


 

Програма призначениа для проведення вступних випробувань з історії 

України формі контрольних робіт для ступників на основі повної загальної 

середньо освіти. У ній охоплено матеріал чинної навчальної програми з історії 

України 10–11 класів й реалізовано засади компетентнісно-орієнтованого 

навчання історії.  

Пропонована програма передбачає виявлення динамічної комбінації знань, 

вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших якостей 

вступників, що визначає здатність особи провадити подальшу навчальну 

діяльність. Головним для всіх компетентностей є: читання та розуміння, уміння 

висловити свою думку письмово, критичне та системне мислення, здатність 

логічнообгрунтовувати позицію. 

Програма вступного випробування розроблена для осіб, які здобули повну 

загальну середню освіту. В ній враховано державний статус української мови. 

Контрольні завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень 

сформованості історичної компетентності. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності описані в 

Програмі як завдання, виконання яких вступники повинні продемонструвати. 

Завдання знатипередбачає, щовступники повинні, використовуючи джерельну 

інформацію, назвати й обґрунтувати часові межі історичного явища; віднести 

історичну подію до певного часового проміжку, історичного періоду; 

розпізнати на карті позначені, але не підписані історико-просторові об’єкти; 

стисло описати історичне явище, процес (перелічити ознаки), вільно відтворити 

представлене пояснення факту (розкрити зміст, вплив, значення), виділити 

суттєві характеристики поняття (пояснити, дати визначення) тощо.  

Виконання вступниками завдання вмітимає продемонструвати його/її 

здатність оперувати певним алгоритмом дій: відбирати з масиву фактів ті, що 

характеризують історичне явище чи процес; розміщувати відібрані факти в 

хронологічній послідовності, синхронізувати їх відповідно до історико-

географічних регіонів чи адміністративно-політичних утворень.Вміти 

користуватися картою як джерелом інформації, виділяти потрібну (тобто 

аналізувати) і групувати за певною ознакою (класифікувати) інформацію з 

різних джерел; систематизувати, узагальнювати та інтерпретувати факти; 

характеризувати явища, процеси, періоди, геополітичну ситуацію; порівнювати, 

визначати передумови й наслідки історичних подій, мотиви вчинків історичних 

осіб, висловлювати й обґрунтувати судження про їхні рішення, позиції, 

погляди, діяльність; виявляти факти, які ставлять під сумнів пропоновані 

твердження (наводити контраргументи); прогнозувати суспільні зміни тощо.  

 

 



Очікувані результатинавчально-пізнавальної діяльності вступників 

зорієнтовані на формування предметних і ключових компетентностей і 

викладені через знання й уміння, які відповідають знаннєвому, смисловому й 

діяльнісному компонентам. 

Комплексним показником рівня історичної освіти є предметно-

історична компетентність тобто здатність пізнавати минуле, заснована на 

знаннях, ціннісних орієнтирах і досвіді, набутих під час навчання. Елементами 

історичної компетентності є:  

хронологічна компетентність, тобто уміння орієнтуватися в історичному 

часі, встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, розглядати 

суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість 

життя суспільства;  

просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному 

просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, 

культури і природного довкілля;  

інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелами 

історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, 

виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел;  

логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати теоретичні 

поняття для аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання 

та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти 

різні його інтерпретації;  

аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних 

подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного 

часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між минулим і сучасним 

життям. 

Перелік тем, щоб оцінити знання та вміння з історії України: 

1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. 

2. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада.  

3. Союз Визволення України. Українці в арміях воюючих держав.  

4. Воєнні дії на території України в 1914—1917 рр. Бойовий шлях Легіону 

Українських січових стрільців та їхня культурно-освітня діяльність.  

5. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 

1914—1917 рр. 

6. Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині.  

7. Лютнева революція 1917 р. й Україна.  

8. Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради 

(УЦР). Михайло Грушевський.  

9. Українські політичні партії. Український національний Конгрес. Початок 

українізації армії. Вільне козацтво. 



10. Утворення Української Держави. Павло Скоропадський. Внутрішня та 

зовнішня політика. Кримські крайові уряди. Зародження повстанського руху.  

11. Утворення Директорії. Антигетьманське повстання. Відновлення УНР. 

Трудовий конгрес.  

12. Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. 

Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Євген Петрушевич. Початок 

українсько-польської війни. УГА. Зовнішня політика. Злука УНР і ЗУНР та її 

історичне значення. Український національний рух у Буковині та Закарпатті.  

13. Україна в умовах зовнішньої агресії. Військова присутність Антанти на півдні 

України. Друга війна УНР із радянською Росією. Отаманщина. Реорганізація 

Директорії УНР. Державницька та національна політика.  

14. Радянська окупація України. УСРР. Політика «воєнного комунізму». Червоний 

терор. Повстанський рух. Нестор Махно та інші повстанські отамани. 

15. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Володимир 

Винниченко. Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. ІІ Універсал 

УЦР. Збройний виступ самостійників. Конгрес народів Росії. 

16. Прихід до влади більшовиків у Росії. Боротьба за владу в Києві 28—31 жовтня 

1917 р. III Універсал УЦР. Українська Народна Республіка (УНР). Встановлення 

кордонів. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради. Події 1917 р. в 

Криму. Курултай та Кримська Народна Республіка.  

17. Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові 

радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР. IV Універсал УЦР. 

Проголошення незалежності УНР. Бій під Крутами. Радянська окупація 

України.  

18. Мирний договір із Центральними державами у Брест-Литовську. 

19. Вступ військ Німеччини й Австро-Угорщини на територію УНР. Похід Петра 

Болбочана на Крим. Розпуск УЦР. 

20. Наступ польських військ. Чортківськаофензива. Окупація польськими 

військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій 

на Київ. Наступ білогвардійських військ на Україну. Денікінський режим в 

Україні. Перший Зимовий похід.  

21. Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. Націонал-

комунізм.  

22. Варшавська угода та війна з радянською Росією. Боротьба за Україну у 1920 р. 

Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 

1920—1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка українського визвольного руху. 

Українська політична еміграція. 

23. Нові тенденції розвитку культури 1917—1921 рр. Здобутки в освіті. Культурно-

освітня діяльність громадських організацій. Наука. Мистецтво. Релігійне життя. 

24. Державний статус УСРР. Утворення СРСР. Встановлення кордонів. 

Адміністративно-територіальний поділ.  



25. Антибільшовицький повстанський рух. Масовий голод 1921—1923 рр. 

Впровадження непу в УСРР. Грошова реформа. Початок індустріалізації. 

Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.  

26. Політика коренізаціі. Ставлення влади та населення до українізації. Микола 

Скрипник. Національна політика радянської влади в УСРР. Кримська та 

Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. Василь Липківський. 

27. Форсована індустріалізація. Створення військово-промислового комплексу. 

Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації. Згортання непу і перехід до 

директивної економіки.  

28. «Хлібозаготівельні кризи» 1927—1928, 1928—1929 рр. Розкуркулення та 

насильницька колективізація. Опір селянства. Причини й перебіг Голодомору 

1932—1933 рр. — геноциду українського народу. «Закон про 5 колосків». 

Примусові хлібозаготівлі. «Чорні дошки». Масштаби та наслідки Голодомору. 

Національно-демографічні зміни.  

29. Формування культу особи Йосипа Сталіна. Порушення прав людини в умовах 

тоталітарного режиму. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні 

процеси 1920-х — початку 1930-х рр. Згортання українізації. Посилення 

русифікаторської політики. Конституція УРСР 1937 р. 

30. Розстріляне відродження. Великий терор та його ідеологічне виправдання. 

Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Антицерковна політика 

влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.  

31. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921—1939 

рр. Освіта. Наука. Мистецькі спілки. Кінематограф. Митці Розстріляного 

відродження. Соціалістичний реалізм. 

32. Правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі. Економічне і 

соціальне становище населення. Національна політика Польщі. Осадництво. 

«Пацифікація». Українські політичні партії. УНДО. Василь Мудрий. Українська 

військова організація (УВО) й Організація українських націоналістів (ОУН). 

Євген Коновалець.  

33. Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя. Українська національна партія (УНП). Володимир Сергій 

Залозецький-Сас.  

34. Українські землі у складі Чехо-Словаччини. Правовий статус Закарпаття. 

Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. 

Августин Волошин. 

35. Культурне життя українських земель, які входили до складу Польщі, Румунії та 

Чехословаччини.  

36. Українське питання у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. 

Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в 

польській армії.  

37. Вступ Радянського Союзу у війну. Входження Східної Галичини, Волині, 

Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії до складу УРСР. 



Радянізація новоприєднаних територій. Правовий статус громадян на 

анексованих територіях. Масові політичні репресії 1939—1940 рр.  

38. Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-

радянської війни. Бойові дії в 1941—1942 рр. Відступ Червоної 

Армії.Мобілізаційні заходи. Тактика «випаленої землі».  

39. Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Нацистський «новий 

порядок». Колабораціонізм. Остарбайтери. Концтабори. Масове знищення 

мирного населення. Голокост.  

40. Опір окупантам. Український визвольний рух. Степан Бандера. Проголошення 

Акта відновлення Української Держави. Поліська січ. Створення УПА. 

Українсько-польське протистояння. Українська Головна Визвольна Рада 

(УГВР). Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак. 

41. Радянський наступ взимку 1942—1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку-восени 

1943 р. Битва за Дніпро. Звільнення Києва. Вигнання німецьких військ та їх 

союзників із Правобережної та Південної України. Депортація з Криму 

кримських татар та інших народів. Завершення бойових дій на території 

України.  

42. Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй у роки Другої 

світової війни. Кузьма Дерев’янко. Українське питання на Ялтинській та 

Потсдамській конференціях. Ціна війни. 

43. Україна — співзасновниця ООН. Міжнародні договори другої половини 1940-х 

— початку 1950-х рр., встановлення кордонів УРСР. Участь УРСР в інших 

міжнародних організаціях. 

44. Внутрішньополітичне й економічне становище УРСР. Особливості 

відбудовчого процесу. Масовий голод 1946—1947 рр. Зміцнення тоталітарного 

режиму. Ідеологічні кампанії. 

45. Відновлення політики радянізації в західних областях України. Український 

визвольний рух у 1944—1950-х рр. Р. Шухевич. Обмін населенням між 

Польською Народною Республікою та УРСР. Масові депортації (1944—1946 

рр.). Операції «Вісла» та «Захід». Ліквідація УГКЦ.  

46. Культура в перші повоєнні роки (1945 — перша половина 1950-х рр.). 

Відбудова системи освіти. Наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика 

та кінематограф. Становище творчої інтелігенції.  

47. Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 50-х рр. 

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу 

УРСР. Стан промисловості та сільського господарства.  

48. Початок лібералізації суспільного життя. Участь українців у повстаннях у 

сталінських концтаборах 1953—1954 рр. XX з’їзд КПРС. Реабілітація жертв 

сталінських репресій. Відлига. Загострення боротьби серед вищого партійного 

керівництва України. Зародження дисидентського руху в Україні та його 

особливості. Левко Лук’яненко.  



49.  Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Розвиток промисловості. 

Аграрна політика у другій половині 1950-х — першій половині 1960-х 

рр.Хрущовські надпрограми.  

50. Спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр. 

Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.Продовольчі 

програми.  

51. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Петро Шелест, 

Володимир Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та 

національній структурі населення. Привілейоване становище партійних 

радянських працівників.  

52. Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. Іван Дзюба 

«Інтернаціоналізм чи русифікація». Українська Гельсінська група. Микола 

Руденко. Кримськотатарський національний рух. Мустафа Джемілєв. 

53. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Антиалкогольна кампанія. 

Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя населення.  

54. «Гласність» і лібералізація. Зрушення у політичному житті України. 

Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. 

Активізація національно-демократичного руху в другій половині 1980-х рр. 

Національні громадські організації і об’єднання. Релігійне відродження. Вихід 

УГКЦ з підпілля.  

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

Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про 

державний суверенітет України. Революція на граніті. Спроба державного 

перевороту в СРСР у серпні 1991 р. 

56.  Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР. 

Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Леонід Кравчук. 

57. Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих 

процесів. Початокформування Збройних сил та правоохоронних органів 

України. Повернення кримських татар наісторичну батьківщину. Статус Криму. 

  

58. Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 

1994 р. Конституція України 1996 р.  

59. Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан сільського господарства. 

Початок реформ в аграрному секторі. 

60. Основні тенденції економічного розвитку України у 1998—2008 рр. 

Становлення олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. 

Початок інтеграції української економіки у європейський та світовий 

економічний простір. 

61. Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Леонід 

Кучма. Рухи протесту початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р. 

Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.  



62. Помаранчева революція 2004 р. Віктор Ющенко. Суспільно-політичне життя та 

соціально-економічний розвиток України у 2005—2013 рр. Конституційна 

реформа 2010 р. Віктор Янукович. 

63. Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в 

міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. 

Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією. 

64. Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. 

Євромайдан. Революція гідності 2013—2014 рр. Небесна Сотня.  

65. Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії 

проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та 

Луганській областях.  

66. Дострокові президентські вибори 2014 р. Петро Порошенко. Угода про 

асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України 

(квітень 2014—2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської 

Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська 

четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний 

розвиток України у 2014—2016 рр. 

67. Особливості культурного розвитку України (1991—2016 рр.). 

Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції 

розвитку науки. Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. Розвиток 

спорту та здобутки українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в 

Україні та Польщі 2012 р.  

Для встановлення знань вмінь вступників нами було розроблено тести, які 

складаються з 10 варіантів запропонованих завдань 

Усі 10 варіантів запропонованих завдань рівноцінні за складністю. Кожен 

варіант складається з 10 завдань різної форми. Перед виконанням усіх завдань 

уважно перечитайте умову.  

У завданнях 1-5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба 

вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ. 

Вибравши правильну відповідь, поставте позначку «Х» у табличці з 

буквами поряд із завданням. Ось так: 

А Б В Г 

 Х   

  

 Не поспішайте. У разі потреби перечитайте умову ще раз. 

 Завдання 6, 7 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких ПРАВИЛЬНІ 

ДВІ.  

Завдання 8 має шість варіантів відповіді, з яких ПРАВИЛЬНІ ТРИ. 

Розв’язуючи тести на вибір кількох варіантів відповіді, не кваптеся, так само 

користуйтеся табличками поряд із завданням.  



Завдання 9 передбачає запис назви явища, події чи імені діяча, про які 

йдеться у фрагменті з писемного історичного джерела. Уважно обміркуйте 

відповідь і запишіть її в рядку поряд із завданням.  

Звертаємо вашу увагу на завдання 10. Виконуючи його, ви маєте нагоду 

продемонструвати, як добре вмієте працювати з історичними джерелами. Це 

відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді.  

 Попрацюйте над цим завданням на відведеній сторінці після тексту 

джерела. Оскільки це чернетка, ви можете виправляти написане, 

удосконалюючи текст відповіді. Проте пам'ятайте про час: на складання 

розгорнутої відповіді відведіть 15–20 хвилин. Виконуючи завдання 10, 

дотримуйтеся певної послідовності, а саме: 

 1) визначте особу автора документа, час, місце й обставини його 

створення; узагальніть, про що йдеться в документі, з’ясуйте, коли відбулися 

описані в ньому події; усе це стисло запишіть у першій частині вашої відповіді;  

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або 

історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події, які 

ідеї він хотів донести до нащадків; з’ясуйте (сформулюйте) значення подій та 

явищ, про які йдеться в джерелі — про це йтиметься у другій частині вашої 

відповіді; 

 3) насамкінець поміркуйте, у чому цінність джерела саме для вас, стисло 

викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів — такими міркуваннями 

завершіть свій текст. 

 Коли всі завдання виконано, ретельно перевірте роботу. Тепер можна 

переносити відповіді у БЛАНК.  

Оцінювання вступного випробування. 

Бали, отримані на вступному іспиті, обраховуються за 12-бальною шалою і 

переводяться до значення 200-бальної шкали за такою схемою: 

 
1 не склав 

2 не склав 

3 не склав 

4 120 

5 130 

6 140 

7 150 

8 160 

9 170 

10 180 

11 190 

12 200 

Якщо вступник набрав менш ніж 4 (120) балів, він до участі в конкурсному 

відборі не допускається. 


