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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму складено на основі чинної програми з історії України для 11-ти 

річної загально освітньої школи та Програми зовнішнього незалежного оціню-

вання з історії України. 

 

Абітурієнти повинні показати рівень сформованості історичної компетент-

ності, в тому числі: 

 

- знати про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, про 

життя та діяльність видатних історичних діячів України; 

- уміти орієнтуватись в історичному часі, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між історичними подіями та явищами, розглядати явища в 

конкретних історичних умовах, бачити зміни, причини та наслідки цих змін, 

тенденції та закономірності розвитку; 

- уміти орієнтуватись в історичному просторі, бачити зв’язки в загальній 

системі історичного розвитку країни, порівнювати історичні події та процеси, 

визначати їх хронологічні межі;  

- уміти працювати з різними джерелами інформації; аналізувати їх, класи-

фікувати, порівнювати представлену в них історичну інформацію; 

- уміти позначати на картосхемах місця історичних подій.  

 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

Структура екзаменаційного білету має дві частини і разом включає 15 тес-

тових питань (1-10 тестові питання по 10 балів; 11-15 тестові питання по 20 ба-

лів). Пропоноване коло теоретичних завдань передбачає застосування вміння 

шляхом історичного, логічного та аналітичного мислення знаходити вірну від-

повідь на тестові завдання. 

Оцінка виконання екзаменаційного завдання здійснюється за 200 бальною 

шкалою (таблиця 1). 

№ Завдання 

Оцінка однієї 

вірної відпові-

ді, 

(балів) 

Сума балів (рейтинг) 

І. 10 тестів (№1-10) 10 балів 100 балів 

ІІ. 5 тестів (№11-15) 20 бали 100 балів 

Разом 200 балів 

Таблиця 1. Структура бальної оцінки виконання екзаменаційного завдання 

 

Іспит складено, якщо загальний підсумок складає 100 балів та більше. 

Отримана абітурієнтом оцінка підтверджується всіма членами комісії з прий-

няття вступного іспиту з дисципліни. 
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 
з/п Розділ програ-

ми 

Факти, дати, історичні персоналії. 

Поняття й терміни 
Предметні уміння та навички 

1 Стародавня  

історія України 

Поява та розселення людей на тери-

торії України. Поширення земле-

робства й скотарства на землях Ук-

раїни. Ремесла. Трипільська культу-

ра. Кочовики за раннього залізного 

віку. Заснування античних міст-

колоній у Північному Причорно-

мор’ї та Криму. Перші писемні зга-

дки про давніх слов’ян (венедів, ан-

тів, склавинів). Велике розселення 

слов’ян. 

Визначати риси неолітичної ре-

волюції, причини та наслідки 

занепаду Великої Скіфії, особ-

ливості грецької колонізації 

Північного Причорномор’я та 

Криму, наслідки та значення 

Великого розселення слов’ян. 

Працювати з картою, оперувати 

ключовими поняттями з теми. 

Характеризувати історичні 

пам’ятки.  

2 Виникнення та 

розквіт Київсь-

кої Русі 

Розселення східнослов’янських 

племінних союзів. Утворення Київ-

ської Русі. Внутрішньо- та зовніш-

ньополітична діяльність кня-

зів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, 

Святослава. Князювання Володи-

мира Великого та Ярослава Мудро-

го. Запровадження християнства як 

державної релігії. Спорудження 

Софійського собору. Правління 

Ярославичів. Боротьба за київський 

стіл між Ярославичами. Князюван-

ня Володимира Мономаха та його 

сина Мстислава в Києві. 

Позначати на картосхемі тери-

торії розселення східнос-

лов’янських племінних союзів у 

VIII – IX ст., шлях «з варяг у 

греки», територіальні межі Ки-

ївської Русі за Олега, Святосла-

ва, Володимира Великого та 

Ярослава Мудрого. 

Визначати наслідки внутрішньо 

- та зовнішньополітичної діяль-

ності князів доби, передумови 

та історичне значення запрова-

дження християнства як держа-

вної релігії. 

3 Київська Русь 

за часів розд-

робленості. Га-

лицько-

Волинська 

держава.  

Роздробленість Київської Русі. Бо-

ротьба за київський стіл. 

Об’єднання Галицького та Волин-

ського князівств. Князювання Да-

нила Романовича. Монгольська на-

вала на південно-західні землі Русі. 

Розподіл і збереження Галицько-

Волинської держави нащадками 

Данила Романовича. 

Позначати на картосхемі Київ-

ське, Чернігівське, Переяслав-

ське князівства, Галицько-

Волинську державу за часів 

правління Данила Романовича; 

напрямки походів монголів у 

південно-західні руські землі. 

Характеризувати політичне, су-

спільне, господарське життя, 

розвиток культури.  

4 Українські зе-

млі у складі 

Великого кня-

зівства Литов-

ського та інших 

держав (у дру-

гій половині 

XIV – першій 

половині XVI 

ст.) 

Боротьба Польщі, Угорщини та Ли-

тви за Галицько-Волинську спад-

щину. Входження українських зе-

мель до складу Литовської держави. 

Кревська унія. Ліквідація князем 

Вітовтом самостійності удільних 

українських князівств. Виступ ли-

товсько-руської знаті на чолі з кня-

зем Свидригайлом Ольгердовичем. 

Відновлення й остаточна ліквідація 

Київського та Волинського уділь-

них князівств. Утворення Кримсь-

кого ханства. Перехід кримських 

Характеризувати політичне 

становище українських земель у 

складі Великого князівства Ли-

товського до і після Кревської 

унії, економічний розвиток ук-

раїнських земель у складі Вели-

кого князівства Литовського, 

становище суспільних станів, 

здобутки в галузі освіти, усно-

поетичної творчості та книго-

видання, архітектури й образот-

ворчого мистецтва, діяльність 

видатних діячів періоду. 
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ханів у васальну залежність від Ту-

реччини. Виникнення українського 

козацтва. Включення Закарпаття до 

складу Угорщини, Буковини до 

складу Молдавського князівства. 

Московсько-литовські війни. Розви-

ток культури та освіти. 

Визначати особливості суспіль-

но-політичного життя українсь-

ких земель у складі Великого 

князівства Литовського, причи-

ни та наслідки Кревської унії, 

причини виникнення українсь-

кого козацтва; історичні умови 

розвитку української культури 

5 Українські зе-

млі в другій 

половині 

ХVІ ст. 

Зміни у соціальній структурі укра-

їнського суспільства. Виникнення 

Запорізької Січі. Повстання 90-х 

років ХVІ ст. Люблінська унія та її 

вплив на українські землі. Братсь-

кий рух. Реформаційний та контр-

реформаційний рухи в Україні. 

Утворення греко-католицької церк-

ви. Розвиток культури й освіти. 

Характеризувати соціальну 

структуру українського суспі-

льства, становище різних верств 

населення українського суспі-

льства ХVІ ст., суспільно-

політичні зміни, які відбулися 

на українських землях внаслі-

док Люблінської унії, досяг-

нення в архітектурі та образот-

ворчому мистецтві, освіті та 

книговиданні; військово-

політичну організацію козацтва, 

військове мистецтво козаків; 

становище православної церк-

ви. 

6 Українські зе-

млі в першій 

половині ХVІІ 

ст. 

Зміни в соціально-економічному 

житті. Розвиток міст. Вплив Берес-

тейської унії на розвиток церковно-

го життя в Україні. Відновлення 

церковної православної ієрархії. Ро-

звиток культури та освіти. Участь 

українського козацтва у Хотинській 

війні. Козацькі повстання 1620-х – 

1630-х рр. 

Позначати на картосхемі воє-

водства Речі Посполитої на ук-

раїнських землях та територіа-

льні зміни, що відбулися, тери-

торії, охоплені національно-

визвольним рухом 20 – 30-х рр. 

ХVІІ ст., місця розташування 

Запорізьких Січей-фортець, 

найважливіших подій. 

Визначати наслідки Берестей-

ської унії для церковного життя 

в Україні, участі козацтва у Хо-

тинській війні, наслідки та зна-

чення козацьких повстань. 

7 Національно-

визвольна вій-

на українського 

народу середи-

ни ХVІІ ст. 

Національно-визвольна війна укра-

їнського народу. Зміни в суспільно-

політичному житті. Утворення ук-

раїнської козацької держави – Вій-

ська Запорозького. Зовнішньополі-

тична діяльність уряду Б. Хмельни-

цького. 

Характеризувати діяльність Б. 

Хмельницького, відносини Ге-

тьманщини з Польщею, Крим-

ським ханством, Молдовою, 

Московією; умови мирних угод 

українців з польським урядом, 

українсько-російського догово-

ру 1654 р.; зміни політичного та 

економічного становища украї-

нців.  

Визначати причини та 

наслідки Національно-

визвольної війни, місце Гетьма-

нщини в міжнародних відноси-

нах тогочасної Європи. 
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8 Українські зе-

млі в 60 – 80-ті 

рр. XVII ст. 

Гетьманування І. Виговського. Ух-

валення Гадяцьких пунктів. Мос-

ковсько-українська війна. Гетьма-

нування Ю. Хмельницького. Поділ 

Гетьманщини. Гетьманування П. 

Тетері, І. Брюховецького, П. Доро-

шенка, Д. Многогрішного, І. Са-

мойловича. Чигиринські походи ту-

рецько-татарського війська. Занепад 

Правобережжя. Запорозька Січ у 

складі Гетьманщини. Слобідська 

Україна. 

Характеризувати зовнішньою та 

внутрішню політику гетьманів, 

зміст політичних угод того ча-

су, що стосувалися українських 

земель, особливості господар-

ського та церковного життя. 

Визначати причини та наслідки 

московсько-української війни 

1658 – 1659 рр.; Руїни; укла-

дення гетьманськими урядами 

угод з державами-сусідами, 

найважливіших угод між інозе-

мними державами, що стосува-

лися українських земель. 

9 Українські зе-

млі наприкінці 

ХVІІ – першої 

половини 

ХVІІІ ст. 

 

Гетьманування І. Мазепи. Націона-

льно-визвольна акція гетьмана І. 

Мазепи. Гетьманування І. Скоро-

падського, Д. Апостола. Обмеження 

автономії Гетьманщини. «Правлін-

ня Гетьманського уряду». Розвиток 

культури та освіти. 

 

Характеризувати внутрішню та 

зовнішню політику І. Мазепи та 

інших гетьманів цього періоду, 

Першої Малоросійської колегії, 

«Правління Гетьманського уря-

ду»; зміст Конституції Пилипа 

Орлика; досягнення архітекту-

ри, та образотворчого мистецт-

ва, літератури, природничих 

наук. 

10 Українські зе-

млі в другій 

половині XVIII 

ст. 

Гетьманування К. Розумовського. 

Ліквідація автономного устрою Ге-

тьманщини. Діяльність Другої Ма-

лоросійської колегії. Ліквідація За-

порозької Січі. Скасування козаць-

кого устрою на Слобожанщині. За-

селення Південної України. Розгор-

тання гайдамацького та опришків-

ського рухів. Зміни в політичному 

становищі Правобережної України 

після поділів Речі Посполитої. Роз-

виток культури, науки, освіти та 

філософських ідей. 

Визначати причини гайдамаць-

кого та опришківського рухів, 

скасування гетьманства і лікві-

дації Запорозької Січі, наслідки 

ліквідації Запорозької Січі та 

Гетьманщини, поділів Польщі, 

приєднання земель Правобере-

жної України та Криму до Росії; 

значення Запорозької Січі й Ге-

тьманщини в історії України. 

11 Українські зе-

млі у складі 

Російської ім-

перії наприкін-

ці ХVІІІ – у пе-

ршій половині 

ХІХ ст. 

Включення українських земель до 

складу Російської імперії. Адмініс-

тративно-територіальний поділ ук-

раїнських земель. Промисловий пе-

реворот та зародження ринкової 

економіки. Розвиток національного 

руху. Поширення на Україну росій-

ського та польського суспільних 

рухів. Повстання під проводом У. 

Кармалюка. «Київська козаччина». 

Характеризувати політику Ро-

сійської імперії щодо України, 

початок національного відро-

дження, форми соціального 

протесту українського населен-

ня, поширення на Україну ро-

сійського та польського суспі-

льних рухів, програмні засади 

діяльності Кирило-

Мефодіївського братства, риси 

економічного розвитку, соціа-

льних відносин. 

Визначати наслідки для Украї-

ни російсько-турецьких воєн 

(1806 – 1812, 1828 – 1829 рр.), 
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російсько-французької війни 

1812 р., причини та значення 

антикріпосницького руху Над-

дніпрянщини, діяльності Кири-

ло-Мефодіївського братства. 

12 Західноукраїн-

ські землі на-

прикінці ХVІІІ 

– у першій по-

ловині ХІХ ст. 

Включення західноукраїнських зе-

мель до складу Австрійської імпе-

рії, адміністративно-територіальний 

поділ західноукраїнських земель, 

реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ 

та українські землі, діяльність «Ру-

ської трійці». Діяльність Головної 

руської ради (ГРР). 

Характеризувати політику Авс-

трійської імперії щодо Західної 

України, її наслідки, зміст і на-

слідки реформ Марії-Терези та 

Йосифа ІІ для економічного і 

суспільного життя Галичини, 

Буковини та Закарпаття, еконо-

мічний розвиток, соціальні від-

носини на українських землях 

Австрійської імперії, початок 

національного відродження на 

західноукраїнських землях, фо-

рми соціального протесту насе-

лення. 

13 Культура Укра-

їни кінця ХVІІІ 

– першої поло-

вини ХІХ ст. 

Національне відродження. Відкрит-

тя університетів. Культурно-

освітній рух. Поява «Історії Русів». 

Розвиток літератури, мистецтва. 

Визначати умови та особливос-

ті розвитку культури кінця 

ХVІІІ – першої половини ХІХ 

ст., причини культурних зру-

шень у першій половині ХІХ ст. 

14 Наддніпрянсь-

ка Україна в 

другій полови-

ні ХІХ ст. 

Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. і 

процеси модернізації в Україні. По-

літика російського царизму щодо 

України. Розвиток громадівського 

руху. Заснування та діяльність 

«Південно-Західного відділу Росій-

ського географічного товариства». 

Вплив російського громадсько-

політичного руху на Україну. 

 

Визначати наслідки про-

мислового перевороту, скасу-

вання кріпосного права та ін-

ших реформ 1860 – 1870-х рр. 

ХІХ ст. для України, основні 

тенденції соціально-

економічного розвитку Наддні-

прянської України у другій по-

ловині ХІХ ст., причини появи 

та розвитку громадівського ру-

ху, напрямки розвитку і здобут-

ки національно-визвольного 

руху Наддніпрянської України. 

15 Західноукраїн-

ські землі у 

складі Австрій-

ської (Австро-

Угорської) ім-

перії у другій 

половині ХІХ 

ст. 

Національна політика австрійського 

уряду щодо українських земель. Ро-

звиток кооперативного руху, трудо-

ва еміграція. Політизація націона-

льного руху й утворення перших 

політичних партій: Русько-

української радикальної партії 

(РУРП), Української Національно-

демократичної партії (УНДП), Ук-

раїнської соціал-демократичної 

партії (УСДП). Діяльність культур-

но-освітнього товариства «Просві-

та». 

Характеризувати вплив аграр-

ної реформи 1848 р. на розви-

ток економіки Західної України, 

особливості соціально-

економічного розвитку західно-

українських земель у другій по-

ловині ХІХ ст., суттєві зміни у 

соціальному складі населення, 

основні течії суспільно-

політичного руху: москвофілів 

та народовців; діяльність «Про-

світ» та Наукового товариства 

ім. Т. Шевченка, процес утво-

рення українських політичних 

партій у Галичині. 



6 

 

16 Культура Укра-

їни в другій 

половині ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Становлення і консолідація україн-

ської нації. Піднесення української 

культури. Освіта. Недільні школи 

на Наддніпрянській Україні. Відк-

риття театрів, музеїв, архівів. Укра-

їнські підприємці-благодійники. 

Церковне життя. 

Називати дати, імена і твори 

видатних діячів вітчизняної ку-

льтури, пам’ятки культури дру-

гої половини ХІХ – початку ХХ 

ст. 

17 Наддніпрянсь-

ка Україна на 

початку ХХ ст. 

Криза 1900 – 1903 рр. та передвоєн-

не економічне піднесення. Ство-

рення політичних партій Наддніп-

рянщини. Розвиток самостійницької 

і автономістської течій в національ-

ному русі. Посилення національно-

го гніту в Наддніпрянській Україні 

у 1907 – 1914 рр. Події революції 

1905 – 1907 рр. в Україні. Діяль-

ність українських парламентських 

громад в І та ІІ Державних Думах. 

Земельна реформа П. Столипіна та 

її вплив на Україну. 

Наддніпрянської України (про-

цес монополізації, розвиток 

сільського господарства, при-

чини та наслідки економічної 

кризи 1900 – 1903 рр., передво-

єнного економічного піднесен-

ня), процес утворення українсь-

ких політичних партій, розви-

ток самостійницької і автономі-

стської течій в національному 

русі та формування української 

соціал-демократії, національно-

визвольний рух України в роки 

російської революції 1905 – 

1907 рр., діяльність українських 

парламентських громад в І та ІІ 

Державних Думах Росії, прове-

дення Столипінської аграрної 

реформи, особливості її запро-

вадження в Україні. 

18 Західноукраїн-

ські землі на 

початку ХХ ст. 

Становище промисловості та сіль-

ського господарства. Розвиток коо-

перативного руху. Радикалізація 

українського політичного руху. 

Вплив Української греко-

католицької церкви на піднесення 

національної свідомості населення 

Західної України. Боротьба політи-

чних партій Західної України за ре-

форму виборчої системи. 

Характеризувати економіку за-

хідноукраїнських земель у 

складі Австро-Угорської імпе-

рії, розвиток кооперативного 

руху, діяльність західноукраїн-

ського політичного руху на поч. 

ХХ ст., національних і спортив-

но-фізкультурних організацій 

«Сокіл», «Січ», ««Пласт». 

19 Україна в Пе-

ршій світовій 

війні. 

Позиції українських політичних сил 

Наддніпрянської України та захід-

ноукраїнських земель щодо війни. 

Перебіг воєнних дій на території 

України в 1914 р. Початок російсь-

кої адміністрації в Галичині. Пере-

біг воєнних дій на території Украї-

ни в 1915 – 1917 рр. Бойовий шлях 

легіону Українських січових стрі-

льців. 

Характеризувати політичні 

плани і наміри ворогуючих 

держав щодо українських зе-

мель, процес організаційного 

оформлення українського руху 

на західноукраїнських землях, 

його цілі та напрямки діяльнос-

ті, соціально-економічне та су-

спільно-політичне становище 

населення впродовж війни, ди-

наміку змін в свідомості різних 

соціальних верств українського 

суспільства. 

20 Українська ре-

волюція. 

Революційні події в Україні у 1917 

– на початку 1918 р. Еволюція пог-

Визначати причини Української 

революції, її характер, місце 
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лядів політичних сил України щодо 

самовизначення українців (Універ-

сали Центральної Ради, погляди са-

мостійників). Вплив корніловського 

заколоту на події в Україні. Політи-

ка Української Центральної Ради в 

умовах загострення конфлікту з 

Тимчасовим урядом та більшовиць-

кою Росією. Проголошення Україн-

ської Народної Республіки. Війна 

радянської Росії з УНР. Проголо-

шення незалежності УНР. 

різних політичних сил у подіях 

періоду; причини прийняття 

Універсалів УЦР, їх історичне 

значення, наслідки оприлюд-

нення та вплив корніловського 

заколоту на події в Україні; мі-

сце і роль Всеукраїнських 

з’їздів рад у Києві та Харкові; 

Ультиматуму Раднаркому в по-

літиці більшовиків щодо усу-

нення УЦР; причини та наслід-

ки першої війни радянської Ро-

сії з УНР, здобутки і прорахун-

ки УЦР в державотворчому 

процесі, у внутрішній і зовніш-

ній політиці. 

21 Україна в бо-

ротьбі за збе-

реження дер-

жавної незале-

жності (1918 – 

1920 рр.) 

Брестський мир між УНР та держа-

вами Четверного союзу, Військова 

конвенція УНР з Німеччиною та 

Австро-Угорщиною. Прийняття 

Конституції УНР. Державний пере-

ворот і утворення Української Дер-

жави. Утворення ЗУНР. Прихід до 

влади Директорії. Акт злуки УНР та 

ЗУНР. Окупація військами Антанти 

півдня України. Денікінський ре-

жим в Україні. «Київська катастро-

фа». Більшовицький режим в Укра-

їні. Друга радянсько-українська 

війна. Прийняття Конституції УСРР 

1919 р. «Чортківська офензива». 

Перший «Зимовий похід» Армії 

УНР. Варшавська угода між УНР та 

Польщею. Польсько-радянська вій-

на на території України. Утворення 

Галицької СРР. Другий «Зимовий 

похід» Армії УНР. 

Характеризувати внутрішню та 

зовнішню політику урядів геть-

мана П. Скоропадського, Дире-

кторії, ЗУНР, більшовиків, 

зміст Варшавської угоди між 

УНР та Польщею, культурне 

життя в Україні в умовах оку-

пації та громадянської війни. 

22 Українська 

CРР в умовах 

нової економі-

чної політики 

(1921 – 1928 

рр.) 

Процес входження УСРР до складу 

СРСР. Голод у південних губерніях 

УСРР. Неп в УСРР. Відбудова на-

родного господарства. Початок кур-

су на індустріалізацію. Політика 

«коренізації» УСРР. Кампанія з лік-

відації неписьменності дорослих. 

Українське національне відроджен-

ня в літературі та театрі. Утворення 

ВУАН. Боротьба з націонал-

комунізмом. 

Визначити результати й наслід-

ки культурно-освітньої роботи 

більшовики в 1920-х рр., при-

чини та наслідки «українізації», 

її вплив на українську культуру 

й ментальність населення 

УСРР, вступу УСРР в СРСР; 

причини та особливості впрова-

дження непу в Україні. 

23 Радянська мо-

дернізація Ук-

раїни (1929 – 

1938 рр.) 

Прояви процесу модернізації в ра-

дянській Україні. Зміна соціальної 

структури суспільства в Україні. 

Суспільно-політичне, соціально-

Визначати причини та наслідки 

політики форсованої індустріа-

лізації та колективізації, взає-

мозв’язок між різними складо-
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економічне, культурне та релігійне 

життя. Масові репресії. Ідеологіза-

ція суспільного життя, культ особи. 

Монополізація духовного життя. 

Згортання українізації. 

вими економічної політики ста-

лінського режиму, зв’язки між 

світовою економічною кризою 

та економічною політикою 

СРСР в 1930-ті рр., зв’язки між 

радянською модернізацією і 

зміною соціальної структури 

українського радянського сус-

пільства, масовими репресіями 

в Україні. 

24 Західноукраїн-

ські землі 

(1921–1938 рр.) 

Українські землі у складі Польщі, 

Румунії, Чехословаччини. Економі-

ка українських земель. Українські 

суспільно-політичні рухи, радикалі-

зація політичного життя в 1930-х 

роках. 

Визначати міжнародні чинники 

розподілу українських земель 

між іншими державами на по-

чатку 1920-х рр. та їх наслідки 

для населення, причини та нас-

лідки діяльності політичних сил 

у західноукраїнських землях в 

цей період. 

25 Україна під час 

Другої світової 

війни (1939 – 

1945 рр.) 

Початок Другої світової війни. 

Включення Західної України, 

Бессарабії та Північної Буковини до 

складу УРСР. Початок Великої Віт-

чизняної війни, окупація України. 

Встановлення окупаційного нацист-

ського режиму. Розгортання діяль-

ності радянських партизан та укра-

їнського визвольного руху. Ство-

рення УПА. Визволення України. 

Перемога у Великій Вітчизняній 

війні. 

Позначати на картосхемі укра-

їнські землі, приєднані до УРСР 

в результаті реалізації радянсь-

ко-німецьких договорів 1939 

року; місця пов’язані з почат-

ком та завершенням визволення 

України від німецьких загарб-

ників, битв і військових опера-

цій, окупаційні зони, на які була 

розділена Україна, території 

поширення та активних дій різ-

них течій руху Опору. 

26 Післявоєнна 

відбудова та 

розвиток Укра-

їни в 1945 – 

початку 1950-х 

рр. 

Україна – суб’єкт міжнародних від-

носин. Відбудова великих індустрі-

альних об’єктів (Азовсталь, Дніпро-

гес, Запоріжсталь, шахти Донбасу 

тощо). Розгортання ідеологічних 

кампаній. Голод в Україні 1946 – 

1947 рр. 

Характеризувати зовнішньопо-

літичну діяльність УРСР у по-

воєнні роки та політику влади 

щодо економічного, соціально-

політичного, релігійного, куль-

турного та повсякденного жит-

тя населення у післявоєнні ро-

ки, зміст, методи проведення 

операції «Вісла», процеси радя-

нізації на західних областей 

України. 

27 Україна в умо-

вах десталіні-

зації (1953 – 

1964 рр.) 

Зміни адміністративно-

територіального устрою УРСР. Бу-

дівництво потужних індустріальних 

об’єктів. Лібералізація суспільно-

політичного життя УРСР в середині 

1950 – 1960-х рр.: припинення ма-

сових репресій, політична реабілі-

тація. Реформа управління економі-

кою. Виникнення руху «шістдесят-

ників», першої хвилі дисидентсько-

го руху наприкінці 1950 – початку 

Визначати причини виникнен-

ня, значення опозиційного руху, 

наслідки процесу лібералізації 

для українського суспільства, 

наслідки економічних реформ. 
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1960-х рр. 

28 Україна в пері-

од загострення 

кризи радянсь-

кої системи 

(середина 1960 

– початок 1980-

х рр.) 

Здійснення економічних реформ у 

другій половині 1960-х рр. Кадрові 

зміни в політичному керівництві 

УРСР. Друга хвиля дисидентського 

руху. Політико-ідеологічне стано-

вище радянського ладу в Україні 

(середина 1960 – початок 1980-х 

рр.). Конституція УРСР 1978 р. 

Характеризувати основні вимо-

ги дисидентського руху 1960 – 

1970-х рр., явища у сфері куль-

тури, політику русифікації в 

освіті, науці, літературі та мис-

тецтві. 

29 Розпад Радян-

ського Союзу 

та відродження 

незалежності 

України 

Чорнобильська катастрофа. Загост-

рення соціально-економічної кризи: 

продаж товарів за картками спожи-

вача з купонами, зростання цін. За-

гальноукраїнський страйк шахтарів, 

виникнення Народного руху Украї-

ни (Народний рух України за пере-

будову), перші альтеративні вибори 

до Верховної Ради. Акт проголо-

шення незалежності України, про-

ведення референдуму та виборів 

Президента України. 

Характеризувати розгортання 

соціального та національного 

руху в Україні в умовах «пере-

будови», процес поступової 

втрати КПУ провідних позицій 

і впливу в суспільстві, процес 

утвердження незалежності Ук-

раїни. 

30 Україна в умо-

вах незалежно-

сті 

Заснування Збройних Сил України. 

Прийняття Конституції України. 

Прийняття державної символіки. 

Формування інституту громадянст-

ва та соціально-економічні реформи 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

ст.: приватизація засобів виробниц-

тва, лібералізація цін, грошова ре-

форма, диференціація суспільства. 

Суспільно-політичне життя. Інтег-

рування України у світове співтова-

риство. Революція Гідності. Гібрид-

на війна проти України. 

Описувати здобутки України на 

шляху інтеграції у європейсь-

кий, світовий гуманітарний та 

освітній простір. 

Визначати риси економічного 

соціального політичного, наці-

онального, культурного життя. 
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ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Підручники 

 

1. Власов В.С. Історія України : 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. 

закл. К. : Генеза, 2008. 304 с.: іл., карти. 

2. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 8 клас : Підручник для за-

гальноосвіт. навч.закл. Х. : АН ГРО плюс, 2008. 256 с.: іл. 

3. Касьянов Г. В. Україна 1991–2007 : нариси новітньої історії. К. : Наш 

час, 2008. 432 с. 

4. Коріненко П. С., Бармак М.В., Терещенко В.Д. Новітня історія України 

(1939 – 2007 рр.).Ч. ІV. Тернопіль : Вид-во Астон, 2007. 400 с. 

5. Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України : підруч. для 7 кл. 4-те вид., 

випр. К. : Генеза, 2003. 190 с.: іл.  

6. Реєнт О. Історія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

К. : Генеза, 2009. 240 с.: іл., карти. 

7. Реєнт О.П., Малій О.В. Історія України : Підручн. для 10 класу загаль-

ноосвіт. навч. закл. К. : Генеза, 2010. 240 с. 

8. Свідерський Ю. Ю., Окаринський В.М. Давня і середньовічна історія 

України Ч. І. Тернопіль : Астон, 2007. 368 с. 

9. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В. Романишин Н.Ю. Історія України : 

Підручник для 7 кл. К. : Грамота, 2007. 272 с.: іл. 

Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України : Підруч. для 7 кл. загально-

освіт. навч. закл. К. : Генеза, 2007. 224 с.: іл., карти. 

10. Струкевич О.К. Історія України : Підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. 

навч. закл. К. : Грамота, 2009. 288 с.: іл. 

11. Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України : підруч. для 9 кл. зага-

льноосвіт. навч. закл. 2-ге вид. К. : Генеза, 2011. 352 с.: іл., карти. 

12. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 - 1939. 

Підруч. для 10-го кл. серед. загальоосвіт. навч. закл. Вид. 3-те, виправл. та до-

пов. К. : Генеза, 2003. 352 с.: іл. 

13. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М. Новітня історія Украї-

ни (1939 - початок ХХІ ст.) : Підручник для 11-го кл. серед. загальоосв. навч. 

закл. Вид. 5-те, доопрац. й допов. К. : Генеза, 2006. 384 с.: іл., карти. 

14. Швидько Г.К. Історія України, XVI-XVIII ст. : підруч. для 8-го кл. за-

гальноосвіт. навч. закл. К. : Генеза, 2008.- 336 с.: іл., карти. 

 

Посібники 

 

1. Бойко, Олександр Дмитрович. Історія України : навч. посіб. 4-те вид., 

доповн. К. : Академвидав, 2012. 704 с.  

2. Гісем О.В. Історія України. Збірник типових тестових завдань : навч. 

посіб. К. : Український центр підготовки абітурієнтів, 2013. 208с. 

3. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи : 

Наочний довідник. К.; Харків : Веста, 2007. 176 с. 
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4. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи : Наочний до-

відник. К.;Х. : Веста, 2007. 152 с. 

5. Гісем О. В., Мартинюк О.О. Історія України. Опорні схеми, таблиці, 

коментарі. Вид. 2-ге, випр., допов. і переробл. Кам'янець-Подільський : Абетка, 

2010. 488 с.  

6. Кульчицький С. В., Мицик Ю.А., Власов В.С. Історія України : Довід-

ник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Лі-

тера ЛТД, 2009. 528 с. 

7. Кульчицький С.В. Новітня історія України (2001-2010). [11 клас] : дод. 

до підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. 2-ге вид., переробл. та допов. К. : 

Генеза, 2010. 48 с : іл., табл.  

8. Коріненко П. С. Історія українського селянства : навч.-метод. посіб. / П. 

С. Коріненко – Тернопіль : Вид відділ ТНП],  2014 296 с. 

9. Крупчан С., Крупчан Т., Скопченко О., Іванюк О. Історія України : до-

відник. 5-те вид., перероб. і доп. К. : Казка, 2010. 736 с.: іл. 

10. Лебедєва Ю.Г. Історія України : навч. посіб. для підготов. до зовніш. 

незалеж. оцінювання. К. : Генеза, 2010. 181 с. 

11. Литвин В.М. Історія України : підручник. 4-те, доопр. та допов. вид. 

К. : Наукова думка, 2010. 829 с. 

12. Островський В.В. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінюван-

ня: збірник тестових завдань з історії України. 2-ге вид., доп. Тернопіль : Манд-

рівець, 2014. 424 с.: іл. 

13. Пометун О.І., Власов В.С., Фрейман Г.О. Історія України : зб. тест. за-

вдань для підготов. до зовнішнього незалежного оцінювання. Вид 2-е, виправл. 

і доповн. К. : Генеза, 2010. 128 с. 

Атласи 

 

1. Атлас з історії України : 7 клас / упоряд. Д. В. Ісаєв, О. І. Гісем, О. О. 

Мартинюк. Київ : Інститут передових технологій, 2003. 16 с. 

2. Атлас з історії України ХVІ-ХVІІІ ст. : 8 клас / упоряд. Д. В. Ісаєв, О. І. 

Гісем, О. О. Мартинюк. Київ : Інститут передових технологій, 2004. 16 с. 

3. Атлас з історії України друга пол. ХVІІІ - початок ХХ ст. : 9 клас / упо-

ряд. Д. В. Ісаєв, О. І. Гісем, О. О. Мартинюк. Київ : Інститут передових техно-

логій, 2005. 20 с. 

4. Атлас з історії України 1914-1939 рр. : 10 клас / Упорядники: О. І. Гі-

сем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. Київ : Інститут передових технологій, 2006. 

16 с. 

5. Атлас з історії України 1939-2005 рр. : 11 клас / Упорядники: О. І. Гі-

сем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. Київ : Інститут передових технологій, 2006. 

16 с. 
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ДОДАТОК 1. Зразок екзаменаційного білету 

 

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор ДДМА 

___________ В. Д. Ковальов 

«_____» __________ 2022 р. 

Ступінь: Бакалавр. 

 

Вступне випробування з історії України 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

I ЧАСТИНА 

Виберіть одну правильну відповідь: 

1. Пам’ятки, в яких знаходимо дані про характер і особливості побуту, 

культури, звичаїв народу, відносяться до:  

а) речових джерел;  

б) лінгвістичних джерел;  

в) етнографічних джерел. 

2. Родоначальниками грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї 

були вихідці з:  

а) Афін, Мілета;  

б) Мілета, Гераклеї Понтійської;  

в) Афін, Гераклеї Понтійської. 

3. «Тестем і зятем» усієї Європи називали князя:  

а) Володимира;  

б) Святослава;  

в) Ярослава Мудрого. 

4. Руська земля – це державне об’єднання:  

а) полян;  

б) дулібів;  

в) ільменських слов’ян. 

5. Унія, укладена між великим князем литовським Вітовтом та польським 

королем Ягайлом в історії отримала назву:  

а) Кревська;  

б) Городельська;  

в) Люблінська. 

6. Київська Русь купувала:  

а) метали;  

б) пшеницю;  

в) предмети розкоші. 

7. Юридичне оформлення кріпацтва на українських землях у складі Речі 

Посполитої відбулося за:  

а) І Литовським Статутом;  



13 

 

б) ІІ Литовським Статутом;  

в) ІІІ Литовським Статутом. 

8. З якою державою Військо Запорізьке вступило у військовий союз на 

останньому етапі війни 1648–1654 рр.: 

а) з Туреччиною;  

б) з Кримським ханством;  

в) з Московією. 

9. «Південне товариство» дворянських революціонерів відстоювало:  

а) федеративний союз слов’янських народів;  

б) слов’янську конфедерацію;  

в) унітарний устрій Росії. 

10. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено Кон-

ституцію, скликано парламент унаслідок:  

а) селянського руху під проводом Л. Кобилиці;  

б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ;  

в) революції 1848–1849 рр. 

 

II ЧАСТИНА 

11. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і 

залізорудній галузях Наддніпрянщини на поч. ХХ ст. сприяла: 

а) завершенню промислового перевороту;  

б) створенню монополій;  

в) формуванню ринку вільнонайманої праці. 

12. Представники суспільно-політичної течії, що виникла в Галичині і ді-

ячі якої заперечували існування окремої української нації: 

а) москвофіли;  

б) хлопомани;  

в) народовці. 

13. За своїм характером перша революція 1905-1907 рр. в Росії була: 

а) соціалістичною;  

б) буржуазно-демократичною;  

в) національно-визвольною. 

14. На початковому етапі війни на Південно-Західному фронті відбулася: 

а) Галицька битва;  

б) Горлицька операція;  

в) Брусиловський прорив. 

15. Назва уряду УНР в 1917 р.: 

а) Рада народних комісарів;  

б) Генеральний секретаріат;  

в) Народний секретаріат. 

 

 

Голова предметної екзаменаційної комісії 

О. В. Шимко 


