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ВСТУП
ЖКФК ХНУМГ імені О. М. Бекетова має право приймати на перший
курс осіб, для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший
бакалавр.
Прийом для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий
молодший бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань на
конкурсній основі. Програми випробувань для вступу розробляються і
затверджуються ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
Не викликає сумніву, що майбутній спеціаліст будь-якого профілю
повинен глибоко знати вітчизняну історію, вільно володіти історичними
методами дослідження. Метою вступного випробування з історії України є
оцінювання рівня сформованості історичної компетентності абітурієнта,
визначення відповідності навчальних досягнень випускника школи
освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.
Пропоновану нижче програму з історії України складено враховуючи
цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному
стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи.
Хронологічно програма охоплює період з початку розселення людини на
території України до сьогодення і складається з 31 розділу.
До програми вступного випробування включено навчальний матеріал з
історії України академічного рівня стандарту загальноосвітніх шкіл, що
дозволяє комплексно оцінити рівень теоретичної та практичної підготовки
вступників.
У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної
програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти
випускник, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні
випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати
свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути
увагу при підготовці до вступного іспиту з історії України.
У кожному варіанті вступного завдання поєднуються теоретичні
питання у вигляді різних видів тестових завдань та матеріал практичного
характеру.
Порядок проведення та терміни
випробування визначаються
відбірковою приймальною комісією ЖКФК ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ АБІТУРІЄНТІВ
З дисципліни «Історія України» абітурієнт повинен знати :
•
сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України;
•
основні закони та етапи розвитку людської спільності;
•
витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;
•
суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного
розвитку українського народу;
•
історичні події;
•
зародження та розвиток української державності;
•
процеси розбудови сучасної незалежної української держави;
•
діяльність історичних осіб і політичних партій;
вміти:
•
порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати
історичні факти та діяльність осіб;
•
оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції
загальнолюдських цінностей;
•
співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);
•
розрізняти тенденційно подану інформацію;
•
орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
•
вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати
з першоджерелами, літературою;
•
аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди
на ту чи іншу проблему;
•
самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на
конференцію, семінарське заняття;
•
вміти диспутувати, писати наукові студентські роботи.

2. ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ ТА ЇХ КОРОТКИЙ
ЗМІСТ
2.1.Стародавня історія України
Періодизація та зміст Історії України. Історичні джерела. Поява та
розселення людей на території України. Поширення землеробства й
скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку.
Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.
Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике
розселення слов’ян.

2.2. Виникнення та розквіт Київської держави-Русі
Розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської
держави-Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині:
Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та
Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії.
Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за
київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та
його сина Мстислава в Києві.
2.3. Русь-Україна за часів роздробленості
Роздробленість Русі , її причини та сутність. Боротьба за київський стіл.
Землі-князівства на українських землях та їх особливості (Київська,
Переяславська, Чернігово-Сіверська, Галицька та Волинська). Перші згадки
назви «Україна» в писемних джерелах.
2.4. Галицько-Волинська держава
Об’єднання Галицького та Волинського князівств Романом Мстиславовичем.
Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні
землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками
Данила Романовича. Ліквідація та розділ держави Романовичів сусідніми
країнами.
2.4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток
Русі-України та Галицько-Волинської держави у ІХ -ХІV ст.
Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Русі та ГалицькоВолинської держави. Розвиток культури і освіти Київської та ГалицькоВолинської держав. Поширення писемності. Архітектура та мистецтво.
2.6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших
держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.). ЛитовськоРуська держава
Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину.
Входження українських земель до складу Литовської держави. ЛитовськоРуська держава. Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності
удільних руських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем
Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація
Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського
ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини.
Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу

Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московськолитовські війни. Розвиток культури та освіти.
2.7. Українські землі в складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення
Запорозької Січі. Повстання 90-х років ХУІ ст. Люблінська унія та її вплив на
українські землі. Братський рух. Реформаційний та контрреформаційний
рухи в Україні. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й
освіти.
2.8. Українські землі в складі Речі Посполитої (перша половина ХVІІ ст.)
Зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської
унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної
православної ієрархії 1620 р. Петро Могила та його реформи православної
церкви. Доба легендарнихУчасть українського козацтва у Хотинській війні.
Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. Розвиток культури та освіти.
2.9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.
Хмельницького середини ХVІІ ст.
Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільнополітичному житті. Утворення української козацької держави – Війська
Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Б.Хмельницького.
2.10. Українські землі в 60 – 80-ті рр. XVII ст.
Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московськоукраїнська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини.
Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д.
Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського
війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини.
Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.
2.11. Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.
Гетьманування І. Мазепи. Національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи.
Гетьманування І. Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії
Гетьманщини. Діяльність Першої Малоросійської колегії. «Правління
Гетьманського уряду» 1734 р. Розвиток культури та освіти.

2.12. Українські землі в другій половині XVIII ст.
Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою
Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація
Запорозької Січі. Скасування козацького устрою на Слобожанщині.
Заселення Південної України. Розгортання гайдамацького та опришківського
рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної України після поділів.
Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти.
2.13. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у
першій половині ХІХ ст.
Включення українських земель до складу Російської імперії.
Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий
переворот та зародження ринкової економіки. Початок українського
національного відродження. Малоросійське товариство. Масонський рух.
Поширення на Україну російського та польського суспільних рухів. КирилоМефодіївське братство. Селянські рухи та повстання під проводом У.
Кармалюка. Розвиток культури та освіти.
2.14. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці
ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії,
адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи
Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці».
«Весна народів» в Східній Галичині та діяльність Головної руської ради
(ГРР).
2.15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні. Політика
російського царизму щодо України. Циркуляр Валуєва та Емський акт
Олександра ІІ. Розвиток громадівського руху. Заснування та діяльність
«Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив
російського громадсько-політичного руху на Україну.
2.16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської)
імперії у другій половині ХІХ ст.
Національна політика австрійського уряду щодо українських земель.
Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного
руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної
партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП),

Української соціал-демократичної партії (УСДП). Діяльність культурноосвітнього товариства «Просвіта».
2.17. Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
Становлення і консолідація української нації. Піднесення української
культури. Освіта. Недільні школи на Наддніпрянській Україні. Розвиток
науки. Розвиток нових напрямів культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів.
Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.
2.18. Українські землі у складі Російської імперії початку XX ст.
Соціально-економічний розвиток та політичне становище. Створення РУП.
Самостійницька і автономіська течії в національному русі. «Самостійна
Україна» М. Міхновського. Українська демократична партія. Українська
радикальна партія. Є. Чикаленко. Б. Грінченко, С. Єфремов. Формування
української соціал-демократії. М. Порш, С. Петлюра. Українська народна
партія. Наростання робітничого і селянського руху на початку XX ст. Події
революції 1905 – 1907 рр. в Україні. Поступки царизму українству,
активізація громадсько-політичного життя. Думські вибори й діяльність
українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Земельна
реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного
гніту.
2.19. Західно-українські землі на початку XX ст.
Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація
українського політичного руху. Діяльність політичних партій Західної
України за реформу виборчої системи. Зв’язки з політичними й культурними
колами Наддніпрянської України. Діяльність національних і спортивнофізкультурних організацій «Сокол» і «Січ». Митрополит А. Шептицький та
його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських
землях.К.Трильовський. І.Боберський. А.Волошин.
2.20. Україна в Першій світовій війні
Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та
західноукраїнських земель щодо війни. ГУР, СВУ та ЗУР. Боротьба за
автономію і самостійність України на фронті та в тилу. Хід військових дій на
території України в 1914 – 1917 рр. Господарська розруха. Захоплення
російськими військами Галичини і Північної Буковини. Бойовий шлях
українських січових стрільців.

2.21. Українська національно-демократична революція
Революційні події в Україні напередодні 1917 р. Початок революції.
Утворення української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і
політична програма. М. Грушевський. Початок українізації армії.
Український Національний Конгрес. ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд. І
Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. ІІ
Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка.
Підсумки виборів до Установчих Зборів в Україні. ІІІ Універсал і
проголошення Української Народної Республіки (УНР). Війна радянської
Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.
2.22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
Брестський мир між УНР та державами Четвертого союзу, Військова
конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції
УНР, Гетьманський переворот і утворення Української держави. Прихід до
влади Директорії. Утворення ЗУНР. Акт злуки УНР і ЗУНР. Окупація
військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська
катастрофа». Відновлення більшовицького режиму. Друга радянськоукраїнська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська
офензива». Перший «Зимовий похід» армії УНР. Варшавська угода між УНР
і Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення
Галицької СРР. Розгром Врангеля та захоплення криму червоною
армією.Другий «Зимовий похід» Армії УНР.
2.23. Українська СРР за умов нової економічної політики
Входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп і
особливості його впровадження в Україні. Наслідки нової економічної
політики. Відбудова народного господарства. Початок курсу на
індустріалізацію. Матеріальне становище населення. Боротьба з націоналкомунізмом. Початок українізації. Кампанія ліквідації неписемності
дорослих. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та
релігійне життя.
2.24. Радянська модернізація України
Радянська модернізація в Україні. Перехід до форсованої індустріалізації.
Директивне господарювання. Результати перших п’ятирічок. Суцільна
колективізація та розкуркулення українських селян. Голодомор 1932-1933 рр.
як геноцид українського народу. Масові репресії та їх жертви. Ідеологізація

суспільного життя, культ особи. Згортання українізації. Становище в галузі
освіти. Закриття і нищення храмів, культового майна й споруд.
2.25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період
Українські землі та їх статус у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.
Економіка українських земель. Різні течії в суспільно-політичному русі,
радикалізація політичного життя в 1930-х роках. Проголошення незалежності
Карпатської України 15 березня 1939 р.
2.26. Україна під час Другої світової війни
Початок другої світової війни. Входження Західної України, Бессарабії та
Північної Буковини до складу УРСР. Початок радянсько-німецької війни.
Окупаційний режим. Розчленування України. Масові знищення людей.
Голокост. Народна боротьба на окупованій території. Дві течії руху Опору в
Україні. Радянське підпілля і партизанський рух. ОУН на початку війни.
Створення УПА. Початок вигнання загарбників з України. Битва за
Лівобережну Україну і Донбас. Форсування Дніпра. Визволення Києва.
Наступальні операції на Правобережжі і в Криму. Військові дії радянських
партизанів та УПА. Завершальні бої. Початок відбудови промисловості,
транспорту і сільського господарства. Депортація місцевого населення з
Криму. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини та її
сателітів. Втрати України у Другій світовій війні.
2.27. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - середині 50-х
років
Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньо-політичне та економічне
становище України. Українська РСР – співзасновниця ООН, інших
міжнародних організацій. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946
– 1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Радянізація західних
областей України. Боротьба ОУН та УПА. Операція «Вісла». Україна на
початку 50-х років. Початок десталінізації. Входження Кримської області до
складу України. Культурне життя. Відбудова системи освіти. Впровадження
обов’язкового семирічного навчання. Наука. Розгром генетики.
Лисенківщина в Україні. Література і мистецтво. Становище письменників,
діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з
«космополітизмом».

2.28. Україна за умов десталінізації
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні. Повстання
українців-в’язнів ГУЛАГу 1953-1954 рр. XX з’їзд КПРС і Україна. Масштаби
демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності
М.Хрущова. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні
М.Хрущова від влади. Стан економіки України наприкінці 50-х – у першій
половині 60- х років. Надреформи М. Хрущова та їх результати в Україні.
Рівень життя населення. Культура й духовне життя в Україні. Ідеологізація
культурного життя й посилення русифікації. Науково-технічна революція і
наука в Україні. Кібернетика. Суспільні науки. «Відлига» в українській
літературі. «Шістдесятники». В.Симоненко, Л.Костенко, Є.Сверстюк,
І.Світличний, І.Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис. Архітектура. Театр.
Національно-визвольний рух в Україні. «Українська робітничо-селянська
спілка». Значення діяльності дисидентів.
2.29. Україна в період загострення кризи радянської системи
Л.Брежнєв і Україна. Неосталінізм. Діяльність П. Шелеста в Україні. В.
Щербицький. Відносини керівництва України з союзним центром.
Косигінська реформа 1965 р. та її результати. Наростання економічної кризи.
Розбудова воєнно-промислового комплексу (ВПК). Індустріальна
гігантоманія. Посилення бюрократичного централізму. Стан колгоспнорадгоспної системи. Життєвий рівень населення. Становище у сфері науки,
освіти, культури. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації. Досягнення
українських учених та митців. Активізація опозиційного руху. Форми
діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення
Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Посилення
переслідувань опозиції наприкінці 70-х – на початку 80-х років.
2.30. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя у період проголошеної
М. Горбачовим «перебудови». Погіршення економічної ситуації в Україні у
другій половині 80-х років. Чорнобильська катастрофа. Зростання політичної
активності суспільства. Нові громадські об’єднання та рухи. Створення
Народного Руху України. Початок формування багатопартійності в Україні.
Криза в Компартії. Декларація про державний суверенітет України 16 липня
1990 р. Спроба державного перевороту в Москві і Україна. Акт
проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Результати
референдуму 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Припинення
існування СРСР. Історичне значення відновлення незалежності України.

2.31. Україна за умов незалежності
Початок державотворчих процесів. Прийняття державної символіки,
формування Інституту громадянства. Заснування збройних сил. Дострокові
вибори до Верховної ради та вибори Президента України. Ухвалення
Конституції 1996 року та змін до неї. Приватизація засобів виробництва.
Лібералізація цін. Грошова реформа. Диференціація суспільства.
Інтегрування України в європейське та світове співтовариство. Соціальноекономічне та культурне життя. «Газові» та «торгівельні війни» з Росією.
«Революція гідності». Агресія Росії проти України. Анексія Криму.
Президентські вибори 2014 року. Антитерористична операція. Мінські угоди
2014, 2015 рр. Угода про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
Президентські та парламентські вибори 2019 р.
3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Охарактеризувати першопочатки людського життя на території сучасної
України. Кам’яний вік (палеоліт, мезоліт, неоліт). Мідний вік та епоха
бронзи.
2. Перші державні утворення на території України. Кіммерійці. Скіфи.
Сармати
3. Грецькі колонії у Північному Причорномор’ї. Боспорське царство.
4. Утворення та особливості розвитку Трипільської культури. Релігійні
уявлення та мистецькі вподобання трипільців.
5. Зародження державності східних слов΄ян: походження, розселення,
суспільний устрій. Анти, їхня держава.
6. Виникнення і становлення Київської держави ( кінець ІХ – кінець Х
століття). Внутрішня та зовнішня політики Київської держави.
7. Передумови та причини прийняття християнства Київською держава.
Історичне значення запровадження християнства.
8. Причини розпаду Русі. Позитивні та негативні наслідки розпаду Київської
держави.
9. Боротьба південно-західних руських князівств проти монгольської навали.
10.Галицько-Волинська держава: соціально-політичний, економічний
розвиток, внутрішня і зовнішня політика. Данило Галицький.
11.Культура Київської держави- Русі: архітектура, живопис, літописання,
література, освіта.
12.Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
Адміністративно – територіальний устрій, соціальне становище
українського народу.
13.Польська експансія на українські землі наприкінці ХІУ – ХУ ст.. Україна
під владою Речі Посполитої. Люблінська унія. Берестейська унія.

14. Козацтво України: виникнення, заняття, воєнне мистецтво, козацька
символіка. Реєстрове козацтво.
15.Культурні процеси в Україні кінця ХІУ – першої половини ХУІІ т..
Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта. Літописання.
Література. Архітектура. Живопис.
16.Зростання феодально – кріпосницького та національно – релігійного гніту
в Україні в другій половині ХУІ – першій половині ХУІІ ст.. Визвольний
рух в Україні у ХУІ – першій половині ХУІІ ст..
17.Охарактеризувати причини, характер, хід та наслідки визвольної війни
українського народу середини ХУІІ т.. Воєнно – політичні події 1648 –
1653 рр.
18.Формування української національної держави в середині ХУІІ ст.. :
територія та кордони, державна символіка, створення української армії.
Зовнішня політика держави Богдана Хмельницького. Переяславська рада.
19.Охарактеризувати розвиток української православної церкви. Петро
Могила. Роль українських братств у відродженні національної культури.
20. Соціально – економічний розвиток, політичне становище України в
другій половині ХУІІ ст.. Переяславська угода 1659 року.
21. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Андрусівський мир
1667 року.
22.Епоха “ Великої Руїни” на Правобережжі. Гетьман П. Дорошенко.
“ Вічний мир” і остаточне закріплення поділу України.
23.Боротьба проти турецько – татарської навали в 70-х – на початку 80-х
років ХУІІ ст.. Іван Сірко.
24. Адміністративно-територіальний устрій, господарства, традиції
Запорозької Січі у другій половині ХУІІ ст..
25.Розвиток культури України другої половини ХУІІІ ст..
26.Гетьман Іван Мазепа та його політика. Полтавська битва та її наслідки.
27.Адміністративно – територіальний устрій, економічний розвиток
Лівобережжя у ХУІІІ ст..
28.Ліквідація царизмом незалежності України ( ХУІІІ ст..)
29.Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 року – видатна пам΄ятка
суспільно – політичної думки України ХУІІІ ст..
30.Охарактеризувати гайдамацький та опришківський рух першої половини
ХУІІІ ст.. Олекса Довбуш. Правобережні і Західноукраїнські землі
наприкінці ХУІІ – у ХУІІІ ст.. Коліївщина.
31.Заселення і освоєння Північного Причорномор’я, Криму, Південної
України у другій половині ХУІІІ ст.. Входження правобережної України
до Росії.
32.Духовне життя та культура України в ХУІІІ ст.. Києво – Могилянська
академія.
33.Охарактеризувати адміністративно – територіальний устрій та соціально –
економічний розвиток західноукраїнських земель під владою Австрійської
імперії ( кінець ХУІІІ – початок ХІХ ст..

34.Початок відродження національної свідомості українського народу.
Малоросійське товариство. Кирило – Мефодіївське братство як перша
українська політична організація.
35.Охарактеризувати реформи 60-х – 70-х років ХІХ ст.., їх особливості й
соціально – економічні наслідки.
36.Охарактеризувати український культурно – національний рух.
Українофіли. Діяльність громад. Виникнення українських політичних
партій. Народництво.
37.Охарактеризувати економічний розвиток України в другій половині ХІХ
ст..
38.Охарактеризувати національне відродження в Галичині. “ Руська трійця” і
її діяльність.
39.Охарактеризувати осередки суспільно – політичного руху в Україні
першої половини ХІХ ст.. Розвиток української греко – католицької
церкви. Декабристський рух в Україні. Піднесення антикріпосницької
боротьби.
40.Охарактеризувати розвиток культури України в ХІХ ст..
41.Охарактеризувати розвиток капіталізму в промисловості і сільському
господарстві. Економічний розвиток України в роки економічної кризи (
1900 – 1903 рр.).
42.Охарактеризувати діяльність українських політичних партій на початку
ХХ ст. Посилення національного руху.
43.Україна на початку ХХ ст.. Революція 1905 – 1907 рр. Політична реакція.
Революційне піднесення в Західній Україні.
44.Столипінська аграрна реформа та її історичне значення. Україна
напередодні Першої світової війни ( 1910 – 1914 рр.)
45.Україна в роки Першої світової війни ( 1914 – лютий 1917 рр..). Характер
війни та ставлення до неї українських політичних сил. Хід війни.
46.Лютнева революція в Росії та зміна влади в Україні. Українська
Центральна Рада, її універсали. М. Грушевський, В. Винниченко.
47.Охарактеризувати добу Української Центральної Ради, відродження
державності ( березень 1917 – квітень 1918 рр.).
48.Політична боротьба в Україні навесні – влітку 1917 р. Діяльність
українських політичних партій.
49.Доба Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Внутрішня та
зовнішня політика.
50.Доба Директорії УНР ( грудень 1918 – 19120 рр.) Злука УНР і ЗУНР.
51.Охарактеризувати суспільно – політичне життя українських земель у
складі Польщі, Румунії, Чехословаччини в 20 – 30-х роках ХХ ст..
52.Становище України після революції та громадянської війни. Україна в
роки непу ( 1921 – 1928 рр.)
53.Охарактеризувати процес входження України до складу СРСР. Суспільно
– політичне життя УРСР наприкінці 20-х – початку 30-х років.
54. Формування адміністративно – командної системи. Умови проведення
індустріалізації в Україні. Колективізація. Голодомор 1932 – 1933 рр.

55.Охарактеризувати культурний розвиток у 20-х на початку 30-х років ХХ
ст.. Українізація Причини та основні напрями українізації. Початок
репресій проти діячів культури.
56. Сталінські репресії в Україні в 30-х роках ХХ ст..“ Розстріляне
відродження”.
57.Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової
війни. Радянсько – німецький пакт про ненапад. Приєднання
західноукраїнських земель до СРСР.
58.Охарактеризувати початок Другої світової війни. Оборонні бої Червоної
Армії.
59.Окупація України військами Німеччини та її союзників ( 22 червня 1941 –
22 липня 1942 рр.) Рух Опору в Україні. Нацистський терор в Україні.
60.Звільнення України від нацистської окупації. Етапи визволення України
під час Другої світової війни.
61.Повоєнна відбудова народного господарства. Голод 1946 – 1947 рр.
Зовнішньополітична діяльність УРСР.
62.Україна в другій половині 50-х – першій половині 60-х років. Період
“ хрущовської відлиги”. (1953 – 1964 рр.).
63.Охарактеризувати перші кроки десталінізації культурного життя в 60-ті
роки ХХ ст.. її непослідовний характер. Реформи у сфері освіти.
Шестидесятники.
64.Охарактеризувати український визвольний рух кінця 50-х – середини 80-х
років ХХ ст.. Причини, витоки, течії, методи придушення українського
визвольного руху.
65. Відновлення адміністративно – командної системи. Період “ застою” і
кризи радянського суспільства ( 1965 – 1985 рр.)
66.Охарактеризувати розвиток культури в Україні в 60 – 80-х роках ХХ ст..
Застійні явища в освіті, науці, культурі. Еволюція Шістдесятників.
Русифікація 70-х – 80-х років.
67.Україна на етапі перебудови ( 1985 – 1991 рр.). Пошуки виходу з
економічного тупика. Основні періоди суспільно – політичного життя
України. Пожвавлення національного руху в другій половині 80-х років.
68.Спроба державного перевороту у серпні 1991 р. і реакція на нього в
Україні.
69.Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80-х у 90-х
роках ХХ т.. Декларація про державний суверенітет України.
70.Визначте проблеми політичного розвитку на сучасному етапі: зміни
політичної системи, становлення багатопартійної системи. Прийняття
Конституції України у 1996 році. Державна символіка України та її
історичне походження.
71.Соціально – економічне та міжнародне становище України, її зовнішня
політика на сучасному етапі. Духовно – культурний розвиток української
нації, соціальний, політичний, економічний розвій України.

4. СТРУКТУРА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Варіант __N__
І Завдання 1-10 - тести закритої форми з однією правильною відповіддю.
Кожне завдання оцінюється в 0,5 б. (Загалом – 5 б.)
1. Укажіть, коли на території України з’явилися перші люди . (0,5 б)
А) 50 тис. Років тому;
Б) 100 тис років тому;
В) 1 млн. років тому;
Г) 1,5-2 млн. років тому
2. Хто з великих київських князів розгромив Хозарський каганат: (0,5 б)
А) Олег
Б) Святослав
В) Володимир Великий
Г) Ярослав Мудрий
3. Оберіть подію, яка відбулась у 1245 р.: (0,5 б)
А) битва під Ярославом
Б) заснування Галицької митрополії
В) коронація Данила Галицького
Г) правління Любарта на Волині
4. Позначте рік укладення Берестейської церковної унії: (0,5 б)
А) 1556 р.
Б) 1569 р.
В) 1574 р.

Г) 1596 р.

5. Вкажіть, яка суспільна верства наприкінці XVI - на початку XVII ст.
відігравала вирішальну роль в утворенні братств: (0,5 б)
А) шляхта
Б) козацтво
В) духовенство
Г) міщанство
6. Хто очолив Генеральний секретаріат Української Центральної Ради влітку
1917 р.?(0,5 б)
А)В.Винниченко Б)М.Грушевський
В)С.Єфремов
Г)М.Міхновський
7. Позначте, яке місто було столицею ЗУНР: (0,5 б)
А) Ужгород
Б) Луцьк
В) Львів

Г) Рахів

8. В умовах непу Галузі промисловості об’єднувалися в _________ (0,5 б)
А) міністерства; концерни; Б) наркомати; картелі;
В) главки; трести;
Г) раднаргоспи; синдикати.
9. Позначте прізвище 1-го секретаря ЦК КП України в 1972-1989 рр.: (0,5 б)
А) П.Шелест
Б) В.Щербицький
В) Л.Брежнєв
Г) В.Маланчук
10. Конституція України як незалежної держави ухвалена (0,5 б)
А) 1991 р.
Б) 1994 р.
В) 1996 р.
Г) 1998 р.

ІІ Завдання 11-12 містять варіанти, з яких треба обрати 3 правильні
відповіді. Кожний правильний пункт оцінюється в 0,5 бала. Загалом – 1,5
бали за кожне завдання і 3 бали за обидва.
11. Позначте, на яких засадах виникла греко-католицька церква: (1,5 б)
1)
підпорядковувалась констянтинопільському патріарху
2)
залишилась на засадах православного віровчення
3)
визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення
4)
мовою богослужінь залишилась церковнослов’янська
5)
для богослужінь користувались латиною
6)
отримала католицький обряд
12. Зазначте українські політичні партії, посталі після Лютневої революції
1917 року: (1,5 б)
1)
Революційна українська партія
2)
Українська демократично-хліборобська партія
3)
Українська народна партія
4)
Українська радикальна партія
5)
Українська соціал-демократична робітнича партія
6)
Українська партія соціалістів-самостійників
7)
Українська партія соціалістів-революціонерів
ІІІ Завдання 13 містить чотири події, які треба розташувати в
правильній послідовності. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали
(кожна правильна літера за порядком оцінюється в 0,5 б. ).
13. Розташуйте народи, що проживали на території України, у хронологічній
послідовності: (2 б.)
А) кіммерійці
Б) готи
В) сармати
Г) скіфи
ІV Завдання 14 містить чотири завдання, позначені буквами, до кожного
з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
Кожна правильна пара оцінюється в 0,5 б. Загалом – 2 бали.
14. Установіть відповідність між хронологічними межами історичного
періоду та його назвою. (2 б.)
1
2
3
4

1921 – 1928 рр.;
1921 – 1923 рр.;
1923 – 1933 рр.;
1929 – 1938 рр.;

А
Б
В
Г
Д

Голод в Україні;
політика українізації;
друга радянсько-українська війна;
період радянської модернізації в Україні;
неп.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ ПРИ
СКЛАДАННІ ВИПРОБУВАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
1. Екзаменаційний тест складається з 14 тестових завдань різних типів,
за розв’язання яких Ви можете одержати 12 балів.
2. Завдання 1-10 мають ряд відповідей, з яких одна є правильною.
Правильна відповідь на кожен тест оцінюється в 0,5 бала. Виконавши ці
завдання, можна набрати 5 балів.
3. Завдання 11-12 мають по шість або сім варіантів відповідей, серед
яких лише три правильні. Кожне завдання оцінюється в 1,5 бали (загалом – 3
бали). Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку,
відповіді (кожна оцінюється в 0,5 бала). За правильно виконані завдання 1-12
отримують 8 балів.
4. Завдання 13. Завдання цієї форми складаються з інструкції та
чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
Правильно виконавши таке завдання, можна отримати 2 бали. Якщо
відповідь надана не в повному обсязі або є помилки, то рахують всі
правильні букви за порядком, за кожну з яких можна отримати 0,5 бала. За
правильно виконані завдання 1-13 отримують 10 балів.
5. Завдання 14

є тестом на відповідність. Завдання цієї форми

складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань,
позначених цифрами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант
відповіді, позначений буквою. Правильна відповідь на завдання оцінюється в
2 бали. Якщо відповідь надана не в повному обсязі або є помилки, то
рахують кожну вірну відповідність (0,5 бала).
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