
Урок   історії України у 8 класі 

Тема. Вступ до нової історії України 
                                                                               Гарник Н.А.,  

                                                                               спеціаліст вищої категорії, 

                                                                                учитель-методист 

Мета:  

 повторити та узагальнити основні події історії України та діяльність 

видатних діячів 9 – 15 ст.; 

 пригадати і локалізувати територіальні зміни в українських землях 

протягом 9 -15 ст.; 

 встановити хронологічні  межі і  періодизацію історії України Раннього 

Нового часу; 

 визначити особливості ранньомодерної доби в історії України; 

 формувати історичну свідомість учнів. 

Тип уроку: вступний, засвоєння нових знань 

Обладнання: історичні карти, атласи, дидактичні набори для мікропроектів. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент уроку. 

    Повідомлення теми та завдань уроку. 

ІІ. Повторювальне узагальнення. 

1. Середньовічна спадщина України. 

  Бесіда. 

1. Який період історії України ми вивчали минулого року? Назвіть його 

хронологічні межі. 

2. Які події середньовічної історії України вам запам’яталися найбільше? 

Чому? 

Разом с учнями починаємо створювати стрічку часу. 
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Учитель пропонує учням згадати основні періоди середньовічної історії 

України та повторити і узагальнити основні події. 

Клас об’єднується в три команди, кожна з яких вибирає жеребкуванням 

один з  наборів(кейсів) за темами: 

 Київська Русь 

 Галицько-Волинська держава 

 Українські землі у складі Великого князівства Литовського 

Учні на основі матеріалів кейсів 

 вибирають ті, які належать відповідному періоду; 

 складають колаж і коротко характеризують  історичний період. 

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу. 

2.Ранній Новий час. Особливості ранньомодерної доби в історії 

України. 

У ч и т е л ь .  Цього року ми розпочинаємо вивчення нової історії України і 

ознайомимося з подіями, які відбулися на українських землях у XVI-XVIII ст. 

Історія Україна — це складова частинка історії всесвітньої. Вона поділяється 

на: 

 Ранній Новий час, який ще зветься ранньомодерною добою (кінець XV 

— перша половина XVII ст.). 

 Новий час, який має назву модерна доба (друга половина XVII- XIX 

ст.). 

У ч и т е л ь .  Історія України, яку ми вивчатимемо у 8-му класі, дозволить 

ознайомитись з добою Раннього Нового часу і розпочати вивчення історії 

Нового часу України. Події цього часу стали наслідками економічних та 

соціальних процесів у всесвітній історії Нового часу, проте вони мали 

специфічні особливості, зумовлені особливостями розвитку суспільства в 

українських землях. 



Період Нового часу в історії України дістав назву «козацька доба». 

Українське козацтво на той час відігравало визначальну роль у суспільному 

розвитку. 

Виникнення Української козацької держави, або Гетьманщини, стало 

одним з основних досягнень цього історичного періоду. Гетьманщина, що 

утворилася як наслідок національно-визвольної боротьби нашого народу в 

середині XVII ст. Ми ознайомимося з важливими історичними 

особистостями того часу — це козацькі ватажки, діячі церкви, вчені, митці та 

ін. У ці часи тривав процес формування української державності. 

Дуже сподіваюся, що вивчення історії України цього часу стане для вас 

захопливим і цікавим. 

3. Знайомство з підручником та інтернет-ресурсами. 

У ч и т е л ь .  Успішну роботу вдома і у школі гарантують навички роботи з 

підручником історії. Перш за все доцільно оглянути зміст підручника. У 

ньому міститься декілька тем, які ми вивчатимемо протягом року. Теми, 

відповідно, поділяються на параграфи, а параграфи — на підпункти. 

Звертайте увагу на дати — їх слід записати до хронологічної таблиці. Для 

історичних персоналій слід відвести окремий словничок. У ньому записи 

доцільно вести так: прізвище, ім’я, по батькові діяча, роки життя/правління, 

ким він був, основний внесок. Туди також доцільно записувати терміни, з 

якими ви ознайомитеся під час вивчення курсу. 

Прочитавши матеріал параграфа, важливо надати відповіді на запитання 

до нього. Протягом року ми з вами розвиватимемо навички роботи з 

історичними картами, атласами та заповнення контурних карт. Це дасть вам 

змогу сформувати системне і просторове уявлення про вивченний матеріал 

 розташування деяких земель і областей, хід війн і битв. Документи, які  

уведені до тексту параграфу, також сприяють глибшому розумінню теми. 

Робота зі схемами дозволить краще зрозуміти і запам’ятати матеріал, систе-

матизувати уявлення про певні події, явища тощо. 



Знайомимо учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами та 

робочими зошитами, пропонуємо приклади форми роботи з ними. Для характеристики 

учнівської діяльності на уроках ознайомлюємо учнів з видами робіт (відповідь на усні 

питання; відповідь на письмові завдання і запитання; виконання домашніх завдань; ви-

конання тестових завдань; участь у дидактичних іграх). 

Учні також знайомляться з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів під час 

проведення уроків. 

Інтернет-ресурси з історії цього періоду 

Інтернет-адреси загального характеру 

1. www.academicpress.com — академічна література; 

2. www.britannica.com — Енциклопедія «Британіка»; 

3. www.internetri.net/vv — BCEBIDO: наука, освіта, технології. 

Історичні та педагогічні сайти 

4. www.sociology.org — соціологічні науки; 

5. www.sil.org/ethnologue — етнографічні дослідження; 

6. www.TheHistoryNet.com — електронний історичний журнал; 

7. www.utm.edu/research/iep — філософська енциклопедія; 

8. www.nsta.org — міжнародне об’єднання шкільних учителів; 

Музеї 

9. www.hermitagemuseum.org — Державний Ермітаж (Санкт- Петербург, 

Росія); 

10. museoprado.mcu.es — Національний музей Прадо (Мадрид, Іспанія); 

11. www.christusrex.org/wwwl/vaticano/O-Musei.html — музеї Ватикана; 

12. http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/halimonenko-l.htm — Інститут козацтва: 

тюркського й українського; 

13. http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/yakovenko-l.htm — Брати/ вороги або 

поляки очима українця XVII-XVIII століть. 

ІV.ПІДСУМКИ УРОКУ Метод «Мікрофон» 

Як ви розумієте поняття «Ранній Новий час»? 

V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Опрацювати відповідний матеріал підручника. 
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