


Пояснювальна записка 

Програма вступного іспиту з історії України укладена відповідно до 

вимог і норм Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, на основі чинних навчальних програм з історії України для  5–9 і 

10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Завданням вступного іспиту з історії України є: 

- перевірити відповідність знань та умінь учасників вступного 

випробування програмним вимогам; 

- виявити рівень навчальних досягнень учасників вступного 

випробування; 

- оцінити ступінь підготовленості учасників вступного випробування до 

подальшого навчання у закладі фахової передвищої освіти. 

Програма вступного випробування спрямована на виявлення рівня 

сформованості знань та умінь з шкільного предмета «Історія України», на 

основі яких учасник вступного випробування зможе: 

- визначати дати, хронологічні межі, періоди найбільш важливих 

історичних подій і процесів; характерні суттєві риси історичних явищ і 

подій; витоки української нації та її місце в загальнолюдських 

процесах; особливості зародження та розвитку української 

державності; послідовність історичних подій, явищ, процесів; 

- встановлювати факти, місця, обставини, учасників, результати 

історичних подій; 

- групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою; 

- оперувати історичними  термінами;  

- розкривати причинно-наслідкові зв’язки між подіями; сутність 

основних проблем історії народу України; основні закони та етапи 

розвитку людського суспільства від найдавніших часів до ХХ ст; 

- характеризувати суспільно-економічні, політичні та культурні процеси 

історичного розвитку українського народу; процеси розбудови 

сучасної незалежної української держави;  

- аналізувати діяльність історичних осіб; 

порівнювати одиничні факти і типові загальні явища;  

- узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність 

осіб; 

- візуально розпізнавати історично-культурні пам’ятки. 

Програма має таку структуру:  

     1. Пояснювальна записка.  

     2. Зміст програми.  

     3. Рекомендована література.  

 

 

 

 



Зміст програми 

Вступ. Історія України. Періодизація. Джерела. 

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). 

Виникнення та розквіт Київської Русі. Заснування Києва. Кий, 

Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Розселення східнослов’янських 

племінних союзів. Куявія. Аскольд. Славія. Рюрик. Утворення Київської 

Русі. Походження назв «Русь», «Україна». Внутрішньополітична та 

зовнішньополітична діяльність князів: Олега, Ігоря, Ольги. Стосунки 

княгині Ольги з Німеччиною. Місія єпископа Адальберта до Києва. 

Правління Святослава. Правління Володимира Великого. Запровадження 

християнства як державної релігії. Реформи князя Володимира. 

Князювання Ярослава Мудрого. Правління Ярославичів. Боротьба за 

київський стіл між Ярославичами. Любецький князівський з’їзд. 

Князювання Володимира Мономаха. Правління Мстислава 

Володимировича. 

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська 

держава – правонаступниця Київської Русі. Причини роздробленості 

Київської Русі. Наслідки розпаду Київської Русі. Розвиток Київського, 

Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств. Боротьба за київський 

стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Правління князя 

Романа Мстиславовича. Князювання Данила Галицького. Доля Галицько-

Волинського князівства після смерті Данила Романовича. Монгольська 

навала на південнозахідні землі Русі. Похід Батия на Київ. Наслідки 

золотоординського ярма для українських земель. 

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний 

розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у IX- XIV 

ст. Суспільно-політичне та господарське життя Київської Русі. Соціальний 

устрій Русі. Суспільно-політичне та господарське життя Галицько-

Волинської держави. Соціальний устрій Галицько-Волинського 

князівства. Розвиток освіти та культури Київської Русі. Будівництво 

Софійського собору та Золотих Воріт в Києві. Створення Остромирового 

Євангелія. «Повість минулих літ». «Слово о полку Ігоревім». Розвиток 



освіти та культури Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. 

Походження назви «Україна» та національної символіки. 

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та 

інших держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.) 

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 ремесел та 

торгівлі. Магдебурзьке право. Соціальний устрій. Литовські статути. 

Антифеодальний рух. Розвиток культури та освіти. 

Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання 

національновизвольної боротьби українського народу Зміни у соціальній 

структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Д. 

Вишневецький. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. Люблінська унія та 

її вплив на українські землі. Реєстрове козацтво. Участь українського 

козацтва в Хотинській війні. П. Конашевич-Сагайдачний. Козацькі 

повстання 20-х –30-х років XVII ст. 

Національно-культурний рух в Україні в другій половині XVI – 

першій половині XVII ст. Православна церква в другій половині XVI ст 

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Братський рух. 

Пересопницьке Євангеліє. Берестейська церковна унія та її вплив на 

церковне життя. Утворення греко-католицької церкви. Православна 

церква в першій половині ХVII ст. Петро Могила. Розвиток освіти та 

культури. Острозька академія. Києво-Могилянський колегіум. Друкарство 

(Швайпольт Фіоль, Франциск Скорина, Іван Федоров).  Національно-

визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини 

XVII ст. Причини, характер та рушійні сили національновизвольної війни 

українського народу. Її періодизація. Воєнні дії 1648-1649 рр. Зміни в 

суспільнополітичному 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. 

Українські землі в другій половині XVII ст. Поділ України та 

боротьба за незалежність 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 

Українські землі наприкінці XVII – першій половині XVIII ст. 

Гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті. Відродження козацького 

устрою на Правобережній Україні. Причини, перебіг та наслідки 

національновизвольного 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. 

Культура України другої половини XVII – першої половини 

XVIII ст. Історичні умови та особливості розвитку культури 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. 

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. 

Культура України другої половини XVIII ст. Розвиток освіти, 

науки. Книгодрукування. Література. Музичне та театральне мистецтво. 

Архітектура та образотворче мистецтво. 

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 половині XIX ст.. 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. 



Західноукраїнські землі наприкінці XVIII – у першій половині 

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. Національновизвольний рух 1848 р. у Галичині. 

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст. 

Розвиток освіти, науки. Література. Культурно-освітній рух. «Історія 

Русів». Архітектура. Образотворче мистецтво. Театр. Музика. 

Наддніпрянська Україна 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». 

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-

Угорської) імперії у другій половині XIX ст. Адміністративні зміни в 

Австрійській імперії (1867 р.). 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. 

Суспільнополітичні рухи в Західній Україні. Народовці (українофіли). 

Радикали. Москвофіли. Утворення політичних партій. Діяльність 

культурно-освітнього товариства «Просвіта». 

Культура України у другій половині XIX ст. Становлення та 

консолідація української нації. Освіта та наука. Розвиток літератури, 

архітектури, скульптури та живопису. Театр і музика. Підприємці-

меценати. 

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр. 

Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація 

українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної 

свідомості населення західноукраїнських земель. 

Україна в роки Першої світової війни. Україна в геополітичних 

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. 

Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в 

питанні самовизначення. Універсали Української Центральної Ради. 

Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. 

Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух. 

«Всеукраїнський з’їзд рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з 

УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення 

незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією 

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. 

Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. 

Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. 

Суспільнополітичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика 

коренізації/українізації в УСРР. Згортання непу і перехід до директивної 

економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності 

дорослих. Культура. 

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні 

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-хпочатку 1930-х рр. 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. 

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Правовий статус 

українських земель у складі Польщі. 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 у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя. Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий 

статус Закарпаття. Суспільнополітичне й соціальноекономічне життя. 

Карпатська Україна. Карпатська Січ. Культура та духовність. Політичне і 

культурне життя 28 земель у 1930-х рр. 

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. 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 

знищення мирного населення. Г олокост. Опір окупантам. 

Україна в перші повоєнні роки. Посилення радянізації та 

репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944-

1950-хрр. Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові депортації 

(1944- 1946 рр.). Операції «Вісла» і «Захід». Ліквідація УГКЦ. 

Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод 

1946-1947 рр. Ідеологічні кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції. 

Культура й духовність. 

Україна в умовах десталінізації. Десталінізація і лібералізація 

суспільного життя. Зміни адміністративнотериторіального 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. 

Україна в період загострення кризи радянської системи 

Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР.  

Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська 

громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. 

Кримськотатарський національний рух. Культури 

Відновлення незалежності України.Початок перебудови в СРСР. 

Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. 

Поглиблення диспропорцій рівня життя населення.  

Гласність і політичний плюралізм на українських теренах. 

Активізація національно-демократичного руху. Зміни в політичному 

керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи.  

Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв. 

Фестиваль “Червона рута”. Релігійне відродження.  

Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. 

Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті.  

Створення Автономної Республіки Крим. Меджліс 

кримськотатарського народу. Спроба державного перевороту в СРСР у 

серпні 1991 р.  

Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори 

Президента України 1 грудня 1991 р. Леонід Кравчук. 

Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. 

Становлення України як незалежної держави. Державотворчі 

процеси в умовах незалежності України. Повернення кримських татар на 

історичну батьківщину. Питання адміністративно-політичного статусу 

Криму. 

Суспільно-політичне життя. Особливості формування 

багатопартійності в незалежній Україні. Конституція України 1996 р. 

Економіка України в 1991–1998 рр. Запровадження гривні. 

Демографічні процеси. Трудова еміграція.  



Економіка України в 1998–2004 рр. Олігархічна система. Початок 

інтеграції української економіки в європейський і світовий економічний 

простір. 

Політична розбудова суспільства. Леонід Кучма. Рухи протесту на 

початку 2000-х рр. Конфронтація навколо острова Тузла. 

Помаранчева революція. Віктор Ющенко. Конституційна реформа 

2004 р. 

Україна в системі міжнародних відносин.  

 Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичне життя 

України в 2005–2013 рр. Віктор Янукович. 

Загострення відносин із Російською Федерацією.  

Революція Гідності. Небесна Сотня. Окупація та анексія Криму 

Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Російсько – 

українська війна. Олександр Турчинов. Петро Порошенко. 

 Гібридна війна. Бойові дії на сході України. Антитерористична 

операція в Донецькій і Луганській областях. Добровольчі батальйони. 

Волонтерський рух. Реакція світової спільноти на агресію Російської 

Федерації проти України. Спроби мирного врегулювання.  

Соціально-економічний розвиток України після 2014 р.  

Євроінтеграційний поступ України: економічні та політичні аспекти. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Режим 

безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. 

Особливості культурного розвитку України останнього десятиліття. 

Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції 

розвитку науки. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. 

Література та мистецтво. Міжнародні пісенні конкурси Євробачення в 

Україні. Українці у світі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




