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ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Лекція № 12 

РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  

Завдання 

1. Ознайомлення з навчальним матеріалом у посібнику: 

Бойко О. Д. Історія України: посібник(будь-яке видання) – Тема 19. 

2. Ознайомлення з навчальним матеріалом онлайн  

https://znohistory.ed-era.com/m6/l31  

3. Конспект за планом: 

1) Політичний розвиток незалежної України. 

2) Соціально-економічні проблеми в добу незалежності. 

3) Україна на міжнародній арені. 

4) Збройна агресія Росії проти України. 

Примітка 1: для перевірки виконання завдань надсилайте файл або фото 

конспекту на платформі http://ksuonline.kspu.edu/ у відповідях до відповідної 

семінарської теми.  

Примітка 2: Також виконані завдання можна надсилати на електронну пошту 

викладача ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в 

його назві Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, 

Пед, 151, лекція 11. 

Увага! Здати виконані завдання на перевірку необхідно не пізніше 15 травня. 
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ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Засвоєння навчального матеріалу семінарського заняття передбачає виконання 

наступних завдань: 

1. Опрацювання теоретичних питань за планом семінарського заняття з відповідної 

теми, вміщеного до електронного видання Історія України та української культури. 

Навчально-методичні рекомендації до аудиторної роботи (Герінбург О.В.)  

Режим доступу:  

http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.asp

x 

Примітка: конспект за планом семінарського заняття не вимагається. 

2. Письмові відповіді на ключові питання до семінарського заняття з відповідної теми, 

вміщеного до вищезазначеного електронного видання (див. п.1).  

Примітка 1: для перевірки виконання завдань надсилайте файл або фото конспекту на 

платформі http://ksuonline.kspu.edu/ у відповідях до відповідної семінарської теми. 

Примітка 2: Також виконані завдання можна надсилати на електронну пошту 

викладача ejburg@ua.fm, але одним файлом Word з обов’язковим зазначенням в його 

назві Прізвища, факультету, групи виконавця та теми. Наприклад: Іванов, Пед, 151, 

семінар 4. 

Увага! Здати виконані завдання на перевірку необхідно не пізніше 15 травня. 

3. *За бажанням можна підготувати і надіслати на електронну пошту ejburg@ua.fm 

презентацію з будь-якої теми доповідей, що передбачені до семінарського заняття з 

відповідної теми, вміщеного до вищезазначеного електронного видання (див. п.1).  

4. Підготуватися до підсумкового тестування з дисципліни «Історія України та 

української культури», що відбудеться в день заліку.  

Примітка 1: детальна інформація щодо підсумкового тестування та заліку буде 

розміщена на платформі http://ksuonline.kspu.edu/  

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=c12fc0e3-6b9b-4c1e-af75-217feccf5b55
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20(%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9E.%D0%92.).doc?id=c12fc0e3-6b9b-4c1e-af75-217feccf5b55
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairPhilosophy/EduWork/nkmd_ukrhistory.aspx
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