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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма вступних випробувань з історії України охоплює розділи шкільної 
програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні повної 
загальної середньої освіти. 

 У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної 
програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти 
випускник 11-го класу, 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 екзамену з історії України. 

Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання 
засвоєних абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок: 

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних 
подій і процесів; 

• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій; 
• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ; 
• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій; 
• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою; 
• знання історичних понять термінів, їх визначень; 
• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 
Абітурієнт повинен знати: 
- сутність основних проблем історії народу України; 
- основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших 

часів до початку ХХ ст..; 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. 
 
Абітурієнт повинен вміти: 
- порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні 

факти та діяльність осіб; 
- оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиці 

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 
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ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 
 

№ Розділ 
програми Зміст програми 

1 Вступ Предмет історії України, її періодизація. Джерела. 
2 Стародавня історія 

України 
 
 

Поява і розселення людей на території України. 
Кам’яний вік. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт.  
Форми суспільної організації у кам’яному віці. Енеоліт. 
Трипільська культура (етнічна приналежність; поселення; 

господарство; релігія та культура). 
Бронзовий вік. Племена раннього залізного віку на території 

України: кіммерійці, скіфи, сармати (суспільний устрій, релігія, 
господарство, військова справа).  

Античні міста-держави на території України (причини грецької 
колонізації, господарство; господарство; політичний устрій; 
культура і релігія; найбільші міста).  

Боспорське царство. Велике переселення народів. Давні слов’яни 
(походження; господарство; розселення).  

Східні слов’яни. Племена східних слов’ян (заняття, вірування, 
побут та звичаї ). 

3 Русь – Україна  
( Київська держава) 

Розселення східнослов’янських племінних союзів (поляни, 
сіверяни, уличі, тиверці, хорвати (білі хорвати), волиняни (дуліби, 
бужани), древляни). Назва «Русь». Руська земля. Утворення Русі-
України (Київської держави). Внутрішньо- та зовнішньополітична 
діяльність перших київських князів(Олега, Ігора, Ольги, Святослава)  
Державотворення кінця X - середини XI ст. ( Володимир Великий, 
Ярослав Мудрий). Запровадження християнства як державної релігії. 
«Руська правда». Правління наступників Ярослава Мудрого. Русь 
Україна (Київська держава) в першій третині XII ст. Боротьба з 
половецькою загрозою. Роздробленість русі - України (Київської 
держави). Суспільно- політичне та господарське життя. Культура й 
духовність. 

4 Королівство Руське 
( Галицько – 
Волинська 
держава) 
Монгольська 
навала. 

Об’єднання Галицького та Волинського князівств.  
Правління князя Романа Мстиславовича. 
Князювання Данила Галицького. Доля Галицько-Волинського 

князівства після смерті Данила Романовича. Монгольська навала на 
південно-західні землі Русі. Похід Батия на Київ. Наслідки 
золотоординського ярма для українських земель. Суспільно – 
політичне та господарське життя. Культура й духовність.  

5 Руські удільні 
князівства у складі 
іноземних держав у 
другій половині 
ХІV – першій 
половині ХVІст. 
Кримське ханство. 

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську 
спадщину. Входження українських земель до складу Литовської 
держави. Розгром татар на річці Сині Води. Кревська унія.  

Політичне становище українських земель після унії. Правління 
князя Вітовта. Городельська унія. Князювання Свидригайла 
Ольгердовича. Відновлення та остаточна ліквідація Київського та 
Волинського удільних князівств. 

Утворення Кримського ханства та його перехід у васальну 
залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. 
Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу 
Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. 
Господарське життя України. Розвиток ремесл та торгівлі. 

Магдебурзьке право. Соціальний устрій. Литовські статути. 
Антифеодальний рух. Розвиток культури та освіти.  



 5 

6 Українські землі в 
складі Речі 
Посполитої у 
другій половині 
ХVІст. 

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в 
соціальній структурі українського суспільства.. Виникнення 
Запорозької Січі. Д. Вишневецький.. Реєстрове козацтво. Козацькі 
повстання 90-х років XVI ст..Братський рух. Утворення УГКЦ. 
Культура й духовність. 

7 Українські землі в 
складі Речі 
Посполитої в 
першій половині 
ХVІІст. 

Зміни соціально – економічному житті.. Морські походи козаків 
Участь українського козацтва  в Хотинській війні. П. Конашевич- 
Сагайдачний.  Козацькі повстання 1620-1630-хрр. «Ординація 
Війська Запорозького...». Відновлення вищої православної ієрархії. 
1620 р. Петро Могила. Розвиток освіти та культури.  
Острозька академія. Києво-Могилянський колегіум. Друкарство 
(Швайпольт Фіоль, Франциск Скорина, Іван Федоров).  

8 Національно – 
визвольна війна 
українського 
народу  середина 
ХVІІ ст. 

Причини, характер та рушійні сили національно-визвольної війни 
українського народу. Її періодизація. 

Воєнні дії 1648-1649 рр. Зміни в суспільно-політичному житті. 
Утворення Української козацької держави – Війська Запорозького. 
Зборівський мирний договір. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. 

Білоцерківський договір. Українсько-московські відносини. 
Переяславська рада. Березневі статті та їх значення. Завершення 
війни. Діяльність Богдана Хмельницького. 

9 Козацька Україна 
наприкінці 50-80-
хрр. ХХст. 

Становище Української держави після смерті Богдана 
Хмельницького. Гетьманування І.Виговського.  

Умови Гадяцького договору. Московсько-українська війна 1658-
1659 рр. та її наслідки. Гетьманування Юрія Хмельницького.  

Початок поділу України. Період «Руїни» та його наслідки. 
Чигиринські походи турецько-татарського війська.  

Умови та значення для України Бахчисарайського мирного 
договору та «Вічного миру». Роль і місце Запорозької Січі під час 
національно-визвольної війни та Руїни. Іван Сірко.  

Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. 
Слобідська Україна. 

10 Українські землі 
наприкінці XVII –
першій половині 
XVIII ст. 

Гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті. 
Відродження козацького устрою на Правобережній Україні.  
Причини, перебіг та наслідки національно-визвольного повстання 

на Правобережжі у 1700-1704 рр. Семен Палій. Північна війна та 
роль українських полків в ній. Повстання І. Мазепи. Переговори 
Мазепи зі шведською стороною і перехід на бік Швеції. 

Воєнно-політичні акції Петра І проти українців. Полтавська битва 
та її наслідки для України. Конституція П. Орлика та її історичне 
значення. 

Гетьманування І. Скоропадського. Решетилівські статті. 
Обмеження автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія. 
Гетьманування П. Полуботка. 

Гетьманування Д. Апостола Правління гетьманського  уряду . 
11 Українські землі у 

другій половині 
XVIII ст.. 

Гетьманування К. Розумовського. Остаточна ліквідація 
гетьманства. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. 
Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація Запорозької 
Січі. 

Скасування козацького устрою на Слобожанщині. 
Заселення Південної України. Гайдамацький та опришківський 

рухи. Коліївщина. Зміни в політичному становищі Правобережної 
України після поділів Речі Посполитої. Приєднання Кримського 
ханства до Росії. Історичні умови та особливості розвитку культури 
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України. Стан освіти та книгодрукування. Наука. Розвиток 
літератури: Л. Баранович, І. Гізель, літописи Г.Граб’янки та С. 
Величка, «Літопис самовидця». 

Архітектура, графіка та малярство. Видатні українські 
композитори: А. Ведель, Д. Бортнянський, М.Березовський 

12 Українські землі у 
складі Російської 
імперії наприкінці 
XVIII – у першій 
половині XIX ст.. 

Адміністративно-територіальний устрій українських земель. 
Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. 

Військові поселення. Україна у вітчизняній війні 1812 р.  
Національне відродження в Україні. Декабристський рух в 

Україні. Південне товариство «Руська правда» П. Пестеля. Розвиток 
національного руху. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Г. Шевченко. 
Російські та польські суспільні рухи. Антифеодальний рух на 
українських землях. Виступи під проводом Устима Кармелюка. 
Київська козаччина 

13 Українські землі  у 
складі австрійської 
імперії наприкінці 
XVIII – у першій 
половині XIX ст. 
Культура України 
кінця XVIII – 
першої половини 
XIX ст.. 

Включення західноукраїнських земель до Австрійської імперії. 
Адміністративно-територіальний поділ. Реформи Марії Терезії та 
Йосифа ІІ. Національне та соціальне становище українців в Східній 
Галичині, Закарпатті та Північній Буковині. Соціально-економічний 
розвиток Західної України. Антифеодальна боротьба на 
західноукраїнських землях. Повстання під проводом Л. Кобилиці. 
«Холерні бунти» в Закарпатті. Початок національного відродження в 
Західній Україні. «Руська трійця». Революція 1848 – 1849 рр. на 
західноукраїнських землях. Діяльність Головної руської ради. 
Національно-визвольний рух 1848 р. у Галичині. Розвиток освіти, 
науки. Література. Культурно-освітній рух. «Історія Русів». 
Галицько-руська матиця. Собор руських вчених. Архітектура. 
Образотворче мистецтво. Театр. Музика. 

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

Селянська реформа 1861 р.: мета, зміст, та наслідки. 
Реформи 1860-1870-х рр. Політика російського царизму щодо 

України. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської 
України: сільське господарство, промисловість, торгівля, фінанси. 
Соціальні зміни в Україні. Суспільно-політичне життя в Україні.  

Валуєвський циркуляр (1863 р.). Емський указ (1876 р.). 
Російський визвольний рух в Україні. Польський визвольний рух в 
Україні. Хлопомани. Український визвольний рух.  

Діяльність громад. М. Драгоманов. Діяльність «Південно-
Західного відділу Російського географічного товариства». 

Діяльність народників в Україні. Діяльність «тарасівців». 
15 Українські землі у 

складі Австрійської 
(Австро-Угорської) 
імперії у другій 
половині XIX ст.. 
Культура України у 
другій половині 
XIX ст. – початку 
ХХ ст. 

Адміністративні зміни в Австрійській імперії 
(1867р.).Західноукраїнські землі в Австро-Угорській імперії. 

Національна політика австрійського уряду щодо українських 
земель. Соціально-економічний розвиток Галичини, Буковини та 
Закарпаття. Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. 
Суспільно-політичні рухи в Західній Україні. Народовці 
(українофіли). Радикали. Москвофіли. Утворення політичних партій. 
Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». Піднесення 
української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, 
музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські 
підприємці-благодійники. Релігія і церква. 

16 Українські землі у 
складі Російської 
імперії у 1900-
1914рр. 

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна 
реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація 
української нації.. Створення політичних партій Наддніпрянщини.. 
Самостійницька і автономістські течії в національному русі.. Події 
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революції 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських 
парламенських громад в І та II Державних Думах. Діяльність 
«Просвіти». Посилення російського імперського  наступу на Україну 
в 1907— 1914 рр. 

17 Українські землі у 
складі Австро – 
Угорщини у 1900-
1914рр. 

Становище промисловості та сільського господарства. 
Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на 
формування національної свідомості населення західноукраїнських 
земель. 

18 Україна в роки 
Першої світової 
війни. 

Україна в геоополітичних планах країн Антанти і Центральних 
держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. 
Союз визволення України. Загальна українська рада. Воєнні дії на 
території України в 1914— 1917 рр. Українці в арміях воюючих 
держав. Українські січові стрільці. Політика російської імперії та 
Австро – Угорщини на українських землях у 1914-1917 рр. 

19 Початок 
Української 
революції. 

Революційні події в Україні в 1917- на початку 1918 р. 
Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в 
питанні самовизначення. Універсали української Центральної  Ради. 
Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. 
Проголошення УНР. «Всеукраїнський з’їзд рад» у м. Харків. Перша 
війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. 
Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією 
України. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків із 
території УНР.  

20 Розгортання 
української 
революції. 
Боротьба за 
відновлення 
державності. 

Гетьманський переворот. Українська Держава. Західноукраїнська 
Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й у 
Закарпаттіі. Акт злуки УНР та ЗУНР. Українсько – польська 1918-
1919 рр. Директорія Друга війна більшовицької Росії з УНР. 
Більшовицький режим в Україні. Ухвалення конституції УСРР 
1919р. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова 
інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в 
Україні. Повернення більшовицької влади. Перший Зимовий похід. 
Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько – українська 
війна  на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. 
Холодноярська республіка (1919-1922 рр.). Культура та духовність 

21 Встановлення 
комуністичного 
тоталітарного 
режиму в Україні. 

Масовий голод у південних губерніях УСРР. Антирелігійна 
кампанія. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. 
Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади 
в УСРР. Молдовська АСРР. Суспільно – політичне життя. Ліквідація 
багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. 
Згортання непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація 
Кампанія з ліквідація з не писемності дорослих. Культура. Духовне 
життя. 

21 Утвердження 
більшовицького 
тоталітарного 
режиму в Україні. 

Форсована індустріалізація, Насильницька колективізація. 
Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932— 1933 
рр. - геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки 
Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання 
більшовицьким режимом. Політичні процеси 1920-х початку 1930-
хрр. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в 
Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових 
поховань жертв репресій. Національно – демографічні зміни. 
Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія. 

23 Західноукраїнські Правовий статус українських земель у складі Польщі. 
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землі в міжвоєнний 
період. 

Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і 
соціальне становище населення українська кооперація. Просвітні 
організації краю. Українські політичні і громадські організації. 
Українська військова організація та ОУН. Українські землі в складі 
Румунії Татарбунарське повстання. Суспільно – політичне життя. 
Українські землі в складі Чехословаччини. Правовий статус 
Закарпаття Суспільно – політичне й соціально – економічне життя.. 
Карпатська Україна. Карпатська Січ. Культура та духовність. 
Політичне  і культурне життя  української еміграції. 

24 Україна в роки 
Другої світової 
війни. 

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої 
світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої 
світової війни. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, 
Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. 
Радянізація. Масові політичні репресії 1939— 1940 рр. Початок 
німецько - радянської війни. Бойові дії в 1941-1942 рр. Відступ 
Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Злочини комуністичного 
тоталітарного режиму. Окупація України військами Німеччини та її 
союзниками. «Новий порядок». Масове знищенняя мирного 
населення Голокост Опір окупантам. Український національно 
визвольний рух.. Проголошення Акта відновлення Української 
держави. Поліська Січ. Українська повстанська армія. Українсько – 
польське протистояння. Радянський партизанський рух. Бойові дії 
1942-1943 рр. Вигнання німецьких військ та їх союзників з  
Правобережної та південної України. Депортація кримських татар та 
інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. 
Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське 
питання на Тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях 
Ціна війни. Культура й духовність. 

25 Україна в перші 
повоєнні роки  
(1945- початок 
1950-хрр.) 

Україна - співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у 
міжнародних договорах. Посилення радянізації та репресії у 
західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944-1950-
хрр. Обмін населення між Польщею й УРСР. Масові депортації 
(1944- 1946 рр.). Операція «Вісла» і «Захід». Ліквідація УГКЦ. 
Внутрішньо – політична і економічна  ситуація в УРСР. Масовий  
голод 1946-1947 рр. Ідеологічні кампанії. «Чистки» ттворчої 
інтелігенції. Культура й духовність. 

26 Україна в умовах 
десталінізації. 

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах XX 
з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни 
адміністративно - територіального устрою: входження кримської 
області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством.. 
Зародження дисидентського руху та його течії. «Шістдесятництво». 
Антирежимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність. 

27 Україна в період 
загострення кризи 
радянської 
системи. 

Ідеологічні орієнтири партійно радянського керівництва. 
Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР. 
Дисиденський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська 
громадська група. Сприяння виконанню Гельсінських угод. 
Самвидав. Культура й духовність 

28 Відновлення 
незалежності 
України. 

Початок перебудовив СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан 
економіки Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. 
Український національно – демократичний рух. Зміни в 
політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної 
системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. 
Декларація про державний суверенітет України. Революція на 
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граніті. Створення Автономної Республіки Крим (АРК). Меджиліс 
кримськотатарського народу (червень 1991 р.). Спроба державного 
перевороту в СРСР у серпень 1991 р. Акт проголошення 
незалежності України. Референдум і вибори Президента  України 1 
грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України . 
Культура. Духовне відродження. 

29 Становлення 
України як 
незалежної 
держави. Творення 
нової України 

Державотворчі процеси в незалежній Україні.. Повернення 
кримських  татар на Батьківщину. Статус Криму. Суспільно – 
політичне життя. Особливості формування багатопартійності. 
Конституція України. Економіка України в 1991-1998 рр. та в 
1998— 2004 рр. Запровадження гривні. Демографічні та міграційні 
процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і 
світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту 
на початку 2000-х рр. Помаранчева революція. Україна в системі 
міжнародних відносин. Суспільно – політичне життя України в 
2005-2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція 
Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росії Криму. Агресія Росії проти 
України. Російсько – українська війна. Добровольчі батальйони. 
Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроба мирного 
врегулювання. Соціально – економічний розвиток України до і після 
2014 р. Євроінтеграційний поступ України: угода про асоціація між 
Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян 
України. Культура й духовність. 
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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 Русі (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 

Русі.  
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 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 ХІV–ХV ст. Україна 
під владою Речі Посполитої. Люблінська унія. Берестецька унія. 

14. Козацтво України: виникнення, заняття, воєнне мистецтво, козацька 
символіка. Реєстрове козацтво. 

15. Культурні процеси в Україні кінця ХІV – першої половини ХVІІ ст. 
Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта. Літописання. 
Література. Архітектура. Живопис. 

16. Зростання феодально–кріпосницького та національно–релігійного гніту  
17. Україні в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Визвольний 

рух в Україні у ХVІ – першій половині ХVІІ с..  
18. Охарактеризувати причини, характер, хід та наслідки визвольної війни 

українського народу середини ХVVІІ cт. Воєнно–політичні події 1648 – 1653 рр.  
19. Формування української національної держави в середині ХVІІ 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.  
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20. Соціально–економічний розвиток, політичне становище України в 
другій половині ХVІІ 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. 
23. “Вічний мир” і остаточне закріплення поділу України. 
24. Боротьба проти турецько–татарської навали в 70-х – на початку 80-х 

років ХУІІ ст. Іван Сірко.  
25. Адміністративно-територіальний устрій, господарства, традиції 

Запорозької Січі у другій половині ХVІІ ст.  
26. Розвиток культури України другої половини ХVІІІ ст. 
27. Гетьман Іван Мазепа та його політика. Полтавська битва та її наслідки. 
28. Адміністративно–територіальний устрій, економічний розвиток 

Лівобережжя у ХVІІІ ст.  
29. Ліквідація царизмом незалежності України ( ХVІІІ ст.) 
30. Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 року – видатна пам’ятка 

суспільно–політичної думки України ХVІІІ ст.  
31. Охарактеризувати гайдамацький та опришківський рух першої половини 

ХVІІІ ст. Олекса Довбуш. Правобережні і Західноукраїнські землі наприкінці 
ХVІІ – у ХІІІ ст. Коліївщина.  

32. Заселення і освоєння Північного Причорномор’я, Криму, Південної 
України у другій половині ХVІІІ ст. Входження правобережної України до Росії. 

33. Духовне життя та культура України в ХVІІІ ст. Києво–Могилянська 
академія. 

34. Заселення і освоєння Північного Причорномор’я, Криму, Південної 
України у другій половині ХVІІІ ст. Входження правобережної України до Росії. 

35. Духовне життя та культура України в ХVІІІ ст. Києво–Могилянська 
академія. Охарактеризувати адміністративно–територіальний устрій та 
соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель під владою 
Австрійської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.).  

36. Початок відродження національної свідомості українського народу. 
Малоросійське товариство. Кирило–Мефодіївське братство як перша українська 
політична організація.  

37. Охарактеризувати реформи 60-х – 70-х років ХІХ ст., їх особливості й 
соціально–економічні наслідки.  

38. Охарактеризувати український культурно–національний рух. 
Українофіли. Діяльність громад. Виникнення українських політичних партій. 
Народництво.  

39. Охарактеризувати економічний розвиток України в II половині ХІХ ст.  
40. Охарактеризувати національне відродження в Галичині. “ Руська трійця” 

і її діяльність.  
41. Охарактеризувати осередки суспільно – політичного руху в Україні 

першої половини ХІХ ст.. Розвиток української греко–католицької церкви. 
Декабристський рух в Україні. Піднесення антикріпосницької боротьби. 
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42. Охарактеризувати розвиток культури України в ХІХ ст. 
43. Виникнення, програмні документи та діяльність українських політичних 

партій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  
44. Революційні події 1905–1907рр. в Україні.  
45. Україна у Першій світовій війні.  
46. Створення, бойовий шлях та культурно-освітня діяльність Українських 

Січових Стрільців.  
47. Причини, характер та періодизація другої Української національної 

революції початку ХХ ст.  
48. Утворення Української Центральної Ради, її національний, соціальний і 

партійний склад та програма. Михайло Грушевський.  
49. Утворення Генерального секретаріату, його діяльність. Володимир 

Винниченко.  
50. Універсали Центральної Ради та проблеми розбудови Української 

держави. Проголошення Української Народної Республіки.  
51. Проголошення та спроби встановлення радянської влади більшовиками. 

Перша війна радянської Росії проти УНР. Героїзм і трагедія Крут.  
52. Берестейський мирний договір УНР з Центральними державами: 

досягнення і прорахунки.  
53. Гетьманський переворот і прихід до влади Павла Скоропадського. 

Утворення гетьманського уряду, його склад і програмні документи.  
54. Внутрішня і зовнішня політика Гетьманської держави Павла 

Скоропадського.  
55. Прихід до влади Директорії, її склад, соціально-економічна та 

політична програма.  
56. Друга війна радянської Росії проти УНР. Утвердження радянської 

влади в Україні. Симон Петлюра.  
57. Перший та Другий зимові походи  УНР. Трагедія під Базаром.  
58. Варшавський та Ризький мирні договори та їх наслідки для України.  
59. Листопадова національно-демократична революція (1918) та 

виникнення Західно-Української Народної Республіки. Євген Петрушевич.  
60. Польсько-українська війна 1918–1919рр. Кость Левицький.  
61. Акт злуки УНР та ЗУНР (1919), проблеми соборності України.  
62. Причини поразки та уроки української національної революції 1917–

1921рр.  
63. Внутрішнє і міжнародне становище України після поразки 

національновизвольних змагань 1917–1921рр. Черговий перерозподіл 
українських земель іноземними державами.  

64. Входження УСРР до складу СРСР. Обмеження суверенітету 
республіки.  

65. Голод 1921–1923рр. УСРР в роки нової економічної політики.  
66. Політика українізації, її суть та наслідки.  
67. Індустріалізація в УСРР: завдання, характерні ознаки та прорахунки. 

66.Колективізація в УСРР: причини і наслідки.  
68. Голодомор 1932–1933рр. ¾ геноцид українського народу.  
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69. Масові політичні репресії 20–30-х років більшовицького режиму в 
УСРР.  

70. Політичне , соціально - економічне та духовно-культурне становище 
західноукраїнських земель у міжвоєнний період (1921–1938).  

71. Створення та боротьба Української Військової Організації та 
Організації Українських Націоналістів. Євген Коновалець.  

72. Карпатська Україна в 1938–1939рр. Августин Волошин.  
73. Пакт Молотова-Ріббентропата його влив на розв’язання Другої світової 

війни. 
74. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР. 

Радянізація.  Масові репресії радянського  режиму на західноукраїнських землях 
у 1939–1941рр.  

75. Німецько – радянська  1941–1945рр. й Україна. Поразка Червоної армії 
і окупація території України.  

76. Німецький окупаційний режим в Україні (1941–1944).  
77. Радянське підпілля та партизанський рух у роки німецько – радянської 

війни (1941–1945).  
78. Створення та боротьба Української Повстанської Армії.. Роман 

Шухевич ― «Тарас Чупринка».  
79. Акт відновлення української державності (30 червня 1941р.). Степан 

Бандера.  
80. Українська дивізія «Галичина». Андрій Мельник.  
81. Звільнення України від німецької окупації (1943–1944).  
82. Завершення та наслідки другої світової війни для України.  
83. УРСР у повоєнні роки (1945–1955): відбудова народного господарства, 

голод 1946–194 рр, зовнішньополітична діяльність.  
84. УРСР у повоєнні роки (1945–1955): суперечливий характер суспільно - 

політичного життя. Боротьба з українським націоналізмом.  
85. Радянізація західних областей УРСР (1945–1955). Ліквідація УГКЦ. 

Продовження боротьби ОУН та УПА.  
86. УРСР в період десталінізації (1956–1964). «Хрущовська відлига». 

Соціально – економічний розвиток та суспільно – політичне життя. 
87. УРСР в роки «Брежневского застою» (1964–1985). Сповільнення темпів 

економічного розвитку. Політика русифікації. Петро Шелест та Володимир 
Щербицький.  

88. Дисиденський та правозахисний рухи. Шістдесятники. Левко 
Лук’яненко та Іван Дзюба.  

89. «Горбачовська перебудова та її вплив на суспільно-політичні та 
економічні процеси в Україні. Активізація національного руху. Створення та 
діяльність НРУ. В’ячеслав Чорновіл.  

90. Декларація про державний суверенітет УРСР (1990). Акт про 
незалежність України (1991). Грудневий референдум (1991).  

91. Проблеми політичного, соціально-економічного та духовно-
культурного розвитку незалежної України (1991–2004). Леонід Кравчук та 
Леонід Кучма.  
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92. «Помаранчева» революція 2004–2005 рр.: причини і наслідки. Віктор 
Ющенко та Юлія Тимошенко.  

93. Передумови Революції гідності. Наступ на демократію за президента В. 
Януковича. 

94. Збройна агресія Російської Федерації роти України. Окупація та анексія 
Криму.  

95.  Російсько – українська війна. Євроінтеграційний поступ України. 
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КРИТЕРІЇ І НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Критерії оцінювання вступних випробувань регулюються Правилами 
прийому на навчання до Вишнянського коледжу Львівського НАУ. 

Оцінювання вступного випробування для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться за 100-200 бальною 
шкалою. Мінімальна кількість балів, з якою абітурієнт допускається до участі у 
конкурсі становить 120 балів. 

Вступні випробування складені у вигляді тестових завдань, тест 
складається з 24 завдань. Кожне завдання має одну правильну відповідь. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 
всі завдання тесту, – 200 (за шкалою від 100 до 200 балів). 

Час виконання тесту – 60 хвилин. 
 

Нормативи оцінювання тесту 
 
Кількість балів за 200-бальною 

шкалою 
Кількість правильних 

відповідей 
200,0 23-24 
195 22 
190 21 
185 20 
180 19 
175 18 
170 17 
165 16 
160 15 
155 14 
150 13 
145 12 
140 11 
135 10 
130 9 
125 8 
120 7 
115 6 
110 5 
100 0-4 

 
 
 
 
 

 




