
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма фахових вступних випробувань з історії   

для абітурієнтів,  

які вступають за іншою спеціальністю  

на базі ОС «молодший спеціаліст»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Програма надана у вигляді таблиці, яка складається з трьох колонок. У 

першій колонці вміщено назву розділу, теми програми, що відповідає чинній 

програмі з історії України для загальноосвітньої школи. У другій колонці 

викладено зміст історичного матеріалу, у якому виокремлено факти, дати, 

персоналії, поняття та терміни. Це мінімум, з якого вступники повинні мати 

певні знання та уявлення. Термін «знання» стосується конкретних дат, подій, 

персоналій. Термін «уявлення» – історичних процесів, загальних характеристик 

певних ідей і понять.  

Якщо про якийсь факт згадано у цій колонці таблиці, то це означає, що він 

може бути  використаний для перевірки знань і умінь. Якщо у програмі вказано 

дату, то це означає, що учень має знати її та встановлювати відповідність між нею 

та історичною епохою чи процесами суспільного життя минулого, діяльністю 

історичної постаті. 

Названі в програмі історичні персоналії вступник повинен вміти розпізнати за 

портретними рисами (автентичними пам’ятками – фотографіями тощо), 

характеризувати діяльність цієї людини та визначати її етапи, встановлювати 

відповідність між цією діяльністю та певними політичними силами чи 

обставинами, історичною епохою, оцінювати її вплив на хід історичних подій. 

Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина 

впливала на перебіг історичного процесу довгий час, завдання, пов'язані з її 

діяльністю можуть траплятися в кількох темах. 

Поняття та терміни, зазначені у програмі, вступники повинні називати, 

визначати, оперувати ними, встановлювати відповідність з епохою, діяльністю 

певних політичних сил чи історичних діячів тощо. Кожне поняття чи термін 

згадані в програмі лише один раз, проте можуть бути конкретизовані й під час 

перевірки інших тем (окрім тієї, де вони безпосередньо зустрічаються). Отже, 

вступники мають знати не тільки загальне визначення терміна, але і його 

конкретно-історичне значення. 

У третій колонці програми вказані предметні вміння і навички, у яких 

конкретизуються загальні уміння, перелічені вище. Їх розподілено на такі:  

характеризувати, визначати причини та наслідки, порівнювати окремі події та 

явища. 

Зміст програми 
№ 

з/п 

Назва розділу, теми Зміст Предметні вміння та способи 

навчальної діяльності 

1 Стародавня історія 

України 

Факти: 

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 

Характеризувати суспільне, 

господарське та духовне життя 

носіїв трипільської культури, 
кіммерійців, скіфів, давніх 

слов'ян  

Визначати риси неолітичної  
революції, причини та наслідки 

занепаду Великої Скіфії, 

особливості грецької колонізації 
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писемні згадки про давніх 

слов'ян (венедів, антів, 

склавинів). Велике розселення 
слов'ян.  

Північного Причорномор'я та 

Криму, наслідки та значення 

Великого розселення слов'ян.  

2 Виникнення та розквіт 

Київської Русі 

Факти: 

Розселення східнослов'янських 

племінних союзів. Утворення 
Київської 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.    

Характеризувати внутрішню 

та зовнішню політику Олега, 

Ігоря, Ольги, Святослава, 
Володимира Великого та 

Ярослава Мудрого.  

Визначати значення та 

наслідки внутрішньо- та 

зовнішньополітичної діяльності 

князів доби, передумови та 

історичне значення 
запровадження християнства як 

державної релігії.  

3 Київська Русь за часів 

роздробленості. 

Галицько-Волинська 

держава 

Факти: 

Правління Ярославичів. 

Боротьба за київський стіл між 

Ярославичами. Князювання 
Володимира Мономаха та його 

сина Мстислава в Києві.  

Об'єднання Галицького та 
Волинського князівств. 

Князювання Данила 

Романовича. Монгольська 
навала на південно-західні   

землі Русі. Галицько-Волинська 

держава за нащадків Данила 

Романовича. 

Характеризувати розвиток  

Київського, Чернігівського, 

Переяславського, Галицько-

Волинської держави, 
внутрішню та зовнішню 

політику Володимира 

Мономаха, його сина 
Мстислава, Данила 

Романовича, Юрія І Львовича,  

залежність українських 
князівств від Золотої Орди, 

наслідки золотоординського 

панування. 

Визначати значення та наслідки 
Любецького з'їзду князів причини 

та сутність політичної 

роздробленості Київської Русі, 
особливості процесу формування 

та значення утворення   Галицько-

Волинської   держави.  
4 Політичний устрій, 

соціально-економічний, 

культурний розвиток 

Київської Русі та 

Галицько-Волинської 

держави у ІХ -ХІV ст. 

Факти: 
Розвиток суспільно-політичного 

та господарського життя 

Київської Русі та Галицько-
Волинської держави. 

Поширення писемності. 

Розвиток культури та освіти 
Київської Русі та Галицько-

Волинської держави.  

Характеризувати    
політичний і соціальний устрій 

Київської Русі та Галицько-

Волинської держави, 
становище представників 

різних соціальних станів, стан 

розвитку господарства та 
торгівлі, здобутки в галузі 

писемності, освіти, літератури, 

архітектури та образотворчого 

мистецтва. 
Визначати значення Київської 

Русі та Галицько-Волинської   

держави в історії  українського 
народу та в 

загальноєвропейській історії 

5 Українські землі у 

складі Великого 

князівства Литовського 

Факти: 

Боротьба Польщі та Литви за 
Галицько-Волинську спадщину. 

Характеризувати   політичне   

становище   українських земель 
у складі Великого князівства 



4 

 

 

 

 

та інших держав                          

(у другій половині XIV - 

першій половині           

XVI ст.) 

Входження українських земель 

до складу інших держав. 

Кревська унія. Остаточна 
ліквідація Київського та 

Волинського удільних князівств. 

Утворення Кримського ханства. 

Перехід кримських ханів у   
васальну   залежність   від   

Туреччини.   Виникнення 

українського козацтва.  
Соціально-економічне життя. 

Розвиток культури та освіти.  

Литовського та інших держав 

до і після Кревської унії, 

соціально-економічний 
розвиток українських земель, 

становище суспільних станів, 

здобутки в галузі освіти та 

культури, архітектури. 
Визначати особливості   

суспільно-політичного життя 

українських земель у складі   
Великого князівства Литовського,   

причини та наслідки Кревської   

унії, причини виникнення 
українського козацтва. 

6 Українські землі в 

другій половині              

ХVІ ст. 

Факти: 

Люблінська унія та її вплив на 

українські землі. Зміни   у   
соціальній структурі   

українського суспільства. 

Виникнення Запорізької Січі. 
Повстання 90-х років ХVІ ст. 

Братський рух. Утворення 

греко-католицької церкви. 

Розвиток культури й освіти.  

  

Характеризувати соціальну 

структуру українського 

суспільства, становище різних 
верств населення українського 

суспільства ХVІ ст., суспільно-

політичні 
зміни, які відбулися на 

українських землях внаслідок 

Люблінської унії, здобутки в 

галузі освіти та науки; 
військово-політичну 

організацію козацтва; 

становище православної 
церкви, діяльність видатних 

діячів періоду, православних 

братств. 
Визначати причини та 

наслідки Люблінської унії, 

перших козацьких повстань, 

значення братського руху 
7 Українські землі в 

першій половині  

ХVІІ ст. 

Факти: 

Зміни в соціально-

економічному житті. Розвиток 
міст. Вплив Берестейської унії 

на розвиток церковного життя 

в Україні. Відновлення  

церковної православної  
ієрархії 1620 р.  Розвиток 

культури та освіти. Морські 

походи козаків. Участь 
українського козацтва у 

Хотинській війні. Козацькі 

повстання 1620-х – 1630-х рр. 

Характеризувати   соціально-

економічне та політичне 

становище на українських 
землях, становище православної 

та греко-католицької церков. 

Визначати наслідки та 

значення «доби героїчних 
походів козацтва» перших 

десятиліть 17 ст., козацьких 

повстань 20-30-рр. 

8 Національно-визвольна 

війна українського 

народу середини ХVІІ 

ст. 

Факти: 
Національно-визвольна війна 

українського народу. Зміни в 

суспільно-політичному   житті.   
Утворення   української 

козацької держави – Війська 

Запорізького. 

Зовнішньополітична діяльність 
уряду Б. Хмельницького. 

Характеризувати відносини 
Війська Запорізького з 

Польщею, Кримським 

ханством, Молдовою, 
Московією; умови мирних угод 

українців з польським урядом, 

українсько-російського 

договору  1654 р. 
Визначати причини та наслідки 
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Національно-визвольної війни, 

місце Гетьманщини в 

міжнародних відносинах 
тогочасної Європи. 

9 Українські землі в            

60 - 80-ті рр. XVII ст. 

Факти: 

Гетьманування І. Виговського. 

Ухвалення Гадяцьких пунктів. 
Московсько-українська 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.  

Характеризувати зовнішню  та 

внутрішню політику гетьманів, 

зміст політичних угод того часу, 
що стосувалися українських 

земель,    особливості 

господарського    та церковного 
життя. 

Визначати причини та наслідки 

московсько-української війни 

1658 - 1659 рр.; Руїни; укладення 
гетьманськими  урядами угод з 

державами-сусідами, 

найважливіших угод між   
іноземними державами, що 

стосувалися українських земель.  

10 Українські землі 

наприкінці ХVІІ - 

першої половини ХVІІІ 

ст. 

Факти: 
Гетьманування   І. Мазепи,            

І. Скоропадського,                      Д. 

Апостола. Обмеження автономії 
Гетьманщини. «Правління 

Гетьманського уряду» 1734 р.    

Розвиток культури та освіти.  
 

Характеризувати внутрішню та 
зовнішню політику гетьманів у 

зазначений період, діяльність 

Першої Малоросійської колегії, 
«Правління Гетьманського 

уряду»; зміст Конституції Пилипа 

Орлика; перебіг подій 
національно-визвольної акції 

гетьмана І. Мазепи. 

Визначати  причини укладення 

українсько-шведського союзу в 
роки Північної війни; наслідки 

Полтавської битви для 

українських земель.  

11 Українські землі в 

другій половині XVIII 

ст. 

Факти: 

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. 

 

Характеризувати основні 

напрямки політики Російської 

імперії щодо України, особливості 

гайдамацького та опришківського 
рухів, територіально-

адміністративного устрою та 

господарського життя Нової 
(Підпільненської) Січі. 

Визначати причини 

гайдамацького та опришківського 
рухів, скасування гетьманства і 

ліквідації Запорозької Січі, 

наслідки ліквідації Запорозької 

Січі та Гетьманщини, поділів 
Польщі, приєднання земель 

Правобережної України та Криму 

до Росії; значення Запорозької 
Січі й Гетьманщини в історії 

України 

12 Українські землі у 

складі 

Російської імперії 

Факти: 

Включення українських земель до 
складу Російської імперії. 

Характеризувати політику 

Російської імперії щодо України, 
початок національного 
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наприкінці ХVІІІ - у 

першій половині ХІХ ст. 

Адміністративно-територіальний 

поділ українських земель. 

Промисловий переворот та 
зародження ринкової економіки. 

Розвиток   національного руху.   

Поширення на Україну 

російського та польського 
суспільних рухів. Повстання під 

проводом У. Кармалюка.  

  

відродження,  форми соціального 

протесту українського населення, 

поширення на Україну 
російського та польського 

суспільних рухів, програмні 

засади та діяльність Кирило-

Мефодіївського  братства,      
економічний розвиток і соціальні 

відносини. 

 Визначати причини та значення 
антикріпосницького руху в 

українських земля у складі 

Російської імперії, діяльності      
Кирило-Мефодіївського братства 

13 Західноукраїнські землі 

наприкінці ХVІІІ - у 

першій половині ХІХ ст. 

Факти: 

Включення західноукраїнських  

земель до складу Австрійської 
імперії, адміністративно-

територіальний поділ 

західноукраїнських земель, 
реформи Марії Терезії та Йосифа 

ІІ та українські землі, діяльність 

«Руської трійці». Діяльність 

Головної руської ради (ГРР).  
 

Характеризувати політику   

Австрійської імперії щодо 

західноукраїнських земель, її 
наслідки. Реформи Марії-Терези 

та Йосифа ІІ. Початок     

національного відродження,   
форми соціального протесту 

населення. 

Визначати наслідки та значення 

подій 1848 - 1849 рр., причини та 
значення антикріпосницького 

руху в західноукраїнських землях 

14 Культура України 

кінця ХVІІІ - першої 

половини ХІХ ст. 

Факти: 
Національне відродження. 

Відкриття університетів. Зміни в 

освіті. Поява  «Історії  русів». 

Розвиток літератури, мистецтва.  
 

Характеризувати  основні явища 
і процеси розвитку культури 

цього періоду, творчі здобутки 

видатних вітчизняних науковців 

та митців.  
Визначати умови та особливості 

розвитку культури кінця ХVШ - 

першої половини ХІХ ст., 
причини культурних зрушень у 

першій половині ХІХ ст. 

15 Українські землі у 

складі Російської імперії  

в другій половині ХІХ 

ст. 

Факти: 

Реформи 60 - 70-х рр. ХІХ ст. і 
процеси модернізації в Україні. 

Політика російського царизму 

щодо України. Розвиток   
громадівського  руху. Діяльність 

«Південно-Західного відділу 

Російського географічного 
товариства».  

 

Характеризувати основний зміст 

реформ 1860 - 1870-х рр., 
особливості проведення реформ 

на українських землях, зміни у 

соціальному складі населення в 
другій половині ХІХ ст., процеси 

модернізації, національний рух на 

українських землях у складі 
Російської імперії, національна 

політика Росії, основні погляди та 

напрямки діяльності  громадівців. 

Визначати наслідки 
промислового перевороту, 

здобутки національного руху на 

українських землях у складі 
Російської імперії 

16 Західноукраїнські землі 

у складі Австрійської  

(Австро-Угорської) 

імперії у другій 

Факти: 

Національна політика 

австрійського уряду щодо 
українських земель. Розвиток 

Характеризувати особливості 

соціально-економічного розвитку 

західноукраїнських земель у 
другій половині ХІХ ст.,  зміни у  



7 

 

 

 

 

половині  ХІХ ст. 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 культурно-освітнього 
товариства «Просвіта». 

 

соціальному складі населення,   

основні   течії   суспільно-

політичного   руху: москвофілів   
та   народовців;   діяльність   

«Просвіт»   та Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка, 

процес утворення українських 
політичних партій у Галичині.  

Визначати причини трудової 

еміграції українців, зародження 
кооперативного руху, особливості 

українського національного руху, 

напрями діяльності і здобутки 
провідних діячів Західної України 

у визвольному русі другої 

половини ХІХ ст. 

17 Культура України в 

другій половині ХІХ - 

початку ХХ ст. 

Факти: 
Піднесення української    

культури.    Освіта.    Розвиток 

науки. Розвиток літератури, 
музичного, образотворчого, 

театрального  мистецтва. 

Українські підприємці-

благодійники. Церковне життя.  
 

Характеризувати основні 
культурні явища, процеси другої 

половини ХІХ - початку ХХ ст., 

розвиток літератури, 
образотворчого, музичного 

мистецтва, архітектури, процес 

становлення професійного театру, 

діяльність меценатів та їх вплив 
на розвиток культури. 

Визначати умови розвитку 

культури у другій половині ХІХ - 
на початку ХХ ст., творчі 

здобутки видатних вітчизняних 

науковців та митців 

18 Українські землі у 

складі Російської 

імперії на початку ХХ 

ст. 

 

Факти: 
Утворення монополістичних 

об'єднань в Україні. Становлення і 

консолідація української нації. 
Створення політичних партій 

Наддніпрянщини. Самостійницька 

і автономістська течії в 
національному русі.  Події 

революції 1905 - 1907 рр. в 

Україні. Діяльність українських 

парламентських громад в І та ІІ 
Державних Думах.  Посилення 

національного гніту в 

Наддніпрянській Україні у 1907 - 
1914 рр.  Земельна реформа П. 

Столипіна та її вплив на Україну. 

 

Характеризувати    особливості    
економічного розвитку 

Наддніпрянської України (процес 

монополізації, розвиток 
сільського господарства, процес 

утворення українських 

політичних партій, розвиток   
самостійницької і    

автономістської течій в 

національному  русі,  

національно-визвольний рух 
України в роки російської 

революції 1905 - 1907 рр., 

діяльність українських 
парламентських громад в І та ІІ 

Державних Думах Росії, 

проведення Столипінської 

аграрної реформи, особливості її 
запровадження в Україні. 

Визначати основні тенденції 

соціально-економічного та 
політичного розвитку українських 

земель у складі Російської імперії 

на початку ХХ ст., причини та 
наслідки посилення 

національного гніту у 1907 - 1914 
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рр., напрями діяльності і здобутки 

діячів національного руху на 

українських землях у складі 
Російської імперії.  

19 Західноукраїнські землі 

на початку        ХХ ст. 

Факти: 

Становище  промисловості  та 

сільського  господарства. 
Радикалізація українського 

політичного руху. Вплив 

Української греко-католицької 
церкви на піднесення національної 

свідомості населення Західної 

України. Боротьба політичних 

партій Західної України за 
реформу виборчої системи. 

Персоналії: 

А.Шептицький,                               
К.Трильовський,                             

І. Боберський, А. Волошин 

Характеризувати економіку 

західноукраїнських земель у 

складі Австро-Угорської імперії, 
розвиток кооперативного руху, 

діяльність західноукраїнського 

політичного руху на початку ХХ 
ст., національних і спортивно-

фізкультурних організацій 

«Сокіл», «Січ», «Пласт». 

Визначати причини активізації   
західноукраїнського політичного 

руху на початку ХХ ст., роль А. 

Шептицького у піднесенні  
національного  життя  на  

західноукраїнських землях. 

результати боротьби 
національного руху Західної 

України на початку ХХ ст. 

20 Україна в Першій 

світовій війні 

Факти: 

Позиції українських політичних 
сил  Наддніпрянської України та 

західноукраїнських земель щодо 

війни. Перебіг воєнних дій на 
території України Діяльність 

австрійської та російської 

адміністрації в Галичині. Бойовий 

шлях легіону Українських січових 
стрільців.  

 

Характеризувати територіально-

політичні плани і наміри 
ворогуючих держав щодо 

українських земель, еволюцію 

позиції українських політичних 
сил щодо війни, соціально-

економічне та суспільно-

політичне становище населення 

впродовж  війни,  динаміку  змін  
в  свідомості  різних соціальних 

верств українського суспільства.  

Визначати 
соціально-економічні та політичні  

наслідки війни для українського 

суспільства. 

21 Українська революція Факти: 
Революційні події в Україні у 1917 

- на початку 1918 р. Еволюція  

поглядів  політичних сил України 
щодо самовизначення українців 

(Універсали Центральної Ради). 

Політика Української Центральної 
Ради в умовах загострення 

конфлікту з Тимчасовим урядом 

та більшовицькою Росією. 

Проголошення Української 
Народної Республіки. Війна 

радянської Росії з УНР. 

Проголошення незалежності УНР.  
 

Характеризувати процес 
утворення та еволюції 

Української Центральної Ради,     

діяльність українських партій,    
політичних діячів в історії 

періоду, «регіональні радянські 

республіки», процес 
«українізації» частин російської    

армії, основні положення І, ІІ, ІІІ 

та ІУ Універсалів УЦР, 

особливості соціально-
економічного становища, настрої 

населення за часів революції, 

взаємовідносини УЦР із 
Тимчасовим урядом, перебіг та 

результати боротьби за владу в 

Києві в жовтні - листопаді 1917 

р., перебіг першої війни 
радянської Росії з УНР. 
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Визначати причини Української 

революції, її характер, місце 

різних політичних сил у подіях 
періоду; причини прийняття  

Універсалів  УЦР,  їх  історичне  

значення,  

місце і роль Всеукраїнських 
з'їздів рад у Києві та Харкові; 

Ультиматуму Раднаркому в 

політиці більшовиків щодо 
усунення УЦР; причини та 

наслідки першої війни   

радянської Росії з УНР,   здобутки  
і прорахунки УЦР в   

державотворчому   процесі 

22  

Україна в боротьбі за 

збереження державної 

незалежності                                    

Факти: 

Брестський мир між УНР та 
державами Четверного союзу, 

Військова  конвенція  УНР з  

Німеччиною  та Австро-
Угорщиною.   Прийняття   

Конституції   УНР.   Гетьманський 

переворот і утворення Української 

Держави. Утворення ЗУНР. 
Прихід до влади  Директорії. Акт 

злуки УНР та ЗУНР.   Окупація  

військами  Антанти  півдня  
України. Денікінський режим в 

Україні. «Київська катастрофа». 

Більшовицький   режим   в   
Україні.   Друга   радянсько-

українська війна. Прийняття 

Конституції УСРР 1919 р. 

«Чортківська  офензива». Перший 
«Зимовий похід» Армії УНР. 

Варшавська угода між УНР та 

Польщею. Польсько-радянська   
війна   на   території   України.    

Утворення  Галицької СРР. 

Другий «Зимовий похід» Армії 

УНР. 
 

Характеризувати   внутрішню   

та  зовнішню   політику урядів 
гетьмана П. Скоропадського, 

Директорії, ЗУНР, УСРР,    зміст  

Варшавської  угоди  між  УНР  та 
Польщею, Ризького мирного 

договору, культурне життя в 

Україні в 1918-1921рр. 

Визначати причини 
гетьманського перевороту та 

падіння режиму гетьмана П. 

Скоропадського; особливості 
внутрішньої та зовнішньої 

ситуації в УНР часів Директорії; 

причини та наслідки українсько-
польської війни та підписання С. 

Петлюрою  Варшавського  

договору;  причини  поразки 

національно-визвольних змагань 
(національно-демократичної 

революції в Україні), історичне 

значення відновлення   
української   державності   на   

східно-   та західноукраїнських 

землях та об'єднання українських 

держав (Акт злуки). 
  

23 Українська СРР в 

умовах нової 

економічної політики                             

Факти: 

Входження УСРР до складу СРСР. 
Голод у південних губерніях     

УСРР.  Неп в УСРР.  Відбудова 

народного господарства. Політика 

«коренізації» в УСРР 
(українізація). Кампанія з 

ліквідації неписьменності 

дорослих. Українське національне 
відродження 20-х рр. Боротьба з 

націонал-комунізмом.  

  
 

Характеризувати неп та її 

складові, процес стабілізації 
економічного і соціального життя 

в Україні, політику більшовиків 

щодо релігії та церкви в Україні,    

політику «українізації» та її 
наслідки, особливості розвитку 

української культури в цей 

період. 
Визначити причини та наслідки 

«українізації»,   її   вплив   на   

українську   культуру   й 
ментальність населення УСРР, 

вступу УСРР в СРСР; причини та 
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особливості впровадження непу в 

Україні.  

24 Радянська модернізація 

України                    

Факти: 
Радянська модернізація в Україні. 

Суспільно-політичне, соціально-

економічне, культурне та 

релігійне життя. Масові репресії. 
Ідеологізація суспільного життя, 

культ особи. Згортання 

українізації. 
 

Характеризувати сутність та 
наслідки політики форсованої 

індустріалізації та колективізації 

в Україні. взаємозв'язок між 

різними складовими економічної  
політики сталінського режиму 

(індустріалізація, колективізація), 

Зміни в соціальній структурі 
населення Особливості суспільно-

політичного та культурного життя 

періоду. 

Визначати   причини  та  
наслідки  політики  форсованої 

індустріалізації та 

колективізації,., зв'язки між 
радянською модернізацією і 

зміною соціальної структури 

українського радянського 
суспільства, масовими репресіями 

в Україні. Причини та наслідки 

Голодомору 1932-33 рр. 

25 Західноукраїнські 

землі                                

Факти: 
Українські     землі     у     складі     

Польщі,     Румунії, 

Чехословаччини.      Економіка     
українських     земель. Різні течії в 

суспільно-політичному русі,    

радикалізація політичного життя в 

1930-х роках. 
  

Характеризувати вплив 
міжнародної ситуації 1920-1930-х 

рр. на становище 

західноукраїнських    земель,  
політику урядів Польщі, Румунії, 

Чехословаччини в українських 

землях, стан економіки, життя 

населення, освіти та культури, 
різні течії національного руху, 

діяльність політичних партій 

західноукраїнських земель у 
1930-х роках.  

Визначати міжнародні чинники 

розподілу українських земель між 
іншими державами на початку 

1920-х рр. та їх наслідки для 

населення, причини та наслідки 

діяльності політичних сил у 
західноукраїнських землях в цей 

період. 

 

26 Україна під час Другої 

світової 

війни  

Факти: 

Початок Другої світової війни. 

Включення Західної України, 

Бессарабії та Північної Буковини 
до складу УРСР. Початок Великої 

Вітчизняної війни. Встановлення 

нацистського окупаційного 
режиму. Розгортання радянського 

партизанського руху. Діяльність 

ОУН. Утворення УПА. 

Визволення України. Депортація 
кримських татар та інших народів 

Характеризувати суть 

гітлерівського плану «Ост», 

нацистський «новий порядок» в 

Україні, діяльність радянських 
партизан та українського 

визвольного руху.  

Визначати наслідки радянсько-
німецьких договорів 1939 р. для 

українських земель; політики 

радянізації новоприєднаних до 

УРСР територій, причини поразок 
Червоної армії у 1941 р., основні 
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Криму. Перемога у Великій 

Вітчизняній війні. 

 

результати та наслідки війни для 

України й українського народу, 

внесок українського народу у 
перемогу над Німеччиною та її 

союзниками. 

Описувати мобілізаційні заходи, 

процес окупації України, перебіг 
найважливіших військових подій 

1941-1945 рр., депортацію 

кримських татар та інших народів 
Криму. 

 

27 Післявоєнна відбудова 

та розвиток України в 

1945 – початку 1950-х 

рр. 

Факти: 

Зовнішньополітична діяльність 
УРСР. Адміністративно-

територіальні зміни. Відбудова 

промисловості. Голод в Україні 
1946-1947 рр. Радянізація західних 

областей України.  Боротьба ОУН 

та УПА. Розгортання ідеологічних 
кампаній.  

 

Характеризувати 

зовнішньополітичну діяльність 
УРСР у повоєнні роки та політику 

влади щодо економічного, 

соціально-політичного, 
релігійного, культурного та 

повсякденного життя населення, 

хід операції «Вісла», процеси 
радянізації західних областей 

України. 

Визначати причини та наслідки 

проведення операції «Вісла», 
розгортання ідеологічних 

кампаній, голоду в Україні, 

«саморозпуску» УГКЦ. 
 

28 Україна в умовах 

десталінізації              

Факти: 

Лібералізація суспільно-

політичного життя УРСР в 
середині 1950-1960-х рр.: 

припинення масових репресій, 

реабілітація. Зміни 
адміністративно-територіального 

устрою УРСР. Зміни в 

промисловості та сільському 
господарстві, соціальній сфері. 

Реформування управління 

економікою. Виникнення руху 

«шістдесятників», дисидентського 
руху наприкінці 1950 - початку 

1960-х рр.  

Характеризувати сутність 

процесу лібералізації, реформи 

управління економікою в 
середині 1950-1960-х рр., 

здобутки та особливості розвитку 

культури, сутність опозиційного 
руху.  

Визначати наслідки процесу 

лібералізації, економічних 
реформ для українського 

суспільства, причини та наслідки 

входження Кримської області до 

складу УРСР, причини 
виникнення та значення 

опозиційного руху. 

29 Україна в період 

загострення кризи 

радянської системи 

 

Факти: 
Політико-ідеологічна криза 

радянського ладу в Україні 

(середина 1960 - початок 1980-х 

рр.). Кадрові зміни в політичному 
керівництві УРСР. Конституція 

УРСР 1978 р. Спроби економічних 

реформ у другій половині 1960-х 
рр. Тенденції розвитку соціальної 

сфери. Культура і духовне життя. 

Русифікація. Опозиційний рух. 

 

Характеризувати зміни в 
політичному керівництві УРСР на 

початку 1970-х рр., ключові 

положення Конституції УРСР 

1978 р., стан промисловості та 
сільського господарства, основні 

вимоги та напрями опозиційного 

руху 1960-1970-х рр., явища у 
сфері культури, політику 

русифікації.  

Визначати прояви політико-

ідеологічної кризи радянського 
ладу в Україні, причини 
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активізації опозиційного руху, 

здобутки та проблеми розвитку 

соціальної сфери.  

30 Розпад 

Радянського Союзу та 

відродження 

незалежності України 

Факти: 

Початок «перебудови». 

Загострення соціально-

економічної кризи. Фінансове 
становище та рівень життя 

населення. Чорнобильська 

катастрофа. 
Зростання соціальної та 

національної активності 

українського суспільства 

наприкінці 1980-х рр. 
Загальноукраїнський страйк 

шахтарів. Політичні реформи. 

Формування багатопартійності, 
виникнення Народного руху 

України за перебудову, перші 

альтеративні вибори до Верховної 
Ради.  

Прийняття Декларації про 

державний суверенітет. Акт 

проголошення незалежності 
України. Проведення 

референдуму та виборів 

Президента України. 

Характеризувати зміст та 

основні напрями політики 

«перебудови», розгортання 

соціального та національного 
руху, падіння авторитету КПУ, 

формування багатопартійності, 

зміст Декларації про державний 
суверенітет України та Акта 

проголошення незалежності, 

соціально-економічні ситуація в 

УРСР. 
Визначати причини і наслідки 

поглиблення економічної кризи, 

погіршення життєвого рівня 
населення, розпаду СРСР і його 

наслідки для державотворення в 

Україні. 
 

31 Україна в умовах 

незалежності 

Факти: 

Початок державотворчих 

процесів. Заснування Збройних 

Сил. Дострокові вибори до 
Верховної Ради та вибори 

Президента України. Прийняття 

державної символіки, формування 
інституту громадянства 

Прийняття Конституції 1996 р. 

Приватизація засобів 
виробництва. Лібералізація цін. 

Грошова реформа. Диференціація 

суспільства. Інтегрування України 

у європейське та світове 
співтовариство. Соціально-

економічне та культурне життя. 

Характеризувати державотворчі 

процеси, соціально-економічних 

реформ в України та її інтеграцію 

у світове співтовариство, риси 
економічного соціального 

політичного, національного, 

культурного життя, здобутки 
України на шляху інтеграції у 

європейський, світовий 

гуманітарний та освітній простір. 
Визначати основні тенденції 

суспільного розвитку України за 

часів незалежності. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінки знань за результатами випробувань з історії  

Кількість вірних відповідей Кількість балів 

25 вірних відповідей 200 

24 вірні відповіді 196 

23 вірні відповіді 192 

22 вірні відповіді 188 

21 вірна відповідь 184 

20 вірних відповідей 180 

19 вірних відповідей 176 

18 вірних відповідей 172 

17 вірних відповідей 168 

16 вірних відповідей 164 

15 вірних відповідей 160 

14 вірних відповідей 150 

13 вірних відповідей 140 

12 вірних відповідей 130 

11 вірних відповідей 124 

10 вірних відповідей    120 

9 вірних відповідей   115 

8 вірних відповідей   110 

7 вірних відповідей   100 

Абітурієнт, який дав 6 і менше відповідей, випробування не склав.  
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