальному процесі; 

  спеціальної матеріально-технічної бази та кваліфікованого техперсо-

налу у ВНЗ; 

  відповідного стимулювання з боку керівництва викладачів, які широко 

використовують ТЗН у навчальному процесі; 

  достатнього рівня мотивації студентів до навчання за допомогою ТЗН 

та необхідного рівня матеріальної забезпеченості.  

Отже, хоча на сьогоднішній день зберігається чимало перепон на шля-

ху впровадження мультимедійного навчання в освітній процес. Втім, очеви-

дно, що саме за такими засобами майбутнє і рано чи пізно використання ТЗН 

у навчальному процесі стане скоріше правилом, аніж виключенням. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФОНДОВИХ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" 

Слайд 1 

 

Слайд 2 

Передумови утворення 
Давньоруської держави.
Давньоруська держава Київська Русь: 
утворення, розквіт, занепад.
Галицько-Волинське князівство –
спадкоємиця Київської Русі. 
Історичне значення Київської Русі.

План

1

2

3
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Слайд 3 

Вступ
У ІХ ст. внаслідок тривалої політичної та 
соціально-економічної еволюції східного 
слов’янства, збагаченої досвідом сусідніх 
народів, виникла держава Київська Русь. 
Київська Русь відкрила новий – феодальний 
період  історії cхідного слов'янства, сприяла 
християнізації суспільства, зміцнила 
обороноздатність проти степових кочівників.
Київська Русь посіла одне з чільних місць в 
системі європейських політичних та 
економічних відносин, утвердивши свій 
авторитет не тільки на міжнародній арені, а 
й у свідомості русичів.

 

Слайд 4 

1 Передумови 
утворення 

Давньоруської 
держави.
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Слайд 5 

Давні мешканці України

кімерійці скіфи сармати

українці

анти венеди склавіни

 

Слайд 6 

Розселення східних слов`ян V–VII ст. 

Східні 
слов`яни

Бужани   
(понад 

р. Зх. Буг) Дуліби
(на Волині)

Уличі  (біля 
Чорного моря)

Тіверці
(понад р. Дністр)

Древляни            
(по лісах понад 
р. Прип`ять)

Сіверяни      
(на 

Чернігівщині 
понад              

р. Десна)

Поляни 
(навколо 
Києва)
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Слайд 7 

Київська Русь у IX ст.

 

Слайд 8 

Система політичного устрою Київської Русі IX –XI ст.

Віче
Князь 

Cуд
Дума (бояри)

Старша 
дружина 

(бояри, мужі)

Правителі 
областей, 
міст 

(посадники)
Тисячники 
сотники

Виконували
представниць-
кі доручення в 
інших країнах

Молодша 
дружина

Дрібні
правителі

Воїни Збирачі
данини

Cлуги
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Слайд 9 

Соціальна структура населення Київської
Русі

Окремою категорією населення було духовенство

Залежне населення
Смерди, закупи, рядовичі, холопи

Бояри

Вільне населення міста Вільне населення села

Князі

 

Слайд 10 

2 Давньоруська 
держава 
Київська Русь: 
утворення, 
розквіт, 
занепад.
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Слайд 11 

Князь Олег 
(882 –912)

• Об'єднав Київську та
Новгородську землі;
•Розширив територію Київської
Русі, приєднав древлян, жителів
півночі, радимичів;
•911 г. здійснив успішний похід
на Константинополь.

 

Слайд 12 

Князь Ігор
(912–945) •Приєднав територію межиріччя

Дністра та Дунаю;
•915 р. провів бій з печенігами;
•941 р. зазнав поразки від Візантії;
•944 р. захопив Дербент, Південний
Прикаспій;
•945 р. – незначна перемога над
Візантією;
•Підвищив розмір данини.
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Слайд 13 

Княгиня 
Ольга  
(945 –957)

•Помстилася древлянам  за 
смерть чоловіка;

•Провела  податкову
реформу (уроки, погости);

•Однією з перших на Русі
прийняла християнство;

•Встановила дипломатичні
відносини з Німеччиною.

 

Слайд 14 

.Пам`ятник княгині
Ользі в Пскові

( З. Церетелі , 2003 ).

Свята княгиня Ольга. 
Ескіз розпису собору 

Св. Володимира в Києві. 
(М. В. Нестеров, 1892)
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Слайд 15 

Князь   
Святослав     
(957–972)

•Багато часу провів у 
військових походах (розбив
Хазарський каганат, 
Волжську Булгарію);
•Ввів традицію
призначати князями в 
інших містах своїх синів;
•971р. зазнав поразки від
Візантії під Доростолом;
•Наприкінці князювання
вів антихристиянську
діяльність.

 

Слайд 16 

Князь Володимир
(978–1015)

• Вийшов переможцем у 
братовбивчій війні за київський
престол;
•Приєднав землі вятичів, 
родимичів;
•Спорудив низку міст-фортець
на південно-західному кордоні з
печенігами; 
• 988 р. прийняв християнство;
•989 р. охрестив Київську Русь.
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Слайд 17 

Реформи князя Володимира

Адміністративна
(територія Русі поділена на 8 адмін. округів)

Військова
(племінні військові формування були замінені

феодалами)

Судова
(розмежування суду  на єпископський та 

градський, введення «Церковного статуту»)

Релігійна
(хрещення Київської Русі)

 

Слайд 18 

Необхідність укріплення
феодальних відносин у державі

Прийняття християнства сприяло
налагодженню більш тісного зв`язку
з Візантією, завдяки якій Київська
Русь укріпила свої південні кордони

Київська Русь пережила свою 
традиційну язичницьку релігію, яка вже 
не задовольняла ні духовні, ні 
соціальні, ні політичні устремління 
держави

Прийняття християнства сприяло б 
зростанню міжнародного авторитету 
Київської Русі

ПРИЧИНИ ПРИЙНЯТТЯ  ХРИСТИЯНСТА
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Слайд 19 

Етапи прийняття християнства

Реформа язичництва 
(створення пантеону з 6 богів на чолі з Перуном)

Захоплення Візантійської фортеці Херсонес. 
Хрещення Володимира у 988р.  

Знищення пам'яток язичницької культури. 
Хрещення Київської Русі у 989 р.

 

Слайд 20 

Князь
Ярослав Мудрий

(1019–1054)

• Вів збірник законів
«Руська правда»;
•Розширив права 
церкви;
•Засновник Києво-
Печерської Лаври, 
першої бібліотеки;
•Побудував південну
оборонну лінію вздовж
р.Рось;
•«Тесть Европи».
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Слайд 21 

Князь Володимир
Мономах                

(1113–1125)

•1113 р. придушив  народне
повстання у Києві та став 
правити там;
•Об`єднав¾ території
Київської Русі;
•Здійснив близько 85 
успішних військових походів;
•Зупинив натиск половців;
•Автор «Повчання
ВолодимираМономаха».

 

Слайд 22 

Галицько-Волинське 
князівство –

спадкоємиця Київської 
Русі. 

3
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Слайд 23 

Галицько-Волинська держава –
спадкоємиця Київської Русі

 

Слайд 24 

Галицько- Волинське князівство 
утворилося в 1199 р.1

2

Тут проходили  важливі торгівельні 
шляхи з Балтійського моря в Чорне  
(Вісла- Зх. Буг – Дністер)  та з Русі 
до країн Центральної та Південно-

Східної Європи

3

Віддаленість від Києва 
забезпечувала майже завжди 

відносну незалежність і 
самостійність князівства

4

Особливості  розвитку Галицько-Волинського князівства

Територія  простягалася від 
Карпат на заході до Київського 

князівства та Половецького степу 
на сході
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Слайд 25 

Етапи політичного розвитку                           
Галицько - Волинського князівства
1199–1205 рр. – розвиток об'єднаного                 

Галицько- Волинського князівства

1205–1238 рр. - тимчасовий розпад Галицько-
Волинського князівства, посилення боярського 

сепаратизму

1238–1240 рр. - відновлення єдності Галицько-
Волинського князівства, якому після взяття                                 

Києва в 1240 р. вдалося об'єднати всю                                  
південну й південно-західну Русь

1240–1340 рр. – розвиток під владою 
монголо-татар

1340 р. - Волинь потрапила під владу Литви,                         
з 1349 р. Польща захопила Галичину                                 

( у 1370–1386 рр. Галичиною   володіла 
Угорщина)

 

Слайд 26 

«У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою  
многим-множеством сили своєї, і окружив город. I 

обступила [Київ] сила татарська, і був город в облозі
великій. І пробував Батий коло города, а вої його

облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння
теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків

іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая
ворогами»

1240 р. Галицько-Волинський літопис.
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Слайд 27 

Монгольська імперія

 

Слайд 28 

Історичне значення Київської Русі

Об`єднала всі
східнослов`янськіта ряд 
неслов`янських етносів, 
забезпечивши їмшвидкий
економічний, політичний
та культурний розвиток

Військоваміцьта 
міжнароднийавторитет 
держави забезпечили

давнім русичам
партнерські відносини з
іншимидержавами

Захищала країни Західної
та Центральної Європи від
набігів степових кочівників

Виступала в ролі
форпоста християнського

світу на Сході

Київська Русь була
важливим етапом в історії

державності України
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План

Південно-Західна 
Русь - Україна  під владою Литви.

Розвиток українських 
земель у  складі Речі  Посполитої. 

Виникнення та розвиток 
українського козацтва.

1

2

3

.

 



 
 

36

Слайд 3 

Вступ
Період характеризується найвищим розвитком 
феодальних відносин. У цей час в Західній Європі  
поступово формуються   централізовані держави в 
формі феодальних монархій.
Землі України – тодішньої Південно-Західної Русі –
стали об’єктом гострого суперництва сусідніх держав –
Польщі, Литви, Московського князівства, Кримського 
ханства. 
Литовська доба характеризувалася більшою 
спорідненістю з українською культурою.
Період перебування українських земель під владою Речі 
Посполитою  зумовлювався гострим національним, 
релігійним та соціальним гнобленням.
Український народ почав боротьбу за своє визволення і 
державність, в чому полягав його суспільно-політичний 
та етнічний розвиток, що згодом привів до національної 
революції середини ХУІІ ст.

 

Слайд 4 

1 Південно-Західна 
Русь-

Україна  під 
владою Литви 
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Слайд 5 

Литовсько-Польська доба в історії 
України

 

Слайд 6 

Причини швидкого захоплення українських 
земель іноземними державами в XIV –XVI ст. :

- панування та свавілля Золотої Орди  значно 
ослабило державу, зумовило незворотнi процеси
упадку економіки, морального знесилення 
населення Русі;
- зростання та зміцнення Великого князівства 
Литовського, його політика на приєднаних 
українських та білоруських землях призводило 
до того, що багато князівств добровільно 
входили до складу Литви, намагаючись 
убезпечити свої землі від натиску Тевтонського 
ордену й монголо-татар. 
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Слайд 7 

Загарбання українських земель іноземними 
державами в XIV – XVI столітті.

Велике
князівство 
Литовське

Польща Молдавське 
князівство

Угорщина

більшість
українських 
земель, від 
сучасної Волині до 
Белгородської обл. 
та 
південноукраїнські 
степи до Чорного 
моря в районі 
Одеси становили 
території 
Литовської 
держави

Казимир III в 
1349р. захопив 
Галичину. У 1351-
1352 рр. між ВКЛ та 
Польщею 
спалахнула війна 
за Галицько-
Волинські землі, в 
результаті якої 
Галичина відійшла  
до Польщі, Волинь 
–Литви

У серединi XIV ст. 
Буковину
завоювала 
Угорщина, але в 
1359 р. зі складу 
Угорщини 
виділилось 
Молдавське 
князівство, 
Буковина відійшла 
до нього (під 
назвою 
Шипинська земля) 

В другiй половині     
XIII ст. Угорщина 
захопила 
Закарпаття. 

 

Слайд 8 

Литовська 
держава

Біла Русь

Полоцьке
Мінське

Смоленське 
князівства

Чорна 
Русь

Гродненська 
Мінська землі

Червона 
Русь

Галицьке 
князівство, 
Полісся, 
Волинь, 
Поділля

Україна

Київське, 
Чернігівське, 
Сіверське
князівства
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Слайд 9 

Міндовг (1203 - 1263)

Великий князь 
Литовський 
(1230 - 1263)

Засновник Литовської
держави. Воював з 
Галицько-Волинським 
князівством, захопив  
«Чорну Русь» (сучасну 
Гродненську область 
Білорусії)

 

Слайд 10 

Гедимін (1275-1341)
Великий князь Литовський  (1316- 1341), титулував себе 
також "Король литовців й Русі".  Засновник династії 
Гедиміновичів.

Вхід Гедиміна в Київ.
Зображення Гедиміна 
на грошовій купюрі  

Литви
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Слайд 11 

Великий Литовський князь Ольгерд 
(1345-1377) захопив найбільше 

українських земель.  У 1363 р. взяв Київ.

 

Слайд 12 

Литовська доба української історії                  
(1340-1569 рр.)

1340-1362

поступове 
проникнення 
литовців на 
українські 
землі

Початок  
експансії 

українських 
земель 

Гедиміном (1316-
1341 рр.)

продовженн
я експансії 
за часи 

правління 
Ольгерда 

(1341-1377)

1362 – 1385 

“ослов`янення”
литовських 
правителів

основний 
принцип 

“старого не 
змінюємо, 
нового не 

впроваджуємо”

Панувало 
християнство, 
дозволялося 

використовувати 
українську мову

1385- 1480 

втрата 
українськими 
землями 
автономії

1385 р. Кревська 
унія – крок до 
об'єднання 

Литви і Польщі
спроба Вітовта

зберегти  
самостійність 
Литви не 

вдалася. Польща 
наступає на 

українські землі. 
Князювання 
Казиміра
Ягайловича
(1440-1492)

1480 -1569 

посилення 
литовсько-

російської боротьби 
за українські землі

війна Литви з 
Московською 
державою 1500-

1505 рр.

Люблінська унія 
1569 р. Утворення 
Речі Посполитої
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Слайд 13 

Грюнвальдська битва (1410)
Два століття німецькі лицарі вели війну проти Великого князівства
Литовського . Вони здійснили близько 140 походів на білоруські та 
литовські землі. І лише перемога над Орденом в цій історичній
битві змогла зупинити агресію хрестоносців.

 

Слайд 14 

Магдебурзьке право
Феодальне міське право, що склалося у XIII ст. у німецькому місті
Магдебург.

З 1494-1497р. 
Магдебурзьким 
правом володів  

Київ

Міське 
самоврядування

Право 
власності на 
землю

Судовий 
імунітет

Привілеї у 
сфері 
торгівлі

Звільнення 
мешканців 
від більшості 
повинностей

Привілеї у 
сфері 
ремесла

Податковий 
імунітет
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Слайд 15 

Cоціальний склад населення Великого 
князівства Литовського в XIV сер. XVI ст.

Великий князь 
Литовський

князі

шляхта

міщани

селяни

Вище духовенство 
(чорне)

Митрополит
- єпископи
- iгумени

- ченці

Духовенство (біле)

- протопопи                    
- парафіяльні 
священики

 

Слайд 16 

Найбільшою соціальною групою за 
кількісним станом (майже 80 % населення) 
України, і водночас найнижчим станом у 

суспільній ієрархії населення було українське 
селянство. Воно було неоднорідним, з XIV до 
середини XVI ст.  в його середовищі були 
досить помітними різноманітні за своїм 

майновим та соціальним статусом прошарки      
(вільні, невільні, селяни–невільники) 
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Слайд 17 

2 Розвиток 
українських земель у  
складі Речі 
Посполитої

 

Слайд 18 

Форми повинностей українського селянства 
Будувати і 
ремонтувати 
князівські та 
королівські  
замки, двори

Повинності 
на користь 
місцевих 
панів

Державні 
щорічні 
грошові 
податки

Повинності на 
користь 
церкви

Зводити мости, 
гатити греблі, 
прокладати 

шляхи, гонити 
звіра під час 

полювання тощо

Натуральна 
рента 
зерном і 
сіном 

Десятина

Данина 
худобою, 
птицею, 
медом, 
воском, 
хутром
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Слайд 19 

Сигізмунд II Август.
За активною участю Сигізмунда II 
Августа відбулася Люблінська
унія 1569 р., на основі якої Польща
і Литва стали об'єднаною
державою Річчю Посполитою, а 
більшість руських земель 
Підляшшя, Волинь, Поділля, 
Брацлавщина, Київщина –
відійшли від Литви до Польщі. Під
час його правління відбулась
низка війн та прикордонних
конфліктів, зокрема Лівонська
війна (1558-1583).

За Сигізмунда II Августа 
1572 р. було вперше взято на 
державну службу 300 козаків, які і
склали перший список 
реєстровців.

 

Слайд 20 

Польсько-литовські унії XIV-XV ст. 
Кревська унія 1385 р.

Передумови

• прагнення Литви і Польщі об'єднати свої зусилля в 
боротьбі з Тевтонським орденом; 

• загроза з боку Московського князівства;
• міжфеодальні чвари як у Польщі, так і в Литві; 

Зміст

• угода про династичний шлюб між ВКЛ і Польщею –
одруження Ягайла і Ядвіги;

• Великий князь Литовський ставав королем польським;
• зобов'язання Ягайла запровадити католицизм на 
литовських та українських землях;

• об'єднання земель, казни, збройних сил;

Наслідки

• була здійснена спроба інкорпорації литовських, 
білоруських, українських земель до складу Польщі;

• злука Литви та Польщі викликала незадоволення як 
литовців так і українців. У 1392 р. Вітовт став Великим 
князем Литовським, а в 1398 р. його проголосили 
королем Литовським і Руським
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Слайд 21 

Король Ягайло Королева Ядвіга

 

Слайд 22 

Люблінська унія  1569 р.

Причини

• Поступовий занепад ВКЛ
• Виснаження матеріальних 
ресурсів Литви у  Лівонській 
війні

• Сподівання населення Волині і 
Підляшшя на припинення 
прикордонних конфліктів

• Експансія Московського 
князівства на українські землі, 
постійні напади Кримського 
ханства

• Прагнення польської шляхти 
до укладення реальної унії

Бачення унії державами-
учасницями

• Литва дивилась на об'єднання 
Литви і Польщі на 
федеративних засадах

• Польща розглядала унію як 
інкорпорацію Великого 
князівства Литовського до 
складу польщі

Наслідки

• Литва і Польща об'єдналися в 
одну державу Річ Посполиту

• Печатка, герб, фінанси, 
адміністрація, військо 
залишились окремими

• Введення католицтва як 
державної релігії

• Автономний статус Литви у 
складі Польщі

• Урівняння в правах литовської 
і польської шляхти

• Монарх, який обирається на 
спільних виборах і одночасно є 
польським королем і 
литовським князем

• Сейм, сенат, зовнішня 
політика, грошова система 
спільні.

• Поляки та литовці мали 
спільне право на володіння 
землями в обох державах
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Слайд 23 

Берестейська унія 1596 р.
Церковна унія – об'єднання православної церкви 

з католицькою

Утворення греко-католицької церкви

Збереження православного обряду і 
православної церковної служби

Збереження східної літургії, церковно-слов`янської мови у 
богослужінні, української мови в службі

Збереження юліанського календаря

Дозвіл священикам брати шлюб

Українська шляхта, що приймала греко-католизм, мала 
переваги в отриманні державних посад

Міщани – греко-католики мали право користуватися перевагами 
магдебурзького права нарівні з католиками

Греко-католицька церква визнавала догмати 
католицької церкви

Греко-католицька церква визнавала 
владу Папи Римського

Греко-католицьке духовенство
звільнялося від сплати податків

 

Слайд 24 

Книгодрукування  в Україні

Іван Федоров 
Петро Мстиславець 

“Євангеліє
учительне”

(1596) 
м.Заблудов

І.Федоров 
“Апостол”“(

1574), 
м.Львів

І.Федоров 
“Буквар”

(1578), 
“Біблія”

(1581)    м. 
Острiг

Петро 
Мстиславець 
“Євангеліє”

(1575), 
“Псалтир”

(1576) 
м.Вільно
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Слайд 25 

Воєводство Площа,
тис. км2

Чисельністьнаселення,
тис. осіб

Галицьке 45 446

Волинське 42 294

Подільське 19 98

Брацлавське 35 311

Київське 117 234

Белзьке (тільки два 
регіони):

Холмщина 19 133

Підляшшя 10 233

Площа та населення українських воєводств у складі Речі 
Посполитої у XVI ст.

 

Слайд 26 

3 Виникнення
та розвиток
українського
козацтва
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Слайд 27 

Перші згадки про козаків

Слово козак – тюркського 
походження і означає вільну, 
незалежну, озброєну людину.  

Похід війська 
проти татар у 
Східне Поділля 

1489 р.

Відомості про 
козаків на 
Київщині 

датуються 1492 –
1499 рр. 

Уходники-
міщани були 
найпершим 
джерелом 
формування 
козацтва. 

 

Слайд 28 

Майнове розшарування 
козацтва

Заможні
(осілі козаки)

Середні

Бідні (“голота”, 
“сірома”)

Розподіл  за 
місцем 
осідлості

Городові або 
волосні

Запорозькі 
або низові
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Слайд 29 

Виникнення українського козацтва
Передумови

• Існування великих 
пристепових територій 
(“Дикеполе”), як 
наслідок нападів 
кримських татар.

• Виникнення степового 
господарства.

• Будівництво на кордоні 
з “Дикимполем”
укріплень, фортець, 
міст.

• Практика “уходництва”.
• Загроза нападів та 
фізичного винищення 
українського населення 
татарами. 

• Національний, 
релігійний, соціальний 
гніт з боку польської 
шляхти.

Необхідність

• Зростання великого 
феодального 
землеволодіння в XV ст., 
що підштовхнуло процес  
господарського 
освоєння та колонізацію 
нових територій.

• Посилення феодальної 
експлуатації, 
закріпачення, 
зростання релігійного, 
національного гніту.

• Зростання зовнішньої 
загрози, захист від 
нападів турків, татар.

• Вихід до Чорного моря 
та залучення до 
цивілізаційних процесів 
Західної Європи

Наслідки

• Консолідація 
українського народу.

• Утворення Запорізької 
Січі – центру  
формування української 
державності.

• Зростання 
самосвідомості 
українського народу.

• Початок боротьби від 
звільнення від Речі 
Посполитої.

• Зростання інтересу до 
України та авторитету 
козацтва в Західній 
Європі.

 

Слайд 30 

Організація Запорізької Січі
Запорізька 

СічГетьман 
(виборний)

Кошовий 
отаман 

(виборний)
Військова рада

/ коло

осавули
писар

обозний

суддя

Полковники 
/старшина
Полки
Сотні
Отаман
Курень

Полковники 
/старшина
Полки
Сотні
Отаман
Курень
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Слайд 31 

Могила Петро
(1596–1647) 
Політичний, культурний та релігійний діяч України. 
1631 р. – митрополит Київський і Галицький. 
Добився виконання легалізації української 
православної церкви в Речі Посполитій. Автор 
ряду богословських творів, численних полемічних 
праць і проповідей. У 1631 році відкрив Лаврську 
школу, яка 1632 року була об’єднана з Київською 
братською школою і з 1633 року відома як Києво-
Могилянська колегія. 
У 1996 р. канонізований Українською 
православною церквою

 

Слайд 32 

Висновки
Українські землі потрапили під владу Польщі, Литви, 
Угорщини, Молдавії, панівні верстви яких ліквідували 
залишки автономної української державності. 
Виникнувши як колонізаційне явище, яке виражало 
прагнення суспільних низів звільнитися від феодальної 
експлуатації, в боротьбі з турками та татарами,  
козацтво створило військово-політичну організацію –
Запорозьку Січ, що поступово перебирала на себе деякі 
функції української держави.
Розвиток соціально-економічних відносин феодально-кріпосницької 
системи, посилення соціального та національно-релігійного 
гноблення після Люблінської унії 1569 р. викликали зростаючий 
опір українського населення. 
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План

Причини, передумови, рушійні          
сили та характер революції. 

1

2

3

Національно-визвольна та 
соціальна боротьба в 1648-1657 рр. 
Українська козацька держава.

“Руїна”. Криза та поразка 
революції.
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Слайд 3 

Вступ
У серединуi ХVІІ ст. у різних сферах життя 
українського суспільства назріли гострі 
суперечності із його статусом у складі Речі 
Посполитої.
Починається національна революція, 
спрямована на зміну суспільного ладу, 
національне визволення та створення власної 
держави.
Революція не тільки глибоко трансформувала 
українське суспільство, а й змінила геополітичну 
ситуацію в Східній Європі, мала глибокі й 
далекосяжні наслідки для України і сусідніх 
держав.

 

Слайд 4 

1 Причини, передумови, 
рушійні                                                
сили та характер 
революції
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Слайд 5 

Передумови революції
Економічний 

розвиток українських 
земель Етнічне згуртування 

населення, його 
суспільна активність

Станове оформлення 
козацтва

Відродження в                
1620 –1630- ті рр. 

православної церкви 

Заснування Запорiзької
Січі – прообразу 

української козацької 
держави

 

Слайд 6 

Богдан Михайлович 
Хмельницький
(1595–1657)

Визначний український політичний і
державний діяч, полководець, 
гетьман України. Очолив
національно-визвольну війну
українського народу проти польської
влади. Організатор і перший гетьман
Української козацької держави.
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Слайд 7 

Етапи української національної революції

ІІІ (лютий 1667 – вересень 1676 рр.) – охоплює спроби 
національно-патріотичних сил об’єднати українську державу і 

разом з тим характеризується посиленням іноземного 
втручання, кризою та поразкою революції

І (лютий 1648 – серпень 1657 рр.) – характеризується найбільшим 
розмахом національно-визвольної і соціальної боротьби. 
Утворюється і фактично завойовує незалежність Українська 
держава, яка веде пошук союзників з метою повної перемоги 

над Польщею і возз’єднання у своїх межах всіх етнічних 
українських територій

II ( вересень 1657 – січень 1667 рр.) – відзначається загостренням 
соціально-політичної боротьби, що переросла в громадянську 

війну й розколола українську державу на два 
гетьманства, юридичним закріпленням цього поділу Польщею 

та Московським царством і крахом надій на возз’єднання 
України з допомогою цих держав

 

Слайд 8 

Етапи формування і розвитку українського 
народу

Перший етап Другий етап                     Третій етап
XII – XIII ст.              XIV перша пол. XVI ст.         др. пол. XVI – сер. XVIII ст.

зароджуються  
первісні  ознаки  
державності за 
часів Київської Русі

формуються основні 
cкладові елементи 

української спільноти

інтенсивно 
розвиваються продуктивні
сили країни. Розквітає
національна культура,

література,
мистецтво
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Слайд 9 

Визвольна війна під проводом
Б. Хмельницького

Причини

посилення феодального  гніту

пригноблення української шляхти, міщан 
польською  адміністрацією

залежність реєстровців від польської влади

релігійне гноблення

національні протиріччя

 

Слайд 10 

Рушійні сили

Козацтво

Селянство

Міщани

Частина української шляхти

Православне духовенство
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Слайд 11 

2 Національно-
визвольна та 
соціальна боротьба в 
1648-1657 рр. 
Українська козацька 
держава.

 

Слайд 12 

Основні події національно-визвольної війни 
1648 –1657рр. 

Початковий етап війни 1648–1649 рр.

Повстання на Запорізькій Січі під проводом 
Б.Хмельницького.

5  та 16 травня 1648 р. – перемога повстанців під Жовтими 
Водами та Корсунем.

13 вересня 1648 р. – перемога над польсько-шляхетськими 
військами під Пилявцями.

23 грудня 1648 р.– урочистий вступ визволителя 
Б.Хмельницького до Києва.

Серпень 1649 р. – зрада союзника Хмельницького кримського 
хана під Зборовом. 8 серпня 1649 р. –Зборівський договір.
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Слайд 13 

 

Слайд 14 

Бойова ударна зброя – сокири і 
кістень. 
XVI-XVII ст. (Битва під 
Берестечком).
Метал, дерево; лиття, кування.

З фондів Центрального музею 
Збройних Сил України.
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Слайд 15 

Схема битви під Корсунем. 1648 р. 
Художник А. Серебряков

 

Слайд 16 

Битва під Корсунем. 
Травень 1648 р. 
Художник А. Серебряков, 2008 р.
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Слайд 17 

Події 1650–1653 рр.

Невдоволені Зборівським трактатом сторони готуються до 
нової війни.  

Б. Хмельницький зміцнює дипломатичні відносини з 
Кримським ханством, Туреччиною, Угорщиною, Росією.

Червень 1651 р.– поразка армії Хмельницького під 
Берестечком.

Вересень 1651 р. – підписання Білоцерківського мирного 
договору, що обмежував владу гетьмана, козацтва,

територію Гетьманщини .

Травень 1652 р. – розгром польської армії під Батогом на 
Брацлавщині.

 

Слайд 18 

Битва під Батогом.1652 р.
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Слайд 19 

Політична система Гетьманщини
ГЕТЬМАН

(ВИБОРНА ПОСАДА,МАВ ВИЩУ 
ВІЙСЬКОВУ, ПОЛІТИЧНУ, СУДОВУ 

ВЛАДУ) 

ГЕНЕРАЛЬНА 
КОЗАЦЬКА  
РАДА

ГЕНЕРАЛЬНІ 
СТАРШИНИ

РАДА 
СТАРШИН

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ОБОЗНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПИСАР

ГЕНЕРАЛЬНІ 
СУДДІ

ГЕНЕРАЛЬНІ 
ОСАВУЛИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ХОРУНЖИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
БУНЧУЖНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПІДСКАРБІЙ

 

Слайд 20 

Договори періоду визвольної війни
Б. Хмельницького

Збільшення 
реєстру до 
40 тис. чол.

Під владою 
Гетьманщини 
перебували 
Київське, 
Чернігівське, 
Брацлавське 
воєводства

8 серпня 
1649 р.

Реєстр 20 тис. 
чол. 

Влада гетьмана
поширювалася
лише на 
Києвське
воєводство

18 вересня 
1651 р.

Умови такі, 
як при 
Зборівському 
договорі

5 грудня 
1653 р.

Зборівський 
договір

Білоцерківський 
договір

Жванецька 
угода
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Слайд 21 

Умови союзу України з Росією

Право тримати 
послів та 

зноситися з 
іншими 

державами

8 січня 1654 р. 
Переяславська 

Рада

Право 
власного 

законодавства 
і суддівства

Давнішні права 
міст і права 
вольності 
станів 

духовного, 
шляхетського, 
міщанського, 
козацького і 
посполитого, 
щоб не були 
порушені

Право 
вибирати 
гетьманів та 
урядовців

Україна мала право 
власного самоуправління

“Реєстрового війська щоб 
було 60 000”

“Україна мусить платити 
державцеві данину, але щоб до 
цієї справи московські збірщики
не втручались, вона повинна 
помагати цареві військом на 

війнах, а цар повинен захищати її 
та обороняти від польського 

завзяття”

 

Слайд 22 

Події 1654–1657 рр.
8 січня 1654 р. Переяславська Рада – союз з Російською 

імперією.

21 березня 1654 р. затверджено “Статті Богдана 
Хмельницького” (“Березневі статті”).

Весна 1654 р. – початок війни Росії з Польщею. В Україні 
спільне україно-російське військо під керівництвом      

Б. Хмельницького завдало поразки польським військам 
під Острогом, Уманню, Охматовим, Городком.  

Липень 1657 р. – смерть Б. Хмельницького.

Порушення Москвою своїх зобов'язань перед Україною.
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Слайд 23 

Здобутки першого етапу української національної 
революції

• Ліквідація національного та релігійного гноблення на 
значній частині території України.

• Перемога у Селянськiй війнi (1648–1652 р.), утвердження 
нової моделі соціально-економічних відносин, основаної 
на козацькій і селянській земельній власності. 

• Формування нових соціальних відносин. Козацтво – панівна 
сила у суспільстві.

• Головним здобутком національної революції стало 
утворення Української держави – Війська Запорізького.

 

Слайд 24 

3 “Руїна”. Криза та 
поразка революції
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Слайд 25 

Українські гетьмани в добу Руїни !663–1687 рр.
Правобережна Україна

П. Тетеря           
(1663– 1665)

С.Опара (1665)

П. Дорошенко
(1665–1676)

П. Суховієнко
(1668–1669)

М. Ханенко 
(1670–1675)

Ю. Хмельницький 
(1667–1684)

Лівобережна 
Україна

І. Брюховецький 
(1663–1668)

П.Дорошенко 
(1668)

Д. Многогрішний 
(1668–1672)

І. Самойлович          
(1672–1687)

 

Слайд 26 

Іван Виговський
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Слайд 27 

Петро Дорошенко

 

Слайд 28 

Ознаки «Руїни”
Протиборство старшинських угруповань, що мали різну 
зовнішньо - політичну орієнтацію

Слабкість державної ідеї, відсутність  чіткої програми 
здобуття незалежності України

Внутрішня слабкість молодої держави, загострення
суспільних протиріч, конфлікт між старшинсько-
шляхетською елітою і народними масами

Відсутність авторитетного лідера

Воєнний устрій Української держави
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Слайд 29 

Підсумки національної революції середини XVII ст.

Зрада національним 
інтересам з боку 

панівного магнатсько-
шляхетського стану 

українського суспільства 

Слабкість державницької 
свідомості та відсутність 
у нової еліти політичного 

досвіду

Перебування національної 
державної ідеї

в зародковому стані на 
початок революції

Ліквідація спадкового 
гетьманату, утвердження 

республікансько-олігархічної 
форми правління

Прорахунки у 
внутрішній 

політиці гетьманів 

Поразка 
революції

 

Слайд 30 

Висновки
В умовах панування національного, соціального та 
релігійного гніту український народ розпочинає опір і 
слава першості в ньому належить саме козацтву.
Початок і розвиток української революції нерозривно 
пов’язані з діяльністю її лідера – Б. Хмельницького.
Головним здобутком національної революції стало 
утворення української держави – Війська Запорізького.
Після смерті Б. Хмельницького в Україні розпочалася 
“Руїна “– період міжусобної боротьби старшинських 
угруповувань за владу, громадянської війни, гострої 
кризи і руйнації української держави,що тривав до 80-х 
років і закінчився окупацією її території сусідніми 
державами, занепадом економіки, величезними 
матеріальними і людськими втратами.
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План

Cоціально-економічний
розвиток Наддніпрянщини і Західної 
України  (1772-1914 рр.). 

Суспільно-політичні процеси 
на Сході та Заході України                       
(1772-1914 рр.).

1

2

 



 
 

67

Слайд 3 

Вступ
Кінець XVII-XVIII ст в українській історії пройшли під знаком 
тотального наступу іноземних поневолювачів на українську 
державність та впертої боротьби народу на захист завоювань 
Національної революції.
Прагнення царизму знищити українську державність, його 
переважаюча сила привели у 80-х рр. XVIII ст. до повної ліквідації 
Гетьманщини та самоврядування Слобожанщини і Запорожжя. 
Колоніальна політика іноземних держав характеризувалася 
постійним обмеженням українських прав; посиленням 
централізації, уніфікації, русифікації та полонізації; 
цілеспрямованою політикою розколу українського суспільства; 
хижацькою експлуатацією людських та матеріальних ресурсів 
України.
На початку ХІХ ст. український національних рух переживає 
класичну фазу пробудження.

 

Слайд 4 

Cоціально-
економічний
розвиток 

Наддніпрянщини і 
Західної України            
(1772 –1914 рр.).

1
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Слайд 5 

Причини ліквідації Запорізької січі
втрата нею військового значення, ролі форпосту 
проти татарсько-турецької агресії після успішного 
завершення російсько-турецької війни 1769-1774 
рр.;

конкуренція, яку складала запорозька торгівля 
хлібом, худобою, продуктами тваринництва 
поміщицьким господарствам; 

претензії поміщиків на освоєні козаками землі; 
прагнення царизму зміцнити абсолютистську 
владу, позбутися єдиної самоврядної області, 
осередка і каталізатора антифеодального руху.

 

Слайд 6 

Ліквідація Запорозької Січі 

ліквідація останньої 
самоврядної області на 
території України.
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Слайд 7 

Результати поділу Польщі Росією, Прусією, Австрією 
(земель, які увійшли до Росії)

Центр. част. Білорусії, 
Київщина, 

Брацлавщина, Східна 
Волинь

Землі Зх. Білорусії, 
більша частина 

литовських земель та 
Курляндії, Зах. Волинь

Воєводства 
Інфлянське, Полоцьке , 

Вітебське, 
Мстиславське, та сх. 
част. Мінського 
воєводства

Перший поділ 
1772р.

Другий поділ 
1793р.

Третій поділ 
1795 р.

 

Слайд 8 

Особливості колоніальної політики Російської імперії 
на українських землях в пер. пол. XIX ст.

Політика русифікації

Заснування військових 
поселень.

Ліквідація самоврядуванння
міст

Адміністративнй поділ 
України на 9 губерній

Присутність армії
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Слайд 9 

Адміністративний поділ 
України в першій 
половині XIX ст. в 
складі Російської 

імперії

Катеринослав-
ська губернія

Таврійська 
губернія

Херсонська 
губернія

Полтавська 
губернія

Харківська 
губернія

Волинська 
губернія

Подольська
губернія 

Чернігівська 
губернія

Київська
губернія

 

Слайд 10 

Cтатус українських козаків в складі Російської 
імперії 

Перебували поза кріпацьким станом, були 
переведені в статус державних селян та 

“прикріплені” до землі

Кін. XVIII – сер. XIX ст. становили третину 
населення

До 1832 р. сплачували 1\4 частину своїх 
прибутків на користь державі, підпадали під дію 

загальних рекрутських законів

Не були закріпаченими, проживали на хуторах, 
що вважалися їхньою приватною власністю, 
мали право продавати землю та деякі привілеї
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Слайд 11 

Cлобідська Україна
(з 1824 по 1835 рр. – Слобідсько-Українська, а з 1835 

р. – Харківська губернія)

• В кінці XVII поч. 
XVIII ст. 120 тис. 
чол.    (100 тис. 
українців)

Населення
• Харківська, сх. 
Част. Сумської, 
пiвд. част. 
Донецької і  
Луганської, част. 
Белгородської, 
Курської, 
Воронежської
областей

• Територія 
поділялась на 5 
полків (1765р.
Скасовано 
полкову систему

Територія

• На чолі полків 
стояли 
полковник і 
старшини.           
В містах 
назначались 
царські воєводи

• Активно 
розвиваються 
старшинське та 
монастирське 
землеволодіння

• Експлуатація 
селянства

• Обмеження 
прав козаків

Особливості 
розвитку

 

 
Слайд 12 

Правобережна Україна
Київська, Подільська, Волинська губернії –
Південно-Західний край

Др. пол. XVII поч. XVIIIст. арена запеклих 
польсько-українсько-російсько-турецьких воєн

Домінування польського елементу (польська 
шляхта становила трохи більше третини всього 
дворянства Росії)

Українське суспільство складалося  майже 
виключно із одного класу – селянства(з млн. 
чол.). Кріпаки становили у 1795 р. 74% на Волині, 90 
%– у Київській, 91% –у Подільській губерніях.
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Слайд 13 

Південна (Степова) Україна

Це була територія Дикого поля, яке до 
останньої чверті XVIII ст. заселяли кримські 
татари і запорозькі козаки

Довгий час зберігала прикордонний характер   
( у середині XIX ст. кожний сьомий житель був 
військовослужбовцем)

Особливістю було надзвичайна родючість 
чорноземних степів - основний стимул 
швидкого економічного зростання

Найвищі показники приросту населення в 
Російській імперії. Швидкий розвиток нових 
міст ( 1794 р. заснування Одеси)

Новоросія - зона великого соціального 
експерименту ( земля без кріпацтва, вільне 
поселення колоністів iз-за кордону).

 

Слайд 14 

Промислова революція – найважливіша ознака нової 
історії

В Україні спостерігалась 
недостатня кількість 

професійних  робітників

Луганськ- основний  
промисловий центр 

Катеринославської губернії

Існували дрібні фабрики, 
які виробляли мило, 
свічки, дубили шкіру

Фабрики 
функціонували 

сезонно.Працювали в 
більшості кріпаки.

Промислове виробництво в 
Україні в пер. пол. XIX ст. 

носило сільський характер : 
харчова галузь та переробка 
відходів тваринництва
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Слайд 15 

Валуєвський 
циркуляр

18 липня 1863 р.

Емський указ 
Олександра II

18 травня 1876 р.

Російські державні акти спрямовані 
на заборону

української мови та культури 

 

Слайд 16 

Колоніальна політика Австрійської імперії на 
українських землях

те
ри
то
рі
я • Східна 

Галичина, 
Буковина і 
Закарпаття
(коронний 
край –
Королівство 
Галичини і 
Лодомерії 
(Володимирії) 
з центром у 
Львові.

ос
об
ли
во
ст
і • Поляки, угорці, 

румуну були 
домінуючими 
націями.

• Промисловість була 
слабко розвинута, 
спеціалізувалась на 
добуванні та 
первинною 
переробкою 
сировини

• Складалися умови 
для розвитку 
національної 
культури і 
громадського руху 
українців 

ре
ф
ор
м
и • В 70 – 80-х 

роках ХVІІІ ст. 
реформи 
освіченого 
абсолютизму 
Марією 
Терезiею та 
Йосифом ІІ, 
які значною 
мірою 
модернізували 
австрійське 
суспільство
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Слайд 17 

Марія Терезія

 

Слайд 18 

Суспільно-
політичні процеси 
на Сході та Заході 

України 
(1772-1914 рр.)

2
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Слайд 19 

Українське національне 
відродження

Почалося наприкінці XVIIIст. 
Проявилося в :

зверненні до героїчного минулого
українського народу;

звернення до народної словесності;

поширенні масонства в містах України;

розвитку української культури, мови;

створенні таємних політичних 
організацій в Україні.

 

Слайд 20 

Український національний рух на Підавстрійській
Україні

“Руська трійця” –
львівське просвітницьке 
угруповання І. Вагілевич, 

Я.Головацький,  
М. Шашкевич 

Греко-католицькі священики, 
університетська молодь – піонери 

культурного відродження

1836 р. –
альманах “Русалка
Дністровая” . 

Пропагувалась ідея єдності 
українських земель, вказувалась 
важливість вивчення ісоричного

минулого України на 
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Слайд 21 

І.Котляревський
 “Енеїда”                   

(перше видання)

 

Слайд 22 

В.Н.Каразін Університет
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Слайд 23 

Декабризм в Україні
Масонські ложі     

( “Любов до 
істини”, , 

“Малоросійське
товариство”)

(1818–
1821)

1821

“Південне
товариство”
П. Пестель, 
П.Аврвмов, 
М.Басаргін

1825

Створення           
“Союзу

Благоденства”
в Україні            

(1819–
1920) 

1824
“Руська Правда”програма, яку 

готував П.Пестель

1823
“Товариство об'єднаних 
словян”. Засновники –

брати Борисови
1825

Початок повстання Чернігівського 
полку, захоплення Василькова, 

похід повсталих військ на Триліси, 
поразка повстання

29.12.1825 1–3.01.1826

 

Слайд 24 

М. О. Максимович М.I. Костомаров                       
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Слайд 25 

Кирило-мефодієвське братство
Січень 1846 – березень 

1847рр.

м.Київ
Засновники – М.Костомаров, 
П.Куліш, М.Гулак, Т.Шевченко…

Мета :  утворення вільної держави в 
союзі з іншими слов'янськими 

народами;
скасування кріпацтва й панщини; 

поширення освіти в народі

Причини 
виникнен

ня

•Поширення 
передових західно
європейських ідей;

•Жорстокий 
самодержавний 

режим

 

Слайд 26 

Т.Г. Шевченко  

 



 
 

79

Слайд 27 

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. була одним з найбiльш
розвинутих у промисловому відношенні територій Російської імперії.

Завершення 
промислового 
перевороту та 
початок 

індустріалізації

В загальному 
обсязі продукції 
українського 
народного 

господарства  48%
займала саме 
промисловість

Донецький 
вугільно-

металургійний, 
Криворізький 
залізорудний, 
Нікопольський 
марганцевий 
басейни

Схід та Південь 
України-

найрозвинутіші 
регіони 

Російської імперії

Південно-
західний 

сільськогоспо
дарський 
регіон

 

Слайд 28 

Перша російська революція 
1905 –1907 рр. таУкраїна

Почалася           
9 січня 1905 р. 

“кривава
неділя”

В Україні хвиля 
страйків 

прокотилася

Києві Харкові Миколаєві

Катеринославі
Одесі

Робітничий та 
селянський рух 
проявлявся у 

формі 

масових погромів 
поміщицьких 

маєтків
збройних 
повстань

страйків 
робітників

політичних  
акцій

Причини поразки
• відсутність єдності дій 

серед революційних 
партій;

• різночасність виступів;
• слабка технічна 
підготовка повстанців;
• недосвіченість

керівників
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Слайд 29 

Україна в роки Першої світової війни
Учасники Причини Характер Привід Плани на 

Україну

Троїстий союз 
(Німеччина, 
Австро-
Угорщина, 
Італія)
Антанта 
(Росія, Англія, 
Франція).
В Ході війни до 
Троїстого союзу 
приєдналась 
Туреччини і 
Болгарія. До Антанти 
– Румунія і США. 
Італія перейшла до 
Антанти в грудні  
1915 р.

Прагнення 
монопо-
лістичних
об'єднань 
збільшити 
прибутки за 
рахунок 
військових 
замовлень,
захоплення
нових ринків 
збуту, переділ 
колоній, 
усунення 
конкурентів

Загарб-
ницький.

Вбивство австро-
угорського 
ерцгерцога
Франца
Фердинанла та 
його дружини 
сербським 
націоналістом 
Г.Принципом.

Австро-
Угорщина 
претендувала 
на Волинь, 
Поділля. 
Німеччина –
на 
сухопутний 
шлях до 
Персії й 
Середньої 
Азії, Росія 
_захопити 
західно-
українські
землі

 

Слайд 30 

Висновки
Протягом ХІХ століття обидві частини України перебували під 
колоніальним гнобленням Російської та Австро-Угорської імперії.
Проведені в імперіях реформи, нажаль, не змогли докорінно змінити 
економічне становище на українських землях, проте вони створили умови 
для розгортання національного руху.
Національний рух в Україні  в ці роки пройшов складну організаційну та 
ідейну еволюцію від культурних гурткових форм організації , до 
політичних партій та гасла державної самостійності.
На початку ХХ ст. Наддніпрянська Україна була одним з найбільш 
розвинутих в економічному відношенні регіонів Російської імперії. В ній 
відбувалися важливі соціально-економічні зрушення.
У результаті процесів капіталістичного розвитку в країні сформувалася 
нова суспільна сила – пролетаріат. Робітничий клас України розвивався 
як складова частина загальноросійського пролетаріату, один з найбільш 
чисельних його загонів.
Події Першої світової війни  загострили протиріччя в усіх сферах 
суспільства, були  суттєво підірвані продуктивні сили країни, на піці 
було невдоволення народних мас. 
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

Лютнева революція в Росії. 
Розвиток політичної ситуації в 
Україні протягом 1917 р. 

Україна в полум’ї 
громадянської війни: основні військово-
політичні сили і режими.

Підсумки революції та 
громадянської війни.

План

1

2

3
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Слайд 3 

Вступ
На початку 1917 р. українські землі не мали 
територіальної єдності. Більша їх частина –
Наддніпрянщина (Лівобережжя, 
Правобережжя, Південь) – належала 
Російській імперії, Західна Україна (Східна 
Галичина, Північна Буковина і Закарпаття) 
входила до складу Австро-Угорської імперії.

Перша світова війна і революції , в 
краiнах яких вони вiдбувалися призвели 
до руйнації імперій, на теренах яких 
з’явились нові держави. 

 

Слайд 4 

Лютнева революція 
в Росії. Розвиток 

політичної ситуації в 
Україні протягом 

1917р.

1
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Слайд 5 

Лютнева революція 1917 р.

Цар Микола ІІ,
династія 
Романових

Тимчасовий уряд

Петроградська рада 
робітничих і селянських

депутатів

Установчі збори 
мали вирішити подальшу долю країни

Буржуазно-демократична революція

РеспублікаМонархія

27 лютого 1917 р

 

Слайд 6 

Політичні програми
Петроградська рада 

робітничих і солдатських 
депутатів

негайний вихід Росії з війни1

націоналізація промисловості

зрівняльний розподіл 
поміщицьких земель між 

селянами без відшкодування

2

3

меншовики, більшовики
та есери

Тимчасовий уряд

продовження участі Росії у 
Першій світовій війні 
до  переможного кінця

1

збереження принципів ринкової 
економіки у господарстві країни

часткова ліквідація 
поміщицького землеволодіння, 
надання землі селянам за викуп

2

3

кадети та октябристи
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Слайд 7 

Національно-демократична революція в Україні

Лютнева революція 1917 р.

Національно-демократична революція

Українська 
Центральна Рада
(березень 1917 –
квітень 1918 )

1

Гетьман
Скоропадський
(квітень 1918 –
грудень 1918 )

2

Директорія
(грудень 1918 –
жовтень 1920 )

3

 

Слайд 8 

Україна  після Лютневої революції

Українська 
Центральна 

Рада

Комітет 
об’єднаних 
організацій 

(представляв 
інтереси 

Тимчасового 
уряду в Україні)

Київська рада 
робітничих і 
солдатських 
депутатів

Органи управління
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Слайд 9 

Центральна Рада
створена 3 березня 1917 р.

за ініціативою лідерів ТУП (Д. Дорошенка, С. Єфремова, Є. Чикаленка) і 
діячів УСДРП (В. Винниченка та С. Петлюри) 

як орган, що мав представляти інтереси України перед Тимчасовим урядом.

 зобов’язав УЦР відстоювати перед Тимчасовим урядом позицію щодо національно-
територіальної автономії.

28 травня –

2 червня 1917 р.

 обрав курс на національно-територіальну автономію України; 

 надав УЦР статусу вищого законодавчого органу України та санкціонував організацію 
місцевих органів управління.

5–7 квітня 

1917 р.

Український 
національний 

конгрес

Всеукраїнський 

селянський з’їзд

1

 

Слайд 10 

Лідери ЦР

М. Грушевський
голова ЦР

В. Винниченко 
голова 

Генерального 
секретаріату

С. Єфремов 
ген.секретар 

міжнаціональних 
справ

С. Петлюра
ген. секретар 

військових справ
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Слайд 11 

Дискусії навколо національного питання

«Самостійники» 
(М. Міхновський)

незалежність України

«Автономісти»
(М. Грушевський, 
В. Винниченко)

автономія України 
в складі 

федеративної Росії

 

Слайд 12 

Склад ЦР
212 чол.;

 27 %

108 чол.; 
13 %

84 чол.; 
10 % 15 чол.; 

2 %
20 чол.; 

2 %

35 чол.;
 4 %

40 чол.;
 5 %

50 чол.;
 6 %

100 чол.;
 12 %

158 чол.;
 19 %

Всеукраїнська рада сільських депутатів
Всеукраїнська рада військових депутатів
Всеукраїнська рада робітничих депутатів
Депутати неукраїнських рад робітничих і селянських депутатів
Російська соціалістична партія
Єврейська соціалістична партія
Українська соціалістична партія
Польська соціалістична партія
Депутати від міст і губерній
Депутати професійних, просвітницьких, громадських організацій та національних меншин
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Слайд 13 

Структура влади

Мала Рада
постійно діючий 

законодавчий орган влади, 
30 чол., голова М. Грушевський Генеральний секретаріат

уряд, виконавчий орган влади, 
8 секретарів, голова 
В. Винниченко

Центральна Рада
вищий орган влади

Губернські, повітові, міські ради
місцеві органи влади

 

Слайд 14 

Універсали ЦР
І 10.06.1917

Проголошувалася національно-територіальна автономія України в складі 
Федеративної Росії, оголошувалося скликання Всенародних 

Український Зборів (сейму)

І 3. 07.1917
Виходячи з угоди з Тимчасовим урядом, Центральна Рада заявила про 

запрошення до її складу інших народностей, а також висловлювалася 
проти автономії України до скликання Загальноросійських 

Установчих Зборів

ІІІ 7.11.1917

Проголошено Українську Народну Республіку у складі Російської 
Федеративної Республіки. Проголошено скасування права приватної 

власності на землю, запровадження 8-годинного робочого дня, 
встановлення державного контролю над виробництвом. 9 січня 1918 

р. визначено днем скликання Українських Установчих Зборів

ІV 9.01.1918

Україну проголошено самостійною незалежною державою. Задекларовано 
наміри повної демобілізації армії  і створення натомість, народної 

міліції, передачі землі трудовому народу без викупу, надання 
національним меншинам права національно-персональної автономії
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Слайд 15 

Жовтневий збройний переворот 1917 р.
25 жовтня 1917 р.

Рада Народних 
Комісарів

Курс на
• ліквідацію ринкових економічних відносин; 
• націоналізацію земельного фонду і промисловості країни;
• знищення політичних конкурентів шляхом розв’язання;
Громадянської війни.

Тимчасовий
уряд

 

Слайд 16 

Україна в полум’ї 
Громадянської війни: 
основні військово-

політичні 
сили і режими

2
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Слайд 17 

Особливості громадянської війни в Україні

різновекторність політичних орієнтацій воюючих сторін;

хронічна нестача зброї і припасів у воюючих сторін;

укладання численних нетривалих 
компромісних договорів між воюючими сторонами;

пасивність основної маси населення України;

вплив зовнішніх факторів.

відсутність домінуючої військово-політичної сили;

значна кількість претендентів на владу;1

2

3

4

5

6

7

 

Слайд 18 

Перший радянський уряд в Україні
4–6 грудня 1917  р. – І Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві

(більшовики отримали меншість голосів) 

11–12 грудня 1917 р. – І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові
(більшовики отримали більшість голосів)

Проголосили 
радянську УНР

Створили  уряд  ―
Народний Секретаріат

(голова Є. Бош,
з 03.1918 р.
М. Скрипник)

Створили 
Центральний

виконавчий комітет 
(голова Є. Медведеє)
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Слайд 19 

Перша війна радянської Росії з УНР

1

2

3

4

17.12.1917 р.
ультиматум Раднаркому Центральній Раді, початок війни;

16 01.1918 р.
у бою під Крутами загинули студенти, гімназисти, військові 
курсанти на чолі з сотником Омельченком, які виступили на захист 
УЦР;

26.01.1918 р.
більшовицькі війська під командуванням М. Муравйова зайняли Київ;

12.1917 – 02.1918 рр.
УЦР втратила контроль над більшою частиною  України.

 

Слайд 20 
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Слайд 21 

Брестський мирний договір
27 січня (9 лютого) 1918 р.

Допомога сировиною 
(до липня 1918 р. надати 1 млн т

збіжжя, м’яса, круп)

Військова допомога 
(вигнати Червону гвардію, відновити

контроль ЦР над Україною)

Австро-
Угорщина,
Німеччина

УНР

 

Слайд 22 

Брест-Литовський мирний договір
3 березня 1918 р.

Радянська Росія

Центральні держави 
( Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія )

Поразка та вихід Росії з Першої світової війни
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Слайд 23 

Причини поразки ЦР

недооцінка 
В. Винниченком 
і М. Грушевським 

значущості 
військового аспекту 

у процесі 
державотворення 
(УНР фактично 
відмовилася від 
створення власної 
національної армії)

1

нерішучість 
Генерального 
секретаріату у 

розв’язанні земельного 
питання (право 

приватної власності на 
землю було скасовано,
однак  перерозподіл 
земельного  фонду 
відкладено на 

невизначений термін)

2

відсутність 
диференційованої 
етнополітики 

(інертне ставлення 
більшості 

зрусифікованого 
міського населення 
до державотворчих 
ініціатив УЦР )

3

 

Слайд 24 

Гетьман П.Скоропадський
29 квітня 1918 р.

державний переворот ― за сприяння німецької окупаційної  
адміністрації владу захопила «Українська громада» 

на чолі з генералом П.П. Скоропадським
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Слайд 25 

Основні напрями зовнішньої політики П.Скоропадського

1

встановлення 
дипломатичних 
відносин з 
країнами 

Четвертного союзу 
і Антанти

2

підписання 
мирного 
договору з 
радянською 
Росією

3

підтримка 
контактів з 

небільшовицькими 
державними 

утвореннями на 
Дону, Кубані, 
Північному 
Кавказі

 

Слайд 26 

Внутрішня політика гетьмана П.Скоропадського

формування нового уряду ― Кабінету міністрів;

відновлення поміщицького землеволодіння;

стабілізація промисловості, транспорту, фінансів;

скасування 8-годинного робочого дня і робiтничого контролю 
на підприємствах;

відродження українського козацтва;

розвиток національної культури
(150 гімназій, 2 університети, УАН, національна бібліотека, національний архів);

обмеження демократичних прав і свобод громадян.

створення дієздатного адміністративного апарату;

ліквідація УНР і створення Української Держави;1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Слайд 27 

Причини поразки уряду гетьмана П.Скоропадського

1

українська 
армія не була 
створена, 
гетьманат 
охороняли 
війська 

інтервентів

2

повернувши 
поміщикам їхні 

землі, 
гетьманат 
викликав 
масове 

невдоволення 
селянства

3

продовольчі 
реквізиції 
інтервентів 
викликали 

збройний опір 
селянства

 

Слайд 28 

Директорія
серпень

1918 р.

представники УСДРП, УПСР, УПСФ заснували Український
національний союз ( УНС )

14 листопада 
1918 р.

УНС створив Директорію ( В. Винниченко, С. Петлюра, 

Ф. Швець, П. Андрієвський, А. Макаренко )
18 листопада 

1918 р.
Директорія розгромила війська гетьмана П. Скоропадського під 

Мотовилівкою
14 грудня 

1918 р.
П. Скоропадський зрікся влади

А. Макаренко, 
Ф. Швець, 
С. Петлюра
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Слайд 29 

Зовнішня політика Директорії

2-га війна радянської Росії з УНР  
(грудень  1918 ― квітень 1919 р.);

прагнення  встановити  дипломатичні  відносини  
із  країнами Антанти;

участь у Паризькій мирній конференції 
(18 січня ― 28 червня 1919 р.).

ведення війни  з Польщею  за  західноукраїнські  землі  
(листопад 1918 ― липень 1919 р.);

встановлення міжнародних зв'язків з 
Голландією, Угорщиною, Чехословаччиною, Італією;

1

2

3

4

5

більшовики

білогвардійціПольща

Директорія

 

Слайд 30 

Внутрішня політика Директорії

створення органів законодавчої (Трудовий конгрес) і 
виконавчої (Рада міністрів на чолі з В. Чехівським) влади;

відновлення 8-годинного робочого дня, робiтничого 
контролю на підприємствах, права на проведення страйків;

введення в обіг власної грошової одиниці ―
гривні  ( 26 січня 1919 р.);

проголошення Акту воз'єднання ( злуки ) УНР і ЗУНР 
( 22 січня 1919 р. ).

ліквідація приватної власності на землю 
і розподіл землі між селянами;

відновлення УНР;1

2

3

4

5

6
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Слайд 31 

Західноукраїнська Народна Республіка

Поразка у Першій світовій війні та розпад Австро-Угорської імперії
жовтень 1918 р.

Є. Петрушевич

18.10.1918 утворення Української національної ради.
11.11.1918 створення уряду - Державного  

Секретаріату на чолі з К. Левицьким.

13.11.1918 проголошення Західноукраїнської Народної 
Республіки, президент ― Є. Петрушевич.

10.1918 ―
07. 1919

польсько-українська війна за контроль над 
Східною Галичиною.

 

Слайд 32 

Політика ЗУНР

встановлення державної монополії на продаж 
зерна, хліба, цукру, сірників, худоби;

проголошення Акта об'єднання (злуки) УНР та ЗУНР;

створення Української Галицької армії (УГА).

введення власної валюти – гривні;

ліквідація великого землеволодіння й передача 
земель малоземельним і безземельним селянам;

1

2

3

4

5

Внутрішня політика ЗУНР

Зовнішня політика ЗУНР

припинення війни з Польщею.

міжнародне визнання країнами Антанти;1

2

 



 
 

97

Слайд 33 

Паризька мирна конференція
18 січня - 28 червня 1919

Визнано законною окупацію

Польщею Східної Галичини

Румунією Північної Буковини та Бесарабії

Чехословаччиною Закарпаття

 

Слайд 34 

Другий радянський уряд в Україні
Українська Соціалістична Радянська Республіка  (УСРР)

Конституція (6-10 березня 1919 р.)

Х. Раковський

Всеукраїнський з'їзд рад
Всеукраїнський центральний 

виконавчий комітет
на чолі з Г. Петровським

Рада народних комісарів
на чолі з Х. Раковським

комбіди та ревкоми

Законодавча
влада

Виконавча
влада

Місцеві 
органи
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Слайд 35 

Політика воєнного комунізму

Завдання 
мобілізувати ресурси для перемоги 
більшовиків у Громадянській війні;

реалізувати утопічну 
воєнно-комуністичну модель соціалізму.

забезпечити армію і промисловість 
продовольством;1

2

3

 

Слайд 36 

Політика воєнного комунізму

передача більшої частини поміщицьких земель колективним 
державним сільським господарствам ( комуни, радгоспи );

розгортання діяльності Всеукраїнської Надзвичайної Комісії;

націоналізація промисловості;

насильницьке запровадження загальної трудової повинності;

заборона приватної торгівлі і перехід до прямого товарообміну;

запровадження карткової системи розподілу продуктів;

сувора централізація управління у сфері виробництва 
і розподілу матеріальних благ.

створення комітетів бідноти, репресії щодо куркульства;

запровадження продовольчої розкладки ( продрозкладки );1

2

3

4

5

6

7

8

9

 



 
 

99

Слайд 37 

Політика А. Денікіна

стягнення з селян податку на потреби білогвардійської армії;

припинення діяльності ВУАН, видання українських 
газет і журналів;

політичні репресії;

ліквідація 8-годинного робочого дня, 
збільшення норм виробітку на підприємствах;

відновлення поміщицької власності на землю;1

2

3

4

5

Збройні Сили півдня Росії ( А. Денікін )

весна  1919 – весна 1920  рр.

Україну поділено на Харківську, Київську і 
Новоросійську області на чолі з губернаторами.

6

 

Слайд 38 

Варшавський договір
21 квітня 1920 р.

Польща визнавала 
незалежність УНР 
і Директорію на 

чолі з С. Петлюрою 
верховною владою 

в Україні

1

УНР відмовлялась 
від претензій на 
Східну Галичину, 
Західну Волинь, 
частину Полісся

2

Таємна військова 
конвенція 
передбачала 

спільні воєнні дії 
УНР і Польщі 

проти більшовиків 

3

УНР Польща
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Слайд 39 

Радянсько-польська війна

Ризьке перемир'я між Польщею і 
радянською Росією.

12.10.1920 

польські  війська  перейшли  в  контрнаступ; 27.08.1920 

радянські війська зайняли Правобережну  і  
Західну Україну,  вступили на  територію Польщі; 

26.05.1920 

радянські війська перейшли в контрнаступ;14.05.1920 

польсько-українські війська зайняли 
Правобережну Україну, форсували Дніпро;

04-05.1920 

почалася радянсько-польська війна;25.04.1920

 

Слайд 40 

Ризький мир

18 березня 1921 р.

Польща 
визнавала 
існування 
УРСР

до Польщі 
відійшли 

Східна Галичина, 
Західна Волинь, 
західне Полісся, 
Холмщина, 
Підляшшя

більша частина 
Правобережної 

України 
ввійшла до 
складу УРСР

Польща Радянська 
Росія
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Слайд 41 

Зимові походи УНР

Другий 
«зимовий похід»

11.1921 р.

під командуванням 
генерала 

Ю. Тютюнника

Перший 
«зимовий похід»

12.1919 – 05.1920 рр.

під командуванням 
генерала 

М. Омеляновича-
Павленка

 

Слайд 42 

Розгром військ  П. Врангеля
6 червня 
1920 р.

війська Врангеля почали наступ і захопили Північну 
Таврію;

7 серпня 
1920 р.

радянські війська разом з військами Н. Махно розгромили 
білогвардійців у Північній Таврії, витіснили їх у Крим;

8 ―11 листопада 
1920 р.

радянські війська взяли штурмом Перекопські 
укріплення, прорвалися в Крим;

16 листопада 
1920 р.

радянську владу було встановлено у Сімферополі, 
Севастополі, Феодосії, Керчі, Алушті і Ялті.

Частина білогвардійських військ і біженців евакуювалися на кораблях 
Антанти в Туреччину,  інші стали жертвами «червоного терору».
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Слайд 43 

Розгром військ Н.Махно

25 ―26.11.1920
радянські війська 
оточили війська 
Н. Махно у районі 
Євпаторії в Криму 
та в Гуляйполі

1

08.1921
Н.Махно разом 
з невеликим 
загоном втік 
до Румунії

2

Н. Махно

 

Слайд 44 

Підсумки революції 
та Громадянської 

війни

3
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Слайд 45 

Результати громадянської війни

велика розруха народного господарства, 
матеріальні втрати якого сягнули 12 млрд карбованців;

поразка українського національно-демократичного руху через
брак взаєморозуміння та узгодженості дій між його керівництвом;

прихід до влади в Наддніпрянській Україні РКП(б) та КП(б)У.

відсутність територіальної цілісності 
українських етнічних земель;

смерть 3,5 млн населення України внаслідок бойових дій, 
каральних акцій воюючих сторін, голоду та епідемій;

1

2

3

4

5

 

Слайд 46 

Висновки
Повалення самодержавства у лютому 1917 р. 
започаткувало національно-демократичну 
революцію, яка поставила питання про 
ліквідацію національного поневолення та 
впровадження української державності. 
У ході Громадянської війни українські 
національно-демократичні сили зазнали 
поразки, не вдалось зберегти єдності 
українських земель: в Наддніпрянській Україні 
утвердилась радянська влада, а Західна 
Україна була розділена між Польщею, 
Угорщиною та Румунією. 

Громадянська війна забрала мільйони 
життів і стала народною трагедією. 
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План
Радянська держава в 1921―1924 рр.
Формування тоталітарної системи в 

СРСР. Сталінізм та його наслідки для 
України.
Політичний, соціально-економічний та 

національно-культурний розвиток Західної 
України, Буковини і Закарпаття у 1921-
1939 рр.

1

2

3
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Слайд 3 

Вступ
Перемога більшовиків у Громадянській війні 
стала переломним етапом у світової історії: на 
карті з’явилась нова держава, що мала намір 
втілювати у життя соціалістичні ідеї. 
Перш ніж приступити до перебудови 
суспільства на соціалістичних засадах необхідно 
було відновити народне господарство та 
заручитися підтримкою всіх верств населення.
Оскільки нова країна не могла спиратися на 
допомогу ззовні , соціалістичне реформування 
відбувалося за рахунок внутрішніх ресурсів: 
ціною примусу і знищення всіх незгодних, 
завдяки трудовому героїзму населення.

 

Слайд 4 

1

Радянська держава 
в 1921-1924 рр.
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Слайд 5 

Етапи входження України до складу СРСР

1

червень 1919― 
грудень 1920 рр.

- утворення «воєнно-
політичного союзу»;

- збереження   
Україною формальної 
незалежності.

2

грудень 1920―
грудень 1922 рр.

- формування 
договірної федерації; 
- обмеження 
суверенітету України.

3

грудень 1922―
травень 1925 рр.

- утворення СРСР; 
- втрата Україною 
незалежності.

 

Слайд 6 

Союз республік

Україна ― автономія 
у складі РРФСР

Україна ― автономія 
у складі СРСР

Україна ― суверенна 
держава 

у конфедеративному
союзі республік

Х. РаковськийЙ. Сталін В. Ленін

Моделі
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Слайд 7 

Декларація про створення СРСР, Союзний договір
30 грудня 1922 р. 
І з’їзд Рад СРСР

РСФРР (Російська Соціалістична Федеративна 
Радянська Республіка)

СРСР
УСРР (Українська Соціалістична

Радянська Республіка)

ЗСФРР (Закавказька Соціалістична Федеративна 
Радянська Республіка; з 1924 р. Азербайджанська, 

Грузинська, Вірменська РСР)

БСРР (Білоруська Соціалістична Радянська 
Республіка)

 

Слайд 8 

СРСР  у 1922 р.
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Слайд 9 

Конституція СРСР

Республіки
мали широкі 

автономні права 

Республіки 
втратили
суверенітет

Формально Реально

Отримала республіканський 
адміністративний та 
державний апарат

Отримала власну 
національно-територіальну 

цілісність

УРСР

31 січня 1924 р. 
ІІ з’їзд Рад СРСР

 

Слайд 10 

Конституція СРСР
До компетенції 
вищих органів 
влади СРСР 
входили:

- зовнішня політика;
- кордони;
- збройні сили;
- транспорт; 
- зв'язок; 
- планування 
народного 
господарства;

- оголошення війни і 
підписання миру.

До компетенції 
республіканських 
органів влади 
входили:

- внутрішні справи;
- сільське 
господарство;

- юриспруденція;
- освіта;
- охорона здоров’я;
- соціальне 
забезпечення.
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Слайд 11 

Централізація влади в руках Комуністичної партії

Партійні дискусії

формально ─ знаряддя 
пошуку шляхів розвитку 
країни в мирних умовах;
реально – знаряддя 

розгрому інакомислячих, 
перетворення у партію з 
однією думкою.

Чистки 

знаряддя боротьби зі 
«старою гвардією»;
спосіб прикриття всевладдя 

партійних вождів; 
залучення нових членів, 

переважно малограмотних 
робітників, якими легше 
керувати.

Засоби трансформації партії

 

Слайд 12 

Голод 1921-1923 рр.

Жертвами голоду в УРСР стало
близько 3,8 млн. чол. 

посуха; 
скорочення посівних площ; 
руйнування сільськогосподарського 
виробництва
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Слайд 13 

Причини НЕПу

• Порушений союз 
робітничого класу з 
селянством, селянські 
повстання.

• Скоротилась в 10 разів 
кількість пролетаріату
(загинули 
або декласувались).

• У партії 
сформувалось біля 
10 платформ, які 
пропонували різні 
шляхи виходу з кризи.

Внутрішньо-
партійна криза

Економічна
криза

Внутрішньо-
політична криза

Березень 1921 р. 
Х з’їзд РКП(б)

Промисловість (обсяги 
виробництва 1920 р. в 
порівнянні з 1913 р. –
13,8 %).

Сільське господарство 
(заготовлено сільсько-
господарської продукції 
40 % від потреби, голод).

Фінанси (гроші 
знецінились у 13 тис. разів).

 

Слайд 14 

Сутність НЕПу

Відновлено 
торгівлю й 
товарно-грошові 
відносини;
дозволено 

приватну торгівлю 
і дрібне 
підприємництво;
розвиток 

кооперації та 
оренди;
введено 

стабільну валюту.

Денаціоналізовано дрібні і 
середні підприємства; 
великі підприємства 

об’єднано в трести та 
переведено на 
госпрозрахунок;
введено відрядну заробітну 

плату;
ліквідовано загальну 

трудову повинність;
створено єдиний центр 

планування – Держплан;
дозволено іноземні концесії.

Введено 
продподаток 
(у 2 рази менший 
продрозкладки, 
прогресивний);
ліквідовано 

кругову поруку.

Сільське
господарство

Промисловість
Фінанси 
і торгівля
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Слайд 15 

продовжували збиратись борги 
за продрозкладкою, хоча і в 

меншому обсязі

більш тривале збереження елементів політики воєнного комунізму

Особливості впровадження НЕПу в Україні

широко використовувались 
«воєнно-комуністичні»
методи у різних сферах 

господарства

 

Слайд 16 

Результати НЕПу
У 1925─1926 pp. перевищено довоєнний рівень промислового 
виробництва.

1.

Вперше почали будувати районні державні електростанції.

Українське селянство припинило організовану збройну боротьбу 
проти радянської влади.

3.

В 1925─1926 pp. обсяг валового сільськогосподарського 
продукту досягнув довоєнного рівня.

2.

4.

Почала розвиватися торгівля, зросла чисельність міського 
населення.

5.

6. Швидко відновився транспорт.

7. Виріс життєвий рівень населення.

 



 
 

112

Слайд 17 

Згортання НЕПу

Курс на ліквідацію НЕПу,
повернення до «соціалістичного» способу господарювання.

в політиці 
адміністративно-командна 

система

НЕП базувався на двох протиріччах:

в економіці
ринкові відносини

Зима 1928-1929 рр.

 

Слайд 18 

Коренізація

Українізація –
складовий елемент 
коренізації політичне 

впровадження елементів 
української культури в 

різних сферах 
суспільного життя.

Політика коренізації -
використання більшовиками 

національних мов як засобу пропаганди 
ідей комунізму серед широких народних мас.

Квітень, 1923 р. 
ХІІ з’їзд РКП(б)
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Слайд 19 

запровадження навчання, організації культурно-освітніх 
закладів, видання газет, журналів українською мовою;

використання української мови як державної;

висування, підготовка та виховання кадрів корінної 
національності для партійного та державного апарату;

створення економічних і політичних передумов 
для всебічного розвитку нацменшин;

розквіт національної за формою і радянської за 
змістом культури.

Українізація

 

Слайд 20 

Національний склад УРСР у 1930 -1931рр.

25100 тис.чол.

225 тис.чол.

125 тис.чол.

110 тис.чол.

1 тис.чол.

20 тис.чол.

80 тис.чол.

160 тис.чол.

460 тис.чол.

500 тис.чол.

1730 тис.чол.

3200 тис.чол.

українці
росіяни

євреї
поляки
німці
молдавани і румуни

татари
болгари
греки

угорці
чехи і словаки
білоруси
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Слайд 21 

Результати українізації

1

чисельність 
шкіл з 

українською 
мовою 
навчання 
зросла 
до 85 %;

2

75 % 
діловодства 
державних 
установ було 
переведено на 
українську 
мову

3

українською 
мовою 

видавалося до 
90 % газет і 
журналів

4

бурхливо 
розвивалася 
українська
культура

На початок 1930-х рр.:

 

Слайд 22 

2 Формування 
тоталітарної 
системи в СРСР. 
Сталінізм та його 

наслідки для 
України
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Слайд 23 

Тоталітаризм
Політичний режим, який характеризується 

прагненням держави до абсолютного контролю 
над усіма сферами громадського життя, повним 
підпорядкуванням людини політичній владі і 

пануючій ідеології

 

Слайд 24 

Сталінізм
Форма радянського тоталітаризму,
диктатура на чолі з Й. Сталіним

тотальне відчуження 
народу від власності 

і політики

монополія 
більшовиків на 
контроль за всіма 

сферами суспільного 
життя
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Слайд 25 

Сталінізм

на владу

ліквідація 
політичних 
конкурентів;
об’єднання партії з 

держапаратом;
повний контроль 

над громадськими 
організаціями.

на ідеологію

державна ідеологія: 
марксизм-ленінізм;
контроль над усіма 

сферами духовного 
життя;
переслідування 

інакомислення.

на управління 
економікою

націоналізація 
підприємств;
командно-
адміністративні методи 
управління;
бюрократизація 
економіки.

Монополія більшовиків

 

Слайд 26 

Репресії
Каральні заходи проти населення, 

безпідставні переслідування громадян
аж до фізичного знищення
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Слайд 27 

Етапи політичних репресій

1

1928―1931

примусова 
колективізація, 
розкуркулення

ліквідація УАПЦ

процес СВУ

2

1932―1936

штучний голод

«постишевський 
терор»

«кіровська хвиля»

3

1937―1938

«великий терор»

 

Слайд 28 

Сталінські репресії 1930-х рр.
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Слайд 29 

Напрями репресій
1

проти 
селянства

2

проти 
української 
національної 

еліти

3

проти 
релігії і 
церкви

4

проти 
військових 
кадрів

5

проти 
партійних і 
державних 
діячів

 

Слайд 30 

Репресії

•придушували 
опозицію;
• нейтралізували 
потенційних
противників;
• блокували 
розвиток
громадянського 
суспільства.

• головним стимулом 
до праці став страх;
• забезпечували 
державу дармовою
робочою силою.

• розколювали 
суспільство;
• створювали 
атмосферу 
взаємопідозри 
і недовіри.

Соціальна
сфера

Політична
сфера

Економічна
сфера

Роль в 
утвердженні 
тоталітаризму
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Слайд 31 

Показові політичні процеси.1

Позасудові переслідування.2

Створення 
«оперативних трійок».

3

Застосування НКВС методів 
фізичного впливу.

4

Способи репресивних заходів

 

Слайд 32 

Наслідки сталінських репресій

Падіння темпів розвитку народного господарства. 5.

Зниження потенціалу спеціалістів усіх галузей. 4.

Формування атмосфери страху, заохочення доносів. 3.

Занепад української культури. 2.

Фізичне знищення мільйонів українців. 1.

Підірвано обороноздатність країни.6.

Зміцнення культу особи Й. Сталіна, знищення 
всіх потенційних претендентів на владу.

7.
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Слайд 33 

Індустріалізація

Політика радянського уряду, спрямована 
на створення в СРСР великого 

промислового потенціалу та розвиток, 
насамперед, галузей «групи А» –
паливної, енергетичної, хімічної, 

машинобудівної.

Грудень 1925 р. 
XІV з’їзд ВКП(б)

 

Слайд 34 

Індустріалізація

необхідність 
технічного 

переоснащення 
економіки

необхідність 
створення 
військово-

промислового 
комплексу 
(в умовах 

капіталістичного 
оточення СРСР)

технічна 
підготовка до 
кооперування 

села

Причини

зміни у 
соціально-
класовій 
структурі 

населення в бік 
збільшення 
кількості 

пролетаріату
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Слайд 35 

Індустріалізація

розпочалась з важкої, а не легкої промисловості;

Особливості
мала прискорені темпи реалізації;

здійснювалась за державним планом.

спиралась лише на внутрішні джерела;

 

Слайд 36 

Етапи здійснення індустріалізації

1
2

3

4

1926―10.1928

початок 
індустріалізації 
і підготовка до 
форсованої 
індустріалізації

10.1928―1932

перша 5-річка, 
форсований

ривок розвитку 
важкої індустрії

1933―1937

друга 5-річка,
наростання 

індустріалізації,
але в трохи 
знижених 
темпах

1938―1941

третя 5-річка, 
спад 

виробництва 
через страх 
проявити 
ініціативу 

та відсутність 
матеріальної 
заінтересо-
ваності
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Слайд 37 

Позитивні результати індустріалізації

Ліквідовано безробіття.

Відбулися структурні зміни в промисловості (основна –
важка індустрія).

Зміцнилася обороноздатність країни.

УСРР перетворилася з аграрної на індустріально-аграрну 
республіку.

 

Слайд 38 

Негативні результати індустріалізації

Занепад легкої та харчової промисловості, погіршення життєвого 
рівня населення.

Промисловості був нав’язаний надвисокий темп індустріалізації, що 
призвело до безладдя, марнотратства, частих аварій.

Використовувалися позаекономічні методи стимулювання 
ентузіазму робітників (примус, залякування, стаханівський рух).

Створено командну централізовану економіку (господарство УСРР 
повністю опинилося під контролем союзних органів влади).
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Слайд 39 

Масовий робітничий рух в СРСР за 
підвищення продуктивності праці, 
досягнення високих виробничих 
показників (на честь українського 

шахтаря О. Г. Стаханова).

Стаханівський рух

 

Слайд 40 

Колективізація
Політика радянського 

уряду, що була 
спрямована на 

ліквідацію приватних і 
створення 
колективних 
селянських 
господарств 

(колгоспів і радгоспів)
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Слайд 41 

Причини колективізації

нестача зерна у державі в  
умовах форсованих темпів 
індустріалізації, (хлібна 
криза 1927─1928 рр.); 
необхідність створення 
механізму (колгоспи) 
безперервного 
забезпечення держави 
хлібом.

в умовах тоталітаризму 
колгоспами легше 
управляти;
дрібнотоварне селянське 
виробництво, на думку 
влади, породжувало 
капіталізм;
наявність передумов для 
колективізації 
(націоналізація землі, 
відновлення сільського 
господарства завдяки 
НЕПу, наявність досвіду 
створення колективних 
господарств).

Економічні Політичні

 

Слайд 42 

Курс на колективізацію

курс на кооперування сільського 
господарства;
добровільне об'єднання селян для  
господарської діяльності;
поступовий перехід від нижчих до вищих 
форм кооперації;
врахування місцевих умов.

1927 
ХV з'їзд ВКП(б)
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Слайд 43 

Курс на суцільну колективізацію

ліквідація самостійних селянських 
господарств;
насильницьке об'єднання селянських 
господарств у колективні господарства 
(колгоспи, радгоспи);
ліквідація куркульства як «класу»;
масові репресії проти селян, що не 
бажають вступати в колгоспи.

1929
Пленум ЦК ВКП(б) 

курс на суцільну колективізацію

 

Слайд 44 

Етапи колективізації

1

1928―1932
Перша п’ятирічка

з весни 1930 р. змагання між 
районами за дострокове 
завершення колективізації 
восени 1930 р.;
розкуркулено 200 тис. 
селянських господарств;
голод 1932―1933 рр.;
колективізовано 70 % 
господарств.

2

1933―1937 
Друга п’ятирічка

колективізовано більше 90 % 
господарств;
створено політвідділи в МТС та 
радгоспах;
прийнято новий статут 
колгоспників (1935);
регламентовані оплата праці за 
трудоднями, розміри присадибної 
ділянки тощо;
введені обов’язкові поставки 
державі (1933).
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Слайд 45 

Наслідки колективізації

Наслідки

отримано кошти для індустріалізації;

голод 1932―1933 рр.;

у селянині вбили почуття господаря;

сільське господарство відкинуто 
на багато років назад.

 

Слайд 46 

Голодомор 1932─1933 рр.
Масовий, навмисно 

організований радянською 
владою голод, що призвів до 
багатомільйоних людських 

втрат.

Україна, Кубань, Казахстан, 
Північний Кавказ

Жертви: 
від 2,5 до 8 млн чол. 
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Слайд 47 

Політичний, соціально-
економічний та 

національно-культурний 
розвиток

3

Західної України, 
Буковини і  Закарпаття 

у 1921―1939 рр.

 

Слайд 48 

Розподіл західноукраїнських земель
Держава Приєднані українські території Дата приєднання

Польща Східна Галичина 1919

Західна Волинь, Полісся, 
Холмщина, Підляшшя

1921

Румунія Північна Буковина і Бессарабія 
(Ізмаїльський, Аккерманський та 

Хотинський повіти)

1918

Чехословаччина Закарпаття 1920
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Слайд 49 

Чисельність населення західноукраїнських  земель

Польща
 6 000 000

 83 %

Румунія
 790000 

11 %

Чехословаччина 
450 000 

6 %

1920-30-ті рр.

 

Слайд 50 

Структура населення

інше 
населення 
Польщі

 86 %

частка 
українського 
населення 

16 %

частка 
українського 
населення 

4,7 %

інше 
населення 
Румунії 
95,3 %

інше населення 
Чехословаччини 

91 %

частка 
українського 
населення

 9 %
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Слайд 51 

Статус українських земель

увійшли до складу 
Чехословаччини 

на правах 
автономії, але  

офіційно отримали 
її статус  у жовтні 

1938 р.

були 
захоплені 

Румунією без 
права на 
автономію

вважалися 
складовою 
частиною 

Польщі. Лише 
Східна 

Галичина  до 
1923 р. мала 

статус 
автономії

ЧехословаччинаРумуніяПольща

 

Слайд 52 

Рівень економічного розвитку

Недорозвинена 
аграрна окраїна, яка 
постачала у польські 
воєводства дешеву 
сировину. Більшість 

українського 
селянства страждало 
від малоземелля

Польща Румунія

Відстала окраїна 
Румунії. 

Промисловість  
напівкустарна

Чехословаччина

Але прагнучи до 
модернізації всіх 
регіонів своєї 
держави, 

центральний уряд 
намагався підняти 
рівень життя в 
Закарпатті

Вкрай низький. Вкрай низький. Низький.
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Слайд 53 

Результати реформ в аграрному секторі

Супроводжувалася 
розвитком 

інфраструктури  
Закарпаття. У 1920-ті рр. 
великі маєтки угорських 
поміщиків були поділені і 

близько 35 тис. 
українських селян 
отримали додаткові 

ділянки (більше 2 акрів 
кожен)

Обмежена. Не 
вирішила 
проблеми 

малоземелля селян. 
Близько 
5 тис. га 

буковинської землі 
були віддані 
румунським 
переселенцям

Обмежена. Не 
вирішила проблеми 

малоземелля 
українських селян. 
Землі роздавалися 

польським 
переселенцям 
(«осадникам»)

Польща Румунія Чехословаччина

 

Слайд 54 

Розвиток української культури та освіти

Певний розвиток 
української культури. 
Зросла кількість 

українських освітніх 
закладів. Дозволялося 

користуватися українською 
мовою у початкових 
школах. Виникли 

українські культурні 
товариства; театральні та 

хорові колективи

Проводилася 
політика румунізації 
та денацифікації 

українців. До 1927р. 
всі українські школи 
були закриті. Уряд 
відмовився визнати 
українців нацією

Тотальна полонізація. 
Намагання штучно 

поділити українців на 
окремі групи з метою 

їх асиміляції. 
Ліквідовано початкове 
навчання українською 

мовою. Частка 
українців серед 
студентів ВНЗ 

становила лише 10 %

Польща Румунія
Чехо-

словаччина
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Слайд 55 

Репресивна Репресивна Лояльна

Чехо-
словаччинаПольща Румунія

Урядова
політика

 

Слайд 56 

Становище православної церкви в Україні

Переслідувалася
Підпорядковувалася 

румунському 
патріархату. 

Українські священики 
зазнавали 

дискримінації

Уряд не втручався у 
релігійні справи

Польща Румунія
Чехосло-
ваччина
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Слайд 57 

Національно-визвольний рух

Розвинутий, 
організований. 

Особливістю політичного 
життя Закарпаття була 
відсутність національно-
політичних традицій. 
Тому нечисленні 
політичні групи 

Закарпаття діяли під 
егідою політичних  партій 

Чехословаччини

Слаборозвинутий. 
Нечисленні  

політичні партії та 
громадські 

організації діяли 
нелегально

Розвинутий, 
масовий, 

організований. 
Діяло 12 

політичних партій 

ЧехословаччинаРумуніяПольща

 

Слайд 58 

Висновки
Після Громадянської війни радянська влада створила нову 
державу  ─ СРСР, до складу якої увійшла УСРР.
На початку 1920-х рр. глибока криза змусила більшовиків 
частково відійти від ідей соціалістичного будівництва: за 
допомогою НЕПу відновити зруйноване війною народне 
господарство, спираючись на політику коренізації, шукати 
підтримки національних меншин.

Побудоване у 1930-х рр. суспільство було 
тоталітарним, побудованим на сталінських 
репресіях , у ході яких країна втратила найкращі 
кадри і пожертвувала життям багатьох мільйонів 
людей. Ціною неймовірних зусиль населення в ці роки 
СРСР було перетворено на індустріально-аграрну 
державу з великим військовим потенціалом.
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План

Відродження суспільно-політичного і 
господарського  життя України (1945/-
1985рр.).
Україна в період «хрущовської відлиги».
Україна в період наростання системної 
кризи радянського суспільства. Два 
десятиріччя «застою» (1964-1985 рр.).

1

2

3
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Слайд 3 

Вступ
Зруйноване в роки Великої Вітчизняної війни 
господарство потребувало значних зусиль для 
відновлення.
Перемога у Великій Вітчизняній війні об’єднала 
майже всі етнічні українські землі в межах 
однієї держави, вивела Україну на міжнародну 
арену.

Подальший розвиток відбувався в умовах, з 
одного боку, пошуку шляхів вдосконалення 
командно-адміністративної системи, 
часткової лібералізації і демократизації 
суспільства, з іншого – посилення 
негативних тенденцій, що призвели до 
застою в усіх сферах життя.

 

Слайд 4 

Відродження 
суспільно-

політичного і 
господарського 
життя України 
(1945-1985 рр.).

1

 



 
 

135

Слайд 5 

Вирішення територіального питання

1

29.06.1945
СРСР та 
Чехо-

словаччина

включення 
Закарпаття 
до УРСР

2

16.08.1945
СРСР та 
Польща

включення 
Східної 

Галичини та 
Західної 
Волині до 
УРСР

3

10.02.1947 
СРСР та 
Румунія

включення 
Північної 

Буковини та 
частини 

Бессарабії до 
УРСР

4

02.1954
ВР СРСР

передача 
Кримської 
області 
РРФСР до 
УРСР

 

Слайд 6 

Формування території України 1921-1954 рр.
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Слайд 7 

УРСР на міжнародній арені

Україна була обрана непостійним членом Ради Безпеки 
ООН.

1948―1949

делегація УРСР взяла участь у Дунайській конференції з 
питань режиму торговельного судноплавства на р.Дунай.

1948

делегація УРСР підписала мирні договори з Італією, 
Болгарією, Румунією, Угорщиною і Фінляндією.

10.02.1947

делегація УРСР на чолі з Д.Мануїльським взяла участь у 
роботі Паризької мирної конференції.

29.07 –
15.10.1946

делегація УРСР підписала Статут ООН на конференції в 
Сан-Франциско.

26.06.1945

 

Слайд 8 

Відновлення народного господарства

відбувалося централізовано, за чітким державним планом;1

пріоритет надавався важкій промисловості;2

адміністративно-командна система дозволяла мобілізувати 
значні матеріальні і людські ресурси;3

допомагала ідеологія, що проявлялося 
у соціальних змаганнях, рухах передовиків і новаторів;4

ускладнювалася голодом 1946―1947 рр.5

Четверта п’ятирічка (1946-1950)
Особливості
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Слайд 9 

Підсумки відбудови

 відбудовані промислові 
підприємства, шахти, 
електростанції, транспорт;

 зросли обсяги 
промислового виробництва 
(у 1950 р. порівняно з 
1940 р. на 15 %);

 засновано 
автомобілебудування, 
телерадіотехнічну галузь та 
приладобудування;

 зросло промислове 
виробництво в Західній 
Україні.

 відбудова відбувалася 
без модернізації;

 використовувалися 
командно-
адміністративні методи 
управління економікою;

 легка і харчова 
промисловість 
відновлювалися більш 
повільними темпами (у 
1950 р. – 80 % від рівня 
1940 р.).

Позитивні Негативні

 

Слайд 10 

Голод 1946―1947 рр.

Голод охопив 80 % території республіки (уникли лише Волинська, 
Рівненська, Дрогобицька, Закарпатська області), 

померло приблизно 1 млн. осіб. 

план хлібозаготівель (68,3 % від 
валового збору зернових); 
репресивні заходи проти колгоспників:

конфіскація присадибних ділянок;
запровадження державних 
сільськогосподарських податків і 
примусових позик;
відновлення закону про охорону 
соціалістичної власності від 
07.08.1932 р. («Закон про п’ять 
колосків).

зруйнована війною 
матеріально-технічна база села;

велика втрата працездатного 
населення; 

катастрофічна посуха влітку 
1946 р. (не було в Україні понад 
50 років).

Причини 

Наслідки 
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Слайд 11 

Грошова реформа
14 грудня 1947 р.

Постанова Ради міністрів СРСР і ЦК ВКП(б)

старі гроші обмінювались на нові у співвідношенні 
10 крб до 1 крб.

 

Слайд 12 

Радянізація західноукраїнських земель

сприяла ліквідації неграмотності і збільшення 
кількості шкіл, технікумів, вузів

призвела до об'єднання 93 % селянських господарств у 
колгоспи  

передбачала відновлення і реконструкцію  традиційних  
(нафтової,  деревообробної,  побутової) і розвиток нових 

(машинобудівної, хімічної, електротехнічної) галузей 
промисловості

Індустріалізація

Колективізація

«Культурна 
Революція»
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Слайд 13 

Радянізація західноукраїнських земель

масові репресії, жертвами яких стали 500  тис. чол.;1

депортації у східні райони СРСР, 
під час яких було виселено понад 200 тис. чол.;2

заборона Української греко-католицької церкви;3

боротьба з ОУН - УПА, під час якої загинуло 
понад 30 тис. цивільних осіб і військовослужбовців.4

Особливості

 

Слайд 14 

Культура України в післявоєнний період

Освіта
відновлена довоєнна мережа шкіл, технікумів, вузів;

здійснено перехід до обов'язкової семирічної освіти (1953 
р.);
відкриті вечірні й професійні заочні школи і курси для 

дорослих; 

Наука
запущений перший у СРСР атомний реактор (1946 р.); 

створена перша в Європі мала електронно-обчислювальна
машина «МЕОМ» (1948―1951 рр., С. Лебедєв);

впроваджений у виробництво метод автоматичного 
зварювания металу під флюсом (1949 р., Є. Патон);

Література
О. Гончар  (трилогія  «Прапороносці»);

М. Стельмах (роман «Велика рідня»);

В. Нєкрасов (роман «В окопах Сталінграда»);

В. Сосюра («Вітчизна»);

Кіно-
мистецтво

революційно-патріотичний фільм «Молода гвардія» 
режисера 
С Г  
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Слайд 15 

«Жданівщина»
Керівник ― секретар ЦК ВКП(б) А. Жданов

Обвинувачення української інтелігенції в 
«космополітизмі» і «низькопоклонстві перед Заходом».

Переслідування

К. Данькевич
опера «Богдан Хмельницький»

Композиторів

О. Вишня «Мисливські усмішки», В. 
Сосюра «Любіть Україну», Ю. Яновський 

«Жива вода»

Письменників

генетики І. Поляков, М. Гришко, 
С. ДелонеВчених

 

Слайд 16 

Україна в період 
«хрущовської 
відлиги»

2
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Слайд 17 

“Хрущовська відлига”

Перший секретар ЦК КПРС 
М. Хрущов
(1953-1964)

 

Слайд 18 

О. Кириченко 
1953-1957

М. Підгорний 
1957-1963

П. Шелест 
1963-1972

Перші секретарі ЦК КПУ
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Слайд 19 

Реформи М.Хрущова

Припинення ідеологічної кампанії проти інтелігенції,
послаблення цензури.

Збільшення посівних площ під кукурудзу 
і боротьба з індивідуальним присадибним господарством.
Децентралізація управління економікою країни шляхом 

створення Рад народного господарства.

Будівництво житла за державний кошт.

Запровадження державних пенсій для робітників, 
5-денного робочого тижня, 8-годинного робочого дня.

Скасування плати за навчання у старших класах і вузах.

Скорочення управлінського апарату,
особового складу Збройних Сил та КДБ.

Підвищення цін на колгоспну продукцію, запровадження пенсій 
колгоспникам, освоєння цілинних земель в Казахстані.

Критика культу особи Й. Сталіна, 
припинення репресій, початок реабілітації незаконно репресованих.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

Слайд 20 

Реформи в політичній сфері

 засуджено культ особи Сталіна, але не розкриті його 
причини і причини масових репресій;

 викрито злочинну діяльність Л. Берії, розпочато, але не 
завершено реабілітацію жертв масових репресій; 

 відновились демократичні норми діяльності КПРС 
(регулярне скликання з’їздів і пленумів, критика і 
самокритика в партії і т. ін.);

 зросла роль рад, але зберігалося верховенство 
партійних органів над державними.

25 лютого 1956 р. 
доповідь М. Хрущова «Про наслідки культу особи» 

на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС

лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя
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Слайд 21 

Реформи в галузі промисловості

побудовано і реконструйовано понад 700 підприємств легкої 
та харчової промисловості. 

Збільшення 
випуску товарів 

народного 
споживання

створені Держкомітет Ради Міністрів СРСР у справах нової 
техніки і Всесоюзне товариство винахідників і раціоналізаторів; 
розпочалося використання атомної енергії у мирних цілях; 
на заміну пароплавам і паротягам прийшли теплоходи, 

тепловози та електровози;
у 1957 р. запущено у космос перший штучний супутник Землі; 
12 квітня 1961 р. Ю.Гагарін здійснив перший політ у космос. 

Упровадження 
досягнень 
науково-
технічної 

революції у 
виробництво

ліквідація галузевих міністерств та створення раднаргоспів;
у відання УРСР передано майже 10 тис. підприємств;
територія УРСР поділена на 11, а згодом і на 14 економічних 

районів на чолі з раднаргоспами. 

Зміни в 
управлінні 

промисловістю 
та 

будівництвом

 

Слайд 22 

Реформи у сільському господарстві

«Кукурудзяна кампанія», внаслідок якої були невиправдано збільшені посіви 
кукурудзи за рахунок зменшення посівних площ під пшеницю, гречку та інші 

культури. В УРСР кукурудзою було засіяно 28 % усіх посівних площ.

Реорганізація МТС у ремонтно-технічні станції з обслуговування колгоспної 
техніки (1958 р.) – колгоспи тепер самі купували трактори, комбайни тощо. 
Реформа була проведена поспіхом, колгоспи примусово викупляли стару 

техніку з МТС, не мали приміщень для її зберігання; ціни на техніку 
підвищили, а держава не надала кредитів на її закупівлю.

Рекомендація особистим господарствам колгоспників здавати худобу до 
колгоспів, а молоко й інші продукти отримувати на трудодні, у результаті 

чого зросли ціни на продукти тваринництва.

Продовження освоєння цілини, де брали участь близько 100 тис. українців.1

2

3

4
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Слайд 23 

Зміни у рівні життя населення

підвищилися розміри 
зарплати та пенсії;
швидкими темпами 
будувалося житло;
збільшилася кількість 
магазинів, дитсадків, 
медичних закладів; 
розпочалася 
газифікація сіл; 
селяни одержали 
паспорти.

зберігався великий 
розрив між 
матеріальним 
добробутом мешканців 
міста та села;
грошова реформа
1961 р. спричинила 
зростання цін на товари; 
зберігалася 
невідповідність між 
виконаною роботою та 
платнею за неї.

Позитивні Негативні

 

Слайд 24 

Україна в період 
наростання системної 
кризи радянського 
суспільства. Два 

десятиріччя «застою» 
(1964-1985рр.)

3
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Слайд 25 

Генеральні секретарі ЦК КПРС

Л. Брежнєв 
(1964-1982)

Ю. Андропов 
(1982-1984)

К  Черненко 
(1984-1985)

 

Слайд 26 

«Застій»

Умовна назва доби 1964―1984 рр. 
в історії СРСР, характерними 

ознаками якої були екстенсивний 
розвиток народного господарства 

та деградація правлячої 
політичної еліти.
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Слайд 27 

“Застій”

• екстенсивний  шлях  
розвитку  економіки;  
• повільне впровадження  
нових  технологій;  
• висока  енергоємність  і
матеріаломісткість
продукції;
• невисока якість і 
дефіцит більшості товарів; 
• продовольча криза.

• недієздатність 
законодавчих органів 
влади; 
• «старіння» керівництва; 
• корупція у вищих 
ешелонах влади;
• переслідування 
дисидентів;
• суперечлива зовнішня 
політика.

• звуження сфери 
функціонування українсько
мови, русифікація;
• посилення ідеологічного 
контролю над суспільними
науками, літературою,
мистецтвом;
• обвинувачення творчої 
інтелігенції в «націоналізм
та  «антирадянщині»;
• переслідування діячів 
культури.

культуріекономіці політиці

Криза в

 

Слайд 28 

Негативні тенденції в промисловості
1

Частка важкої 
промисловості 
переважала 

виробництво товарів 
широкого 
споживання.

2

Промисловість 
залишалась 
енергоємною і 

матеріаломісткою, 
технічно відсталою в 

порівнянні із 
закордонними 
аналогами.

3

Надмірне 
техногенне 

навантаження на 
природу в Україні.
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Слайд 29 

Негативні тенденції у сільському господарстві

Розвивалось 
екстенсивним 

шляхом

ступінь розораності території 
УРСР 57 % (у степовій зоні ― 73 %) 

прогресування ерозії грунтів, 
що погіршувало врожайність

понад 40 % колгоспів і радгоспів 
УРСР на початку 1980-х рр. 

низькорентабельні та збиткові
1

2

3

 

Слайд 30 

Капіталовкладення в сільське господарство України
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148

Слайд 31 

Політико-ідеологічна  криза

Моральний занепад суспільства.

Незаконні  привілеї  
адміністративно-бюрократичного апарату.

Зростання кількості господарських злочинів.

Процвітання корупції і тіньової економіки.

1

2

3

4

Швидке поширення алкоголізму.5

 

Слайд 32 

Економічні реформи

Голова Ради Міністрів СРСР
О. Косигін

«Косигінські» реформи

Березень 1965 р. 
пленум ЦК КПРС

Програма реформ 
у сільському господарстві

Вересень 1965 р. 
пленум ЦК КПРС

Програма реформ 
у промисловості
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Слайд 33 

Реформи у сільському господарстві

Введення  гарантованої  оплати  праці  колгоспникам  
за  тарифними ставками відповідних категорій робітників та 

службовців радгоспів.

Впровадження програми меліорації земель, механізації й хімізації 
сільського господарства.

Встановлення твердих планів закупівель сільськогосподарської 
продукції, підвищення закупівельних цін.

Збільшення капіталовкладень у сільське господарство.1

2

3

4

 

Слайд 34 

Реформи у промисловості

Розширення господарської самостійності підприємств, 
впровадження господарського розрахунку.

Оцінювання  господарської  діяльності  підприємств  за обсягами 
реалізованої продукції.

Вдосконалення системи планування, забезпечення постійних 
планових завдань.

Ліквідація  раднаргоспів  і  відновлення  галузевої  системи 
управління через союзні й союзно-республіканські міністерства.

1

2

3

4

Посилення стимулювання виробництва, створення фондів 
матеріального заохочення робітників та службовців.

5
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Слайд 35 

Результати реформ
Результати 8-ї («золотої») п’ятирічки 

(1966-1970)1
випуск 

промислової 
продукції в УРСР 
збільшився 
на 50 %

2
валова продукція 

сільського 
господарства 

зросла 
на 16,6 %

3
національний 
дохід зріс на 

30 %

На  початку  1970-х  – згортання  економічних реформ: 

повернення до  сталінських  методів  управління;
падіння  темпів зростання промисловості й сільського господарства.

 

Слайд 36 

Розвиток культури

Освіта

Перехід до загального обов’язкового навчання,  поліпшення матеріального й   

методичного забезпечення школи,  впровадження нових дисциплін,  
збільшення кількість ПТУ та ВНЗ

Наука

Центр наукових досліджень ―АН УРСР,  Інститут проблем матеріалознавства  
(І. Францевич) та Інститут електрозварювання (Б. Патон) працювали на потреби 
ВПК,  Інститут історії завершив видання багатотомної «Історії Української 
РСР» і «Історії міст і сіл України» (П. Тронько) 

Література

«Соцреалізм» (М. Бажан,  М. Стельмах, О. Корнійчук), О. Гончар (роман 
«Собор»), Л.  Костенко (поетичний збірник «Над берегами вільної ріки", роман 
у віршах  «Маруся Чурай»), І. Драч (поетичний збірник «Корінь і крона»), В. 
Стус (поетичний   збірник «Дорога болю»)

Музика

Державний хор ім. Верьовки, хорова капела «Думка», ансамбль танцю 

ім.  П. Вірського, композитори  П. Майборода, А. Білаш, В. Івасюк

Образотворче 
мистецтво

Скульптор І. Гончар (пам'ятник Т. Шевченку в Яготині), художники Т. 
Яблонська,  М. Дерегус, В. Шаталін.

Кіномистецтво

Режисери Ю. Ільєнко  («Криниця для спраглих»), І. Миколайчук («Білий птах з 
чорною ознакою», «Вавилон ХХ»), С. Параджанов («Тіні забутих предків»), 

Л. Осика («Кам'яний хрест»)
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Слайд 37 

Дисиденти

Учасники руху проти 
тоталітарного режиму в 

соціалістичних країнах  у кінці 
1950-х – у середині 1980-х років

 

Слайд 38 

Напрямки дисидентського руху в УРСР

Національно-
визвольний

В. Мороз,

Л. Лук'яненко

Боролись за відновлення 
незалежної України, вільний 
розвиток української мови і 

культури

Правозахисний

П. Григоренко, 
В. Чорновіл, 
М. Руденко

Вимагали дотримання в СРСР 
прав і свобод людини

Релігійний

В. Романюк, 

І. Тереля, 

Г. Вінс

Виступали за свободу 
віросповідання і відновлення 

заборонених релігійних конфесій

1

2

3
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Слайд 39 

Форми діяльності дисидентів

Публікація і 
поширення 
матеріалів, 

що викривають 
та осуджують 
політику 

радянського 
режиму 

Листи-
протести 
в керівні 
органи 

СРСР і УРСР 

Щорічні масові 
заходи  біля 
пам'ятника 
Т. Шевченку 

в Києві

Створення  
правозахисної  
організації  
«Українська 
Гельсінська 
спілка» (1976)

1 2 3 4

 

Слайд 40 

Українська Гельсінська спілка

21 3 4

Намагалася
ознайомити 
українську 
громадськість 
із Декларацією 
прав людини

Домагалася 
акредитації 
в Україні 

представників 
закордонної 

преси

Інформувала 
світову 
спільноту 
про факти 
порушень  
прав людини 
в Україні 

Сприяла 
виконанню угод 
Гельсінської 
наради 
з питань 
безпеки і 

співробітництва 
в Європі (1975)
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Слайд 41 

Переслідування дисидентів

У 1972 р. в Україні було арештовано понад 
100 правозахисників (В. Чорновіл, Є. Сверстюк, 

І. Світличний, В. Стус, І. Дзюба)

У 1977 р. в Україні арештовані і 
засуджені на строк  від 10 до 15 років 
керівники УГС (Н. Руденко, О. Тихий)

 

Слайд 42 

Висновки
В умовах панування адміністративно-командної 
системи народ зумів відбудувати зруйноване 
війною господарство у найкоротші строки.
Величезний внесок українського населення у 
перемогу над фашистами та відбудову 
господарства, об’єднання українських земель та 
вихід України на міжнародну арену сприяли 
зростанню самосвідомості українського народу, 
наповненню його державницького потенціалу.

Зміни, що відбулись у суспільній свідомості і 
духовному житті,з часом підірвали основи 
тоталітарного режиму.
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Слайд 1 

 

Слайд 2 

План

Динаміка внутрішньо-
політичного життя в Україні 
на сучасному етапі. Основні 

чинники державотворчого поступу.
Соціально-економічна ситуація в 
Україні у роки незалежності.

Становище у сфері культури.

1

2

3
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Слайд 3 

Вступ
Проголошення незалежності поставило перед 
Україною багато завдань, пов’язаних з процесами 
державотворення, реформування соціально-
економічної та культурної сфери, проведення 
зваженої зовнішньої політики.
У перші роки становлення української держави 
було допущено чимало помилок, які призвели до 
погіршення життя народу, зневіри та 
невдоволення.

Складним став процес виходу з кризи, 
формування відкритої ринкової економіки, 
відкритого демократичного суспільства.

 

Слайд 4 

Динаміка внутрішньо-
політичного життя в 
Україні на сучасному 

етапі. Основні 
чинники 

державотворчого 
поступу

1
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Слайд 5 

Правова основа державотворення

Декларація  
про  

державний 
суверенітет 
України 

16.07.1990 р.

Акт 
проголошення 
незалежності 
України 

24.08.1991 р.

Рішення 
Всеукраїнсь-

кого 
референдуму 
1.12.1991 р.

Конституція 
України 

28.06.1996 р.

1

2

3

4

 

Слайд 6 

Основні законодавчі рішення початку 1990-х рр.

Прийняття Закону «Про громадянство України», 1991 р.1

Прийняття Закону «Про державний кордон», 1991 р.2

Прийняття Закону «Про Збройні сили України», 1991 р.3

Затвердження  державних  символів (прапор, герб, гімн), 1992 р.4
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Слайд 7 

Законодавча  влада

Роки Голова ВР 
2002-2006 В. Литвин
2006-2007 О. Мороз
2007-2008 А. Яценюк

2008 О. Лавринович
2008 В. Литвин

Верховна Рада України 
обирається громадянами строком на 5 років, 

включає 450 депутатів

Роки Голова ВР 
1991-1994 І. Плющ
1994-1998 О. Мороз
1998-2000 А. Ткаченко 
2000-2002 І. Плющ

 

Слайд 8 

Виконавча влада

Роки Керівництво 
КМ 

2001-2002 О. Кінах
2002-2004 В. Янукович
2004-2005 М. Азаров

2005 Ю. Тимошенко
2005-2006 Ю. Єхануров
2006-2007 В. Янукович
2007-2010 Ю. Тимошенко

Кабінет Міністрів України
Роки Керівництво 

КМ 
1991-1992 В. Фокін

1992-1993 Л. Кучма

1993-1994 Ю. Звягільский

1994-1995 В. Масол

1995-1996 В. Марчук

1996-1997 П. Лазаренко

1997-1999 В. Пустовойтенко

1999-2001 В. Ющенко
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Слайд 9 

Президенти України

Л. Кравчук
1991-1994 Л. Кучма

1994-1999, 
1999-2005

В. Ющенко
2005-2010

В. Янукович
з 2010 р.

 

Слайд 10 

Помаранчева революція
Кампанія протестів, мітингів, пікетів, 
страйків та інших актів громадянської 

непокори в Україні, організована і проведена 
прихильниками В. Ющенка, основного 

кандидата від опозиції на президентських 
виборах у листопаді - грудні 2004 року, після 
оголошення Центральною виборчою комісією 

попередніх результатів, згідно з якими 
переміг його суперник - В.  Янукович.
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Слайд 11 

Вибори Президента України 2010 р.
В. Янукович

Ю. Тимошенко

 

Слайд 12 

Судова влада

Конституційний 
Суд України

Верховний 
Суд України

Вищий арбітражний 
Суд України
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Слайд 13 

Правові основи зовнішньої політики
1 2 3

Декларація про 
державний 
суверенітет 

16 липня 1990 р.

міжнародний статус
України: 

нейтральна, безядерна, 
позаблокова держава

«Основні  напрямки  
зовнішньої  політики  

України»  
2  липня 1993 р. 

зміст національних 
інтересів України 

у сфері міжнародних 
відносин і головні завдання 
її зовнішньої політики

Конституція 
України 

28 червня 1996 р.

спрямованість зовнішньої 
політики на забезпечення 
мирного і взаємовигідного 

співробітництва з 
членами міжнародного 
співтовариства на основі 
норм міжнародного права

 

Слайд 14 

Зовнішня політика у 1-й половині 1990-х рр.

Міжнародне 
визнання 

(Україну визнали 
186  держав-
членів ООН)

Отримання
статусу 

позаблокової 
та безядерної 

держави

1 2
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Слайд 15 

Зовнішня політика у 2-й половині 1990-х рр

Брала  участь  у  діяльності  міжнародних організацій: 
ООН (Організація Об'єднаних Націй), ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних 
Націй з питань освіти, науки і культури), ОБСЕ (Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі), РЄ (Рада Європи), СНГ (Співдружність 

Незалежних Держав), ГУАМ (об'єднання Грузії, України, Азербайджану, 
Молдови), МАГАТЕ (Міжнародне агентство  з атомної  енергетики), 

МВФ  (Міжнародний валютний фонд), СБ (Світовий банк).

Розвивала відносини зі стратегічними партнерами:
Росія, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, 
Грузія, Польща, Словаччина, Болгарія, Румунія, 

Угорщина, Німеччина, Фінляндія, Туреччина, Ізраїль, 
США, Канада, Аргентина, Китай.

1

2

 

Слайд 16 

Зовнішня політика на початку ХХІ ст.

2005 
Указом Президента внесені зміни у 
військову доктрину - готовність до 

повноправного членства в ЄС і НАТО.

2005 
Рада міністрів Євросоюзу визнала Україну 

країною з ринковою економікою.

2008 
Україна стала членом ВТО.
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Слайд 17 

Соціально-
економічна 

ситуація в Україні 
в роки 

незалежності

2

 

Слайд 18 

Стан економіки на початку 1990-х рр.

Спад промислового і сільськогосподарського виробництва.1

Розвал фінансової системи, інфляція.2

Розрив традиційних економічних зв'язків 
з колишніми республіками СРСР.3

Падіння життєвого рівня населення.4
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Слайд 19 

Основні завдання уряду на початку 1990-х рр.

21 3 4

Виведення
економіки 
з кризи

Здійснення 
реформ

Проведення 
структурної 
перебудови 
економіки

Включення 
економіки 
України в 
світове 

господарство

 

Слайд 20 

Етапи економічного розвитку України

Реформи не дали відчутних результатів.

1-ша 
половина 
1990-х рр.1

Почався поступовий вихід з кризи

(у 1999 р. вперше за роки незалежності 
позитивні показники соціально-економічного 

розвитку).

2-га 

половина 
1990-х рр.2

Економічне становище 
стабілізувалося, почалося поступове 

економічне зростання.
початок 

ХХІ ст.
3
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Слайд 21 

Розвиток економіки у 1-й половині 1990-х рр
1

Спад промислового і сільськогосподарського виробництва тривав.

2

3

4

Приватизація  державної власності відбувалася повільно. 

Валовий національний продукт скоротився на 44 %.

Національний  дохід скоротився на  54 %.

Енергетична криза привела до перебоїв з постачанням 
електроенергії.

Темпи інфляції були найвищими у світі (гіперінфляція).

За межею бідності знаходилося 64 % населення. 

5

6

7

1

 

Слайд 22 

Розвиток економіки у 2-й половині 1990-х рр

Введення 
національної 
валюти -
гривні

1

Поетапна  
лібералізація 

цін

Децентра-
лізація

управління
економікою

Структурна 
перебудова 
виробництва

Створення 
ринкової 
економіки

2 3 4 5

2
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Слайд 23 

Розвиток економіки на початку ХХІ cт.
3

1 2 3 4 5

Відновлення 
економічних 
зв'язків 

із країнами 
СНД

Роздержав-
лення і

приватизація  
підприємств

Реформа 
сільського  
господарства

Стабілізація 
фінансової  
системи

Залучення
іноземних
інвестицій

 

Слайд 24 

Завдання щодо покращення соціально-економічного становища

Структурна перебудова економіки.

Модернізація виробництва.

Нормалізація політики оподаткування.

Розвиток малого і середнього бізнесу.

Створення сприятливих умов для іноземних інвестицій.

Забезпечення європейської і євроатлантичної інтеграції.

Забезпечення зростання життєвого рівня населення.

Переорієнтація економіки 
на виробництво високотехнологіёчної продукції.

Забезпечення стабільного зростання виробництва.1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Слайд 25 

Становище 
у сфері 
культури

3

 

Слайд 26 

Культурний розвиток України

Освіта

Загальна середня освіта: 

українізація; 

введення 12-бальної системи оцінювання;  

профілізація  старшої школи;

комп'ютеризація.

Спеціальна середня та вища освіта: 

збільшення кількості навчальних закладів;

зростання кількості спеціальностей;

введення навчання на контрактній основі; 

розширення зв'язків із закордонними університетами; 

приєднання до Болонського процесу.

Наука

Національна академія наук України (президент – Б. Патон); 

Українська дослідницька станція ім. В. Вернадського в Антарктиді;

академіки НАН Ю. Митропольський (математична фізика), П. Костюк   

(фізіологія), Ю. Глеба (клітинна інженерія), І. Дзюба (літературознавство),

В. Смолій (історія), І. Курас  (політологія), В. Тацій (правознавство),    

В. Шинкарук (філософія).
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Слайд 27 

Культурний розвиток України
Література П. Загребельний («Тисячолітній Миколай»), Ю. Мушкетик  

(«Страх підстарости Чаплинского»), Р. Іваничук («Рев оленів   

нарозвидні»), А. Димаров (повість «Молитва до Марії»), 

В. Шевчук («Сонце в тумані»), Є. Пашковський («Щоденний жезл»)
Музика фестивалі естрадної пісні «Пісенний вернісаж», «Червона рута», 

«Таврійські ігри»;

міжнародні конкурси імені  М. Лисенко, В. Горовця
Кіно і театр кінодокументалістика ─ «Голод-33» В. Шматолахи, «Хроніка 

повстання у Варшавському  гетто» Я. Дулевської; художні  стрічки ─

«Ізгой» В. Савельєва, «Молитва про гетьмана Мазепу» 

Ю. Іллєнко; серіали «Роксолана», «Чорна рада»;

театральні новатори ─ Р. Віктюк («Служниці», «Саломея»), 

Б. Жолдак («Гамлет. Сни»)
Спорт спортивна і художня гімнастика (Л.Підкопаєва, О.Вітриченко, 

О. Серебрянська), катання на ковзанах (О. Баюл), боротьба 

(Т. Таймазов), бокс (брати Кличко), плавання (Я. Клочкова), шахи  

(Р. Пономарьов), футбол (А. Шевченко)
 

Слайд 28 

Висновки
Після проголошення незалежності Україна досягла 
значних успіхів у відродженні державності та зміцненні 
суверенітету, побудувала зовнішню політику на 
принципах взаємоповаги, співробітництва, мирної 
співпраці.
Через прорахунки у здійсненні економічних реформ 
Україна зазнала небаченої  економічної кризи, яка 
призвела до занепаду духовності, корупції на всіх рівнях 
влади, зростання злочинності, втрати довіри населення 
до держави.

В останні роки з’явились перші ознаки 
економічного зростання, формування 
конкурентноспроможності ринкової економіки.
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ВИСНОВКИ 

 
Технічні засоби навчання є механізмом поєднання технічних пристроїв  

та  навчального процесу. Залежно від параметрів, покладених в основу, 
функціонального призначення, будови і принципу, логіки  роботи, характеру 
впливу на органи почуття,  подачі інформації існують найрізноманітніші 
підходи до класифікації технічних засобів навчання. Будучи важливою 
складовою навчального процесу, технічні засоби навчання стали об’єктом 
всебічного вивчення.  

Комп’ютер сьогодні є найбільш поширеним та використовуваним 
серед  технічних засобів навчання, адже він забезпечує  адаптивність 
навчального матеріалу, багатотермінальність, інтерактивність та 
підконтрольність індивідуальної роботи студентів у позааудиторний час. 

Місце мультимедійних засобів навчання у загальному обсязі технічних 
засобів є центральним, адже вони негроміздкі та зручні у використанні. 
Завдяки поєднанню вербального та візуального матеріалу, який подається 
синхронно, мультимедійні презентації є дієвими та ефективними у 
навчальному процесі. Застосування схем, таблиць, графіків дозволяє 
систематизувати великі за обсягом масиви інформації. Мультимедійні 
презентації  пробуджують і зміцнюють інтерес до досліджуваного матеріалу, 
наглядно ілюструють розповідь  викладача або студента, чітко формулюють 
навчальну проблему, пізнавальне завдання, узагальнюють навчальний 
матеріал, допомогають оперативно повторити і поглибити ту чи іншу тему. 

Викладання історії в сучасному вищому навчальному закладі потребує 
постійного оновлення методики та пошуку  актуальних технічних засобів 
навчання. Тим більше, що ми маємо справу із студентами-політехніками і 
викликати у них інтерес до непрофільного предмета достатньо важко. Все це 
вимагає від  сучасних викладачів йти нарівні з прогресуючою ерою технічної 
та інформаційної революції та всіляко використовувати технічні засоби 
навчання під час викладання свого предмета та історії зокрема.  
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Навчальне видання 
 
 
 
Методичні вказівки до використання мультимедійних презентацій у вивчен-

ні курсу «Історія України» для студентів всіх спеціальностей 
 
 

 
 
 
Укладачі     НIКОЛАЄНКО Вiталiй Іванович, 
     ШИШКIНА Євгенiя Константинiвна, 
     ТЕЛУХА Свiтлана Степанiвна. 
 
 
 
 
Роботу до видання рекомендував О.М. Поступний 
 
Відповідальний за випуск  М.Г. Качахідзе 
Редактор  Л.А. Пустовойтова 
 
 
 
План 2012, поз 213.  
 
 
 
 

Підп. до друку 09.01.2014 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний. 
Друк цифровий. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 7,25. 

Наклад 300 прим. 
  

Видавничий центр НТУ «ХПІ» 
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р. 

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 
Надруковано у друкарні ФОП Тарасенко В. П. 

Свідоцтво №24800170000043751 від 21.01.2002 р. 
61124, м. Харків, вул. Зернова, 6/267. 

Тел./факс: (0572) 52–82–11, (097) 273–11–77. 

 


	101_вступ
	102_Слайд 1
	103_Слайд 2
	104_Слайд 3
	105_Слайд 4
	106_Слайд 5
	107_Слайд 6
	108_Слайд 7
	109_Слайд 8
	110_Список литературы

