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НПУ ім. М.Драгоманова

ТЕМИ «ВИНИКНЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ 
РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ І ПРАВА», 
«ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ»

Тема: виникнення та історичний роз
виток держави і права

Мета:
— формування правових уявлень про при

чини виникнення та історичний розвиток дер
жави і права;

— розвиток в учнів правового мислення 
шляхом аналізу і порівняння різних історич
них типів держав;

— виховання розуміння важливості оцінки 
причинно-наслідкового зв ’язку в утворенні 
тих чи інших складних явищ.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форма уроку: історична подорож.
План уроку.
1. Залежність державно-правових інсти

тутів від рівня соціально-економічного роз
витку.

2. Суспільна влада та соціальні норми за 
первісного ладу.

3. Держава і право як продукт та атрибу
ти класового суспільства.

4. Поняття історичного типу держави і пра
ва.

5. Головні риси держави і права.
6. Перспективи історичного розвитку дер

жави і права.

Хід уроку.
Вчитель є ведучим (керівник експедиції).
Вступне слово вчителя: «Держава і право 

виникають у суспільстві і залежать від рівня 
його розвитку. Кожне історично конкретне 
суспільство об’єктивно вимагає певного сту
пеня соціального регулювання та державно- 
владної організації. Нехтування цією законо
мірністю призводить до негативних наслідків 
для суспільства, які виявляються в неоргані
зованості чи зарегламентованості соціаль

них відносин. І зараз, подорожуючи на істо
ричному хронольоті, ми з вами з ’ясуємо та 
простежимо етапи виникнення та розвитку 
держави і права».

Карта подорожі.
1- а станція. Довести, що за первіснооб

щинного ладу не існувало держави,
(Підказка: для цього потрібно визначити, 

чи притаманні ознаки держави первісному 
суспільству).

Вчитель: «Для того, щоб ми могли руха
тись далі, необхідно отримати візу. Для цього 
треба розкрити основні чинники виникнення 
держави і права».

Учні мають назвати й розтлумачити еко
номічні, політичні, соціальні, психологічні, куль
турні чинники.

Вчитель підсумовує сказане і робить вис
новок: виникнення держави і права є на
слідком внутрішнього розвитку суспільства, 
його економіки, що призвело до виникнення 
соціальних груп і різноманітних інтересів, не
обхідності впорядкування суспільних відно
син та функціонування суспільства як цілісної 
системи.

Двоє учнів роблять короткі повідомлення 
про погляди на виникнення держави і права 
(теологічна, патріархальна, договірна, психо
логічна, насильницька теорії).

2 - а станція. Що таке історичні типи дер
жави?

Дати коротку характеристику за схемою:
— хронологічні рамки;
— країни;
— форми правління;
— характер права.
Вчитель: «Д ля  подальшого просування нам 

необхідно визначити причини переходу від 
одного типу держави до іншого».
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3 - а станція. Дати коротку характеристи
ку феодальній державі за попередньою схе
мою.

Вчитель: «Для подальшого просування виз
начимо причини переходу від феодального 
типу держави до буржуазного».

4 -  а станція. Зазначити характерні риси 
буржуазної держави і права.

Вчитель:
1. Що означає соціальна демократія?
2. За яких умов можливе існування со

ціальної демократії?
5 - а станція. Що таке держава соціальної 

демократії? Чи реальна така організація дер
жави на сучасному етапі розвитку людства? 
Аргументуйте.

6 - а станція. Що необхідно для того, щоб 
держава перетворилася на один зі складо
вих елементів громадянського суспільства?

Учитель підсумовує: удосконалення со
ціального життя спричиняє зміну якості регу
лювання, що відбивається в удосконаленні 
державно-правових інститутів. Це, зокрема, зу
мовлюється тим, що держава і право тісно 
пов’язані з політикою, економікою, релігією, 
філософією та іншими елементами надбудо
ви суспільства, які впливають на рівень його 
розвитку.

КАРТА ПОДОРОЖІ

На кожній станції господар (учень) ста

вить запитання і завдання.
Оцінювання. Кожна правильна відповідь

— 2 бали.

Тема: Основні етапи розвитку украї
нської державності.

Мета:
— поглиблення знань учнів щодо основ

них етапів розвитку української державності, 
ї ї  зв ’язку із загальною історією суспільства;

— навчання учнів навичок збирання й оці
нювання інформації з різних джерел, викори
стовувати ї ї  для з'ясування морально-право
вих проблем;

— виховання в учнів розуміння важливості 
знання історії власного народу.

Тип уроку: систематизація й узагальнення 
знань.

Форма уроку: історично-правова вікто
рина.

Підготовчий етап.
Клас ділиться на 5 команд, кожна з яких 

колективно готує запитання і відповіді по темі. 
Кожна команда обирає капітана і назву.

Вікторина може проходити у формі «лан
цюжка» (питання ставляться по колу: перша 
команда — другій, друга — третій і т.д.).

Обов’язково слід ознайомити учнів з пра
вилами проведення вікторини:

— ніхто не повинен поспішати з відповід
дю, вся команда радиться;

— якщо команда, що ставила запитання, 
не задоволена відповіддю, ведучий (учитель) 
пропонує відповісти будь-якій іншій команді: 
«Йдіть на виручку!»

Перед вікториною слід ознайомити учнів 
із системою оцінювання відповідей: правильна 
і повна відповідь — 2 бали, неповна відповідь
— 1 бал.

Проведення вікторини.
Вступ (учитель): «Ось уже протягом кількох 

років ви опановуєте курси історії України та 
всесвітньої історії. Вітчизняна державність як 
об'єкт юридчної науки теж має свою істо
рію. Ця історія складна й суперечлива, сягає 
у сиву далечінь віків. Сучасна незалежна Ук
раїна є спадкоємницею державницького дос
віду, який протягом віків створювався на ук
раїнській землі».

Можливі варіанти запитань для вікторини:
1. Які народи, що населяли українську зем

лю, першими стали на шлях державотворен
ня? Коли?

2. З правлінням якого царя пов’язують 
піднесення Великої Скіфії?

3. Яке місто було столицею Малої Скіфії?
4. Якою була структура державних органів 

грецьких міст-держав у Північному Причор
номор’ї?
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5. Які міста-держави були засновані грець
кими переселенцями-колоністами у Північно
му Причорномор ’і?

6. Яке царство утворилося в V ст. до н.е. 
в районі сучасної Керченської протоки?

7. Яку державу очолив Германаріх?
8. Яке наймогутніше політичне утворення 

в середині V ст. займало територію від Рей
ну до Волги? Хто його очолював?

9. Яка територія є прабатьківщиною сло
в ’ян?

10. До яких часів належать перші пись
мові згадки про Україну?

11 .Н а  які групи (візантійські, готські та 
інші) історики поділяють венедів?

12. Яке слов’янське переддержавне ут
ворення є найвідомішим? Хто його очолив?

13. Які племінні утворення східних слов’
ян перелічено в «Повісті временних літ»?

14 . З якої події літописці розпочинають 
історію Київської Русі?

15. Які ви знаєте теорії утворення Київсь
ко ї Русі?

16. Який державний устрій характеризує 
Київську Русь?

17. Яка форма правління існувала в 
Київській Русі?

18. Коли було введено християнство на 
Русі? Ким?

19. З якого століття розпочинається пері
од феодальної роздробленості Русі?

20. На яку кількість князівств розпалася 
Русь у період із середини XII до XIV ст. ?

21. Які причини утворення Галицько-Во
линського князівства?

22. В роки правління якого князя Галиць- 
ко-Волинське князівство досягло найбільшої 
могутності?

23. Яка держава стала правонаступницею 
Галицько-Волинського князівства?

24. Яка система органів управління існу
вала в Литовській державі?

25. Які нормативно-правові акти регулю
вали суспільні відносини у Литовсько-Руській 
державі?

26. Що започаткувала Кревська унія?
27. Який найголовніший наслідок Люблі

нської унії?
28. Які ви знаєте причини появи козацт

ва?
29. Коли виникла Запорозька Січ?
30. Охарактеризуйте політико-правову 

організацію Запорозької Січі.
31. Перелічіть державні органи України за 

часів Б.Хмельницького.

32. Охарактеризуйте адміністративно-те
риторіальний устрій держави Б.Хмельницько
го.

33. Які ознаки притаманні козацькій дер
жаві за часів Б.Хмельницького?

34. Охарактеризуйте адміністративно-те
риторіальний устрій Гетьманщини.

35. Що спільного й відмінного ви поміти
ли в адміністративно-територіальному устрої 
держави Б.Хмельницького та Гетьманщини?

36. Коли остаточно було скасовано геть
манство?

37. В якому році зруйнована Запорозька 
Січ?

38. Яке значення мали 1840, 1841, 1842 
роки для уніфікації законодавства?

39. Між якими країнами була поділена Ук
раїна наприкінці XIX — на початку XX ст.?

40. Яка фракція існувала в російській Дер
жавній Думі, пов’язана з Україною?

41. Коли було прийнято І універсал Цент
ральної Ради? Що він проголошував?

42. Яким універсалом було проголошено 
УНР?

43. Як називалася українська держава з 
кінця 1918р.?

44. Хто очолив уряд Директорії?
45. Коли була утворена Західно-Українська 

народна республіка?
46. Яка подія відбулася 22 січня 1919 р.?
47. Коли ід е  було проголошено радянсь

ку владу в Україні?
48. Коли було створено СРСР?
49. Яка подія пов 'язана з датою 24 серп

ня 1991 р.?
50. Коли відбувався всеукраїнський рефе

рендум? Яке питання було винесене для 
підтвердження ?

По закінченні вікторини підраховуються 
бали, оголошується команда-переможниця.

Вчитель підбиває підсумки: в ході віктори
ни було з'ясовано, що в межах нинішньої те
риторії України відбувалася консолідація 
скіфських і сарматських племен, тут залиши
ли свій слід греки, готи, гуни, монголи, турки, 
литовці, поляки, угорці тощо. Саме тут відбу
лося становлення Київської Русі, а потім на
стала доба цілої низки державних утворень, 
кожне з яких зробило свій внесок у форму
вання вітчизняних державницьких традицій.
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