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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

1 Вступ 1. «Українське XIX століття». 2. Украї-
на в умовах модернізації європейської 
цивілізації

§ 1

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії  
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

2 Наддніпрянська 
Україна у складі 
Російської імпе-
рії

1. Адміністративно-територіальний 
устрій українських земель у складі Ро-
сійської імперії. 2. Лівобережна і Сло-
бідська Україна. 3. Правобережна й Пів-
денна Україна. 4. Політика російського 
уряду щодо Наддніпрянської України

§ 2

3 Українські землі 
в системі міжна-
родних відносин

1. Україна в російсько-турецькій вій ні 
1806—1812 рр. 2. Україна в планах 
Наполеона I Бонапарта. 3. Україна 
в російсько-французькій війні 1812 р. 
4. Українське козацтво після ліквіда-
ції Запорозької Січі. 5. Місце України 
в російсько-турецькій війні 1828—
1829 рр.

§ 3

4 Соціально-еконо-
мічний розвиток 
Наддніпрянської 
України

1. Сільське господарство та аграрні від-
носини в Наддніпрянській Україні. 
2. Початок промислової революції в Над-
дніпрянській Україні. 3. Розвиток міст. 
4. Розвиток торгівлі. 5. Нова модель со-
ціально-економічного розвитку Півдня 
України

§ 4

5 Початок україн-
ського націо-
нального відро-
дження

1. Початок формування української на-
ціональної ідеї. 2. Заходи українського 
дворянства щодо відновлення автономії 
України. «Історія Русів». 3. Початок 
українського національного відроджен-
ня на Лівобережжі та Слобожанщині. 
4. Складові першого етапу українсько-
го національного відродження у Над-
дніпрянщині. Українське відродження 
у 20—40-х рр. XIX ст. 5. Утворення та 
діяльність Кирило-Мефодіївського брат-
ства. 6. Історичне значення діяльності 
Кирило-Мефодіївського братства

§ 5

6 Російський та 
польський ви-
звольні рухи. 
Соціальні про-
тести

1. Масонство в Україні. 2. Україна 
в програмних документах декабристів. 
3. Виступ декабристів та його наслідки. 
4. Польське повстання 1830—1831 рр. 
та Україна. 5. Соціальні протести

§ 6

7 Практичне за-
няття

Програмові документи Кирило-Мефодіїв-
ського братства. Т. Шевченко та україн-
ський національний рух

С. 50—
52
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

8 Узагальнення 
знань за розді-
лом I «Україн-
ські землі у скла-
ді Російської 
імперії наприкін-
ці XVIII — у пер-
шій половині 
XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 53—
56

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії  
наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

9 Західноукраїн-
ські землі 
у складі Австрій-
ської імперії

1. Адміністративно-територіальний устрій 
західноукраїнських земель у складі Ав-
стрійської імперії. 2. Національне та со-
ціальне становище українців під владою 
австрійських Габсбургів. 3. Політика ав-
стрійського уряду щодо західноукраїн-
ських земель. 4. Боротьба народних мас 
Західної України проти соціального гно-
блення. 5. Стан господарства та характер 
економічних відносин на західноукраїн-
ських землях. 6. Розвиток міст і торгівлі

§ 7

10 Початок україн-
ського націо-
нального відро-
дження

1. Особливості українського національного 
відродження на західноукраїнських зем-
лях. 2. Початок українського національ-
ного відродження на Закарпатті. А. Ба-
чинський. 3. Початок українського 
національного відродження в Східній Га-
личині. 4. Складові першого етапу україн-
ського національного відродження на за-
хідноукраїнських землях. «Руська трійця»

§ 8

11 Європейська ре-
волюція 1848—
1849 рр. на за-
хідноукраїн-
ських землях

1. Початок революційних подій у Схід-
ній Галичині. 2. Діяльність Головної 
руської ради. 3. Українське питання на 
Слов’янському з’їзді в Празі. 4. Перший 
досвід парламентської діяльності україн-
ців. 5. Східна Галичина на завершально-
му етапі революції. 6. Революційні події 
в Північній Буковині та Закарпатті

§ 9

12 Практичне за-
няття

Альманах «Русалка Дністровая». Га-
лицько-руська матиця

С. 80—
82

13 Узагальнення 
знань за розді-
лом II «Західно-
українські землі 
у складі Австрій-
ської імперії на-
прикінці XVIII — 
у першій поло-
вині XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 83—
86
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уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

Розділ ІІІ. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

14 Культура Укра-
їни. Розвиток 
освіти, науки 
та літератури

1. Умови розвитку культури. 2. Освіта. 
3. Наука. 4. Література

§ 10

15 Культура Украї-
ни. Розвиток те-
атру, музики, 
образотворчого 
мистецтва та ар-
хітектури

1. Театр. 2. Музика. 3. Образотворче 
мистецтво. 4. Архітектура

§ 11

16 Практичне за-
няття

Повсякденне життя С. 103—
110

17 Наш край напри-
кінці XVIII — 
у першій полови-
ні XIX ст.

С. 111—
112

18 Узагальнення 
знань за розді-
лом IІI «Культу-
ра України кінця 
XVIII — першої 
половини 
XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 113—
115

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії  
в другій половині XIX ст.

19 Наддніпрянська 
Україна в систе-
мі тогочасних 
міжнародних 
відносин

1. Українське питання в контексті європей-
ської міжнародної політики. 2. Чергова 
спроба Російської імперії розв’язати турець-
ке питання. Кримська (Східна) війна 1853—
1856 рр. 3. Вплив війни на становище 
в Наддніпрянській Україні. 4. Селянський 
рух під час Кримської (Східної) війни

§ 12

20 Ліквідація крі-
пацтва та рефор-
ми 60—70-х рр. 
XIX ст.

1. Економічний розвиток Наддніпрянщини 
в середині XIX ст. 2. Передумови проведен-
ня селянської реформи. 3. Особливості здій-
снення реформи 1861 р. в Наддніпрянській 
Україні. 4. Зміни в становищі державних 
селян. 5. Земська, міська та фінансова ре-
форми. 6. Судова та військова реформи. Ре-
форми в галузях освіти і цензури

§ 13

21 Особливості мо-
дернізації про-
мисловості 
й сільського 
господарства

1. Економічна політика російського уря-
ду в Наддніпрянській Україні в поре-
формений період. 2. Особливості модер-
нізації промисловості. 3. Модернізаційні 
процеси у сільському господарстві. 
4. Зародження кооперативного руху. 
5. Урбанізація. Розвиток торгівлі

§ 14
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уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

22 Місто і село: 
життя у поре-
формену добу

1. Населення Наддніпрянщини в другій 
половині XIX ст. 2. Селяни. 3. Дворян-
ство. 4. Буржуазія. 5. Робітники. 6. Доля 
української жінки. 7. Міста змінюють 
свій вигляд. 8. Поліція — уособлення ім-
перської влади в Наддніпрянській Україні

§ 15

23 Український 
національний 
рух наприкінці 
50-х — у 60-х рр. 
XIX ст.

1. Основні завдання українського руху 
в другій половині XIX ст. 2. Відродження 
українського національного руху наприкінці 
50-х — на початку 60-х рр. XIX ст. 3. Хло-
помани. 4. Київська «Українська громада». 
Діяльність громад у 1861—1863 рр. 5. Поль-
ське повстання 1863—1864 рр. та Україна. 
6. Валуєвський циркуляр та його наслідки

§ 16

24 Український 
національний 
рух наприкінці 
60-х — у 90-х рр. 
XIX ст.

1. Громадівський рух наприкінці 60-х — на 
початку 70-х рр. XIX ст. 2. Південно-За-
хідний відділ імператорського Російського 
географічного товариства. 3. Емський указ. 
4. Стара громада. Молоді громади. М. Дра-
гоманов. 5. Громадівський рух у 80-х рр. 
XIX ст. «Київська старина». 6. Студент-
ський громадівський рух 90-х рр. XIX ст. 
«Братство тарасівців». 7. Загальноукраїн-
ська безпартійна організація (ЗУБО)

§ 17

25 Національне від-
родження крим-
ських татар. Соці-
ал-демократичний 
та земський рухи

1. Розгортання національного відроджен-
ня кримських татар. І. Гаспринський. 
2. Зародження соціал-демократичного 
і робітничого рухів. 3. Земський рух

§ 18

26 Практичне за-
няття

Культурницький етап національного від-
родження на українських землях у скла-
ді Російської імперії: суспільні виклики

С. 178

27 Узагальнення 
знань за розді-
лом IV «Україн-
ські землі у скла-
ді Російської 
імперії в другій 
половині XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 178—
181

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

28—
29

Соціально-еконо-
мічний розвиток 
західноукраїн-
ських земель 
у другій полови-
ні XIX ст.

1. Населення та умови життя на західно-
українських землях у другій половині 
XIX ст. 2. Особливості економічного роз-
витку Галичини, Буковини та Закарпаття. 
3. Розвиток промисловості. Становище за-
хідноукраїнських робітників. 4. Розвиток 
сільського господарства і становище се-
лян. 5. Початок трудової еміграції україн-
ців. 6. «Рутенська акція». 7. Кооператив-
ний рух. 8. Міста і міське населення

§ 19—20
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уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

30 Суспільно-полі-
тичне життя на 
західноукраїн-
ських землях 
у 60—70-ті рр. 
XIX ст.

1. Конституційні реформи 60-х рр. 
XIX ст. в Австрійській імперії. 2. Га-
лицький сейм. 3. Старорусини, москво-
філи. 4. Народовці. 5. Розбудова націо-
нального життя. «Просвіта». 6. Польські 
та єврейські рухи на західноукраїнських 
землях у другій половині XIX ст.

§ 21

31 Радикальний 
рух у Галичині. 
Перетворення 
Галичини на 
«український 
П’ємонт». Осо-
бливості суспіль-
но-політичного 
життя на Буко-
вині та Закар-
патті в другій 
половині XIX ст.

1. Радикальна течія в українському русі 
Галичини. 2. «Нова ера» в україно-поль-
ських відносинах та її наслідки. 3. Утво-
рення політичних партій. 4. І. Франко 
і розвиток української суспільно-полі-
тичної думки. 5. Розвиток українського 
національно-визвольного руху на Буко-
вині. 6. Розвиток українського націо-
нально-визвольного руху в Закарпатті. 
7. Взаємодія національно-визвольного 
руху в Наддніпрянській Україні та на 
західноукраїнських землях у другій по-
ловині XIX ст.

§ 22

32 Практичне за-
няття

Особливості культурницького та політич-
ного етапів національного відродження 
на західноукраїнських землях

С. 213

33 Наш край у дру-
гій половині 
XIX ст.

С. 214

34 Узагальнення 
знань за розді-
лом V «Західно-
українські землі 
у складі Австро-
Угорщини в дру-
гій половині 
XIX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 215—
218

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

35 Соціально-еконо-
мічний розвиток 
українських зе-
мель

1. Розвиток промисловості. 2. Розвиток 
сільського господарства. 3. Коопера-
тивний рух. 4. Зміни в становищі на-
селення. 5. Українські промисловці-ме-
ценати

§ 23

36 Суспільно-полі-
тичне життя 
в Наддніпрян-
ській Україні

1. Особливості суспільно-політичного 
життя Наддніпрянської України на по-
чатку XX ст. 2. Формування соціаліс-
тичної течії в українському напрямку. 
3. Формування ліберально-демократичної 
течії в українському русі. 4. Формуван-
ня націоналістичної течії в українському 
русі. 5. Відкриття пам’ятника І. Котля-
ревському в Полтаві

§ 24
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37 Події революції 
1905—1907 рр. 
в Україні

1. Початок революції. Революційні події 
в Наддніпрянській Україні в січні—серп-
ні 1905 р. 2. Жовтневий страйк. «Мані-
фест 17 жовтня 1905 р.» та його наслід-
ки. 3. Селянський рух. 4. Наростання 
революційних подій. Грудневі збройні 
повстання. 5. Українські політичні партії 
під час революції. 6. Український націо-
нально-культурний рух. 7. Діяльність 
українських громад у I та II Державних 
думах

§ 25

38 Наддніпрянська 
Україна 
в 1907—
1914 рр.

1. Земельна реформа П. Столипіна та її 
вплив на розвиток Наддніпрянської 
України. 2. Українські політичні партії 
в 1907—1914 рр. 3. Загальноросійські 
політичні партії та український рух. 
4. Український національно-культурний 
рух. 5. Українське питання в III та IV 
Державних думах. 6. Справа Бейліса

§ 26

39 Практичне за-
няття

Ідеї автономії та самостійності в програ-
мах українських політичних партій Над-
дніпрянщини

С. 252

40 Узагальнення 
знань за розді-
лом VI «Україн-
ські землі 
у складі Росій-
ської імперії на 
початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 254—
256

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі  
Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

41 Соціально-еконо-
мічний розвиток 
західноукраїн-
ських земель на 
початку XX ст.

1. Промисловий розвиток. 2. Сільське 
господарство. 3. Кооперативний рух

§ 27

42—
43

Суспільно-полі-
тичне життя на 
західноукраїн-
ських землях на 
початку XX ст.

1. Особливості розвитку українського ру-
ху в Галичині на початку XX ст. 2. Ак-
тивізація українського руху в Галичині 
на початку XX ст. 3. Боротьба за укра-
їнський університет. 4. Боротьба за за-
гальне виборче право та реформу крайо-
вого статуту. 5. Діяльність організацій 
«Сокіл» і «Січ». 6. Ідея сепаратизму. 
7. Відродження галицького москвофіль-
ства. 8. Український рух на Буковині 
та в Закарпатті на початку XX ст.

§ 28—29
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Номер 
уроку Дата Тема уроку Зміст уроку Приміт-

ки

44 Практичне за-
няття

Вплив греко-католицької церкви на під-
несення національної свідомості населен-
ня західноукраїнських земель

С. 269—
271

45 Узагальнення 
знань за розді-
лом VII «Захід-
ноукраїнські 
землі у складі 
Австро-Угор-
ської імперії на 
початку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 272—
274

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

46 Розвиток освіти 
й науки

1. Розвиток освіти в другій половині 
XIX — на початку XX ст. 2. Розвиток 
науки. 3. Внесок Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка в становлення націо-
нальної науки

§ 30—31

47 Українська літе-
ратура, театр, 
музика в другій 
половині XIX — 
на початку 
XX ст.

1. Розвиток української літератури. 
2. Театр. 3. Музичне життя

§ 32

48 Українське обра-
зотворче мисте-
цтво та архітек-
тура в другій 
половині XIX — 
на початку 
XX ст.

1. Розвиток образотворчого мистецтва. 
2. Архітектура

§ 33

49 Практичне за-
няття

Традиції та побут української сім’ї С. 297—
299

50 Наш край на по-
чатку XX ст.

С. 300—
301

51 Узагальнення 
знань за розді-
лом VIII «Куль-
тура України 
в середині 
XIX — на по-
чатку XX ст.»

Перевірка рівня засвоєння вивченого ма-
теріалу, умінь, знань та навичок із тем 
розділу

С. 302—
305

52 Резервний урок
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