
MiuicrepcrBo ocniru i nayrcu Yrcpainu
Inano-(Dparucincrnufi naqiouaJrr,Hrrfi rexniqnnfi yuinepcnTer ua$ru i ra:y

Ka.nycurcufi rco.rreAlx eKoHo MircH, npa ea ra inQopvraqifi nrrx rexno.norifi

IIPOTPAMA
BCTYTIHOTO BI,IilPOEYBAHHN 3 ICTOPII YKPAIHI4

g"rrn oci6, nrci ncryuarorb Ha HaBrraHHfl
A.tts sAo6yrrfl ocnirH uo-rcna.niSircaqifi uoro pinnn MoJroAruono cueqia.nicra

Ha ocHoBi nosHoi saramHoi cepeAHboi ocniru

3arnep

Ka.nyur - 2019



Програма вступного випробування з історії України 

 

Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з історії України призначається для 

вищих начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють вступне 

випробування із зазначеної дисципліни. 

Програма розрахована для абітурієнтів, які здобули повну загальну середню 

освіту. Вона складена відповідно до Державного стандарту і передбачає перевірку 

сформованих: 

- знань про основні суспільно-політичні, соціально-економічні, культурні 

події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів; 

-  загальнопредметних історичних умінь.  

Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів: називати 

історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і процесів, 

поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам’ятки культури; 

-  визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх 

послідовність та синхронність,  

- встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та 

періодами, епохами; 

-  описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох; 

- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) 

подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей; 

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими 

загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаними ознаками 

Основними компонентами програми є зміст навчального матеріалу, 

структура та критерії оцінювання вступного випробування, список рекомендованої 

літератури. 

 
Зміст навчального матеріалу 

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України. 

Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і племена.  

Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної 

групи східнослов’янських племен. Праукраїнський етнос. Розселення первісних 

людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична революція. Пам’ятки 

трипільської культури. Виникнення найдавніших держав на території України. 

Залізний вік: формування цивілізованого суспільства. Народи Північного 

Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, сармати, готи). Етнокультурні зв’язки 

скіфів і сарматів із слов’янами. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.  

Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. Війни з 

Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних слов’ян. 

Передумови утворення держави у східних слов’ян. 

Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність 

південної групи східнослов’янських племен. Праукраїнський етнос. 

 

Київська Русь та Галицько-Волинська держава. 

Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і і 

наприкінці X – в першій половині XI ст. Запровадження християнства. Історичне 



значення християнізації Русі. Політична система. Соціально-економічний розвиток. 

Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники. 

Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова 

політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. 

Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Зростання ролі і значення 

удільних князівств. Їхнє господарське, політичне і культурне життя. Стосунки між 

собою, з іншими східнослов’янськими землями, сусідніми народами і державами. 

Культура України-Русі періоду роздробленості. Духовне життя: церква, 

освіта, письменство, право. Архітектура. Мозаїки. Малярство. Ювелірне мистецтво. 

Народна творчість. 

Входження Галичини до складу України-Русі за Володимира Великого і 

перехід її в 1084 р. під юрисдикцією Ростиславовичів – Рюрика, Володарка та 

Василька. Правління Володимирка (1124–1153), Ярослава Осмомисла (1153–1187), 

Володимирка ІІ (1187–1199). Боярська опозиція князівській владі. Розширення 

територіальних володінь Галицької землі. Боротьба з експансією польських та 

угорських феодалів, з територіальними претензіями київських князів. Розвиток міст. 

Ремесла. Торгівля сіллю. Перетворення Галицької землі в одну з головних ланок 

європейської торгівлі того часу. 

Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. Правління 

династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. 

Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-

Волинського королівства. Галицько-Волинське князівство як одна із форм української 

державності. 

Галицька земля в останні роки її незалежності. Боротьба між Казимиром 

Великим і Людовіком Угорським за Галичину. Володислав Опольський (1372– 

1378). Причини загибелі Галицько-Волинської держави. Значення і місце в історії 

України. 

Розвиток ремесел і торгівлі. Містобудування. Заснування Львова і 

перетворення його в центр Галицької землі. Утворення Галицької митрополії (1302). 

 

Українські землі в литовсько-польський період (XІV – першій половині 

XVII ст.). Запорізька Січ. 

Утворення Литовської держави і розширення її територіальних володінь. 

Об’єднання литовських племен під владою князя Міндовга. Розширення меж 

Литовської держави за Гедиміна (1316–1341) і Ольгерда (1341–1377). Відносини з 

Золотою Ордою. Політика литовських князів на українських землях. 

Україна – об’єкт територіальних суперечок Литви, Польщі, Московського 

князівства. Україна в політичних комбінаціях Вітовта (1382–1430) і його 

наступників. Втручання Вітовта в татарські справи і битва на р. Ворсклі (1399). 

Розпад Золотої Орди і здобуття Литвою виходу до Чорного моря. Боротьба з 

Московським князівством за Сіверщину. Питання української митрополії. Початки 

татарських і турецьких нападів на українські землі. Їхні причини і наслідки. 

Поступове зближення Литви з Польщею і наслідки цього процесу для 

України. Кревська (1385) унія, її причини і результати. Проблема спільної протидії 

німецькій експансії і Грюнвальдська битва 1410 р. Поступове обмеження прав 

української аристократії в Литві і змова Михайла Глинського (1508). Наступ 



католицизму і різке погіршення становища української православної церкви. 

Люблінська унія 1569 р. і її наслідки для України. 

Соціально-економічне і політичне становище українських земель. Соціально-

економічний розвиток українських земель у XIV–XVI ст. Розвиток  сільського 

господарства, ремесел, торгівлі. Міста і міське самоуправління. Поширення 

панщинно-фільваркового господарства. «Устава на волоки» (1557) і обмеження 

права переходу селян. Литовські статути 1529, 1566 і 1588 років. Категорії 

залежного селянства: тяглові, службові, чиншові. Форми соціального протесту 

селянських мас. 

Політичний статус українських земель у складі Литовської держави. 

Об’єктивні передумови особливого статусу українських земель. Дискусія навколо 

поняття «Литовсько-українська держава». Скасування системи удільних князівств і 

запровадження посад намісників-старост. Великокняжа Рада і її склад. Відхід від 

системи народного військового ополчення і запровадження постійного 

«боярського» війська. Зростання ролі і значення шляхти. Поступове перетворення 

українських земель у рядові провінції Литовської держави. 

Політичне становище українських земель у складі Польської держави. 

Об’єднання переважної більшості українських земель у складі Польщі та значення 

цього. Основні напрямки політичної діяльності польських властей на українських 

землях. Ліквідація решток колишнього особливого статусу українських земель у 

складі Литовського князівства і втягнення їх в орбіту політичної діяльності 

Польської держави. Масова денаціоналізація української знаті і зростання ролі та 

значення дрібної шляхти, міщанства, козацтва. 

Соціально-економічне становище українських земель. Колонізація 

південноукраїнських земель, її хід та наслідки. Проблема «культуртрегерської ролі» 

Польщі в освоєнні «Дикого степу». Друге видання кріпосного права і розвиток 

панщинно-фільваркового господарства. Категорії феодально-залежного селянства. 

Єврейське питання, його суть. 

Ремесла і промисли. Цехи і поява підприємств мануфактурного типу. 

Торгівля. Міста і міське самоуправління. Київ. Львів.  

Виникнення козацтва. Походження, час і причини появи козацтва. Його 

соціальний склад. Дискусія навколо поняття «козак». Перша згадка про українських 

козаків (1489). Д. Байда-Вишневецький і Січ на острові Хортиця. Структура 

Запорізької  Січі. Перші сухопутні та морські походи козаків.  

Козацтво – провідна суспільно-політична сила в Україні кінця XVІ – поч. 

XVІІ ст. Зростання ролі і значення козацтва. Козацькі походи в Крим, Молдавію, 

Московське царство, на турецьке узбережжя. І. Підкова. С. Баторій і спроба 

реформування козацтва. Низове (запорізьке) і городове (реєстрове) козацтво. 

Спроба залучення запорожців до протитурецьких союзів. С. Кішка і похід в Лівонію 

(1600). 

Причини, хід, рушійні сили та значення козацько-селянських повстань кінця 

XVІ – початку XVІІ ст. Виступи К. Косинського (1591–1593) і                     С. 

Наливайка (1594–1596). Морські та сухопутні походи козацтва під проводом П. 

Конашевича-Сагайдачного. Козаки в боях під Цецорою (1620) і Хотином (1621). 

Куруківська угода 1625 р. та її умови. Повстання Т. Федоровича (1630),   І. Сулими 

(1635), Павлюка і Гуні (1637), Я. Острянина (1638). Умови ординації 1638 р. 

«Золоте десятиліття» польської шляхти (1638–1648) – затишшя перед бурею. 



Культура. Шкільництво. Перші кириличні друки Ш. Фіоля і Ф. Скорини. 

Літописи. Народні думи, їхня будова і тематика. Право і судочинство. Міське, 

фортифікаційне та церковне будівництво. Малярство і скульптура. Ювелірне 

мистецтво, геральдика і сфрагістика. 

Духовне і культурне життя. Розвиток книгодрукування в Україні і дискусія 

навколо постаті І. Федорова. Братства і братські школи. Наступ католицизму на 

українські землі і криза православ’я. І. Вишенський. Причини, суть та наслідки 

Берестейської унії (1596). Полемічна література і її представники. Острозька школа 

і Київський колегіум. Відновлення значення Києва як політичного і духовного 

центру українського народу. Народна творчість. 

 

Українська національна революція середини XVII ст. 

Початок і тріумф визвольних змагань. Б. Хмельницький – його походження, 

місце і час народження, освіта, ранній період життя і діяльності. Конфлікт з 

Чаплинським і втеча на Січ. Посольство до Іслам Гірея і угода з Кримом. Її умови 

та значення. 

Причини, характер, рушійні сили та завдання визвольних змагань 

українського народу. Перемоги під Жовтими Водами і Корсунем. Визволення 

Лівобережжя і боротьба за Правобережну Україну. Соратники Хмельницького. 

Битва під Пилявцями і похід на Львів та Замостя (1648). Західна Україна в планах 

Б. Хмельницького. С. Височан. 

Повернення до Києва. Переговори з послами Яна Казимира. Відновлення 

воєнних дій і облога Збаража. Зборівський мир та його умови (1649) 

Козацька держава Б. Хмельницького. Ліквідація старих структур державної 

влади  і організація нових. Територіальний і адміністративно-військовий поділ 

України. Центральні і місцеві органи влади. Господарська і фінансова політика. 

Судівництво. Збройні сили. Релігійне питання. Налагодження дипломатичної 

служби. Стосунки з сусідніми державами. Соціальна структура українського 

суспільства та зміни в ній. Єврейське питання 

Молдавський похід 1650 р. та його наслідки. Наступ польських військ на 

Поділля. Контрнаступ українського війська і його розгром під Берестечком. 

Білоцерківський мир та його умови (1651). Перемога під Батогом 1652 р. Набуття 

війною затяжного характеру. Події під Жванцем 1653 р. 

Україно-польські відносини і союз Б. Хмельницького з Москвою. Позиція 

Росії в українському питанні 1648–1653 рр.  Рішення Земських соборів 1651 і 1653 

рр. Переяславська рада і «Березневі статті» 1654 р. «Плюси» і «мінуси» угоди з 

Москвою. Її оцінка істориками та правознавцями. 

Україна на завершальному етапі Хмельниччини. Відновлення війни з 

Польщею та Кримом. Різня на Дрижополі і татарські набіги. Спільний похід 

українського і російського війська на Львів. Угода Б. Хмельницького з татарами 

під Озірною. Заняття Білорусії і перші дипломатичні конфлікти з Москвою (1655). 

Віленський мир 1656 р. і загострення україно-російських протиріч. Переговори Б. 

Хмельницького з Швецією і Семиграддям. Невдала військова експедиція А. 

Ждановича 1657 р. Смерть Б. Хмельницького та її трагічні наслідки для подальшої 

історії України. Загальна характеристика особи              Б. Хмельницького і його 

доби. 

 



Гетьманщина та західні українські землі у др. пол. XVII– XVIIІ ст. 

Суспільно-політичне і соціально-економічне становище України після смерті 

Б. Хмельницького. Перше гетьманування Ю. Хмельницького (1657). Особливості 

внутрішньої та зовнішньої політики І. Виговського (1657–1659 р.). Стосунки з 

Москвою і Варшавою. Бунт М. Пушкаря і Д. Барабаша. Умови Гадяцького трактату 

1658 р. Конотопська битва, її хід та наслідки. Козацькі ради в Германівці та Узині 

та зречення І. Виговського. Останні роки його життя і  діяльності.  

Друге гетьманування Ю. Хмельницького (1659–1663 рр.). Переяславські 

статті, їхній зміст і значення. Свавілля російських чиновників на Україні та ріст 

народного невдоволення політикою Москви. Чуднівський 1660 р. погром 

Шереметьєва і умови Слободищенського трактату з Польщею. Фактичний розкол 

України на Лівобережну і Правобережну. Друге зречення Ю. Хмельницького. 

Чорна рада 1663 р. Гетьманування                             І. Брюховецького. Московські 

статті 1665 р. 

Правобережжя в добу Руїни. Гетьманування П. Тетері-Мрожковського 

(1663–1665 рр.). Похід Яна-Казимира 1664 р. і антипольське повстання                

1665 р. Загибель І. Богуна. «Сонце Руїни» – П. Дорошенко (1665–1676 рр.). 

Боротьба з претендентами на гетьманську булаву – Дрозденком, П. Суховієм,                     

М. Ханенком. Похід на Лівобережжя 1668 р. і тимчасове об’єднання українських 

земель. Визнання протекторату Туреччини над Україною (1669). Перемога під 

Батогом і другий похід у Галичину (1672). Бучацька угода і її наслідки для 

України. Турецька окупація Правобережжя і масове обезлюднення цих земель. 

Різке погіршення становища П. Дорошенка і його капітуляція перед І. 

Самойловичем. Останні роки життя і смерть. 

Чигиринські походи 1677 і 1678 рр. Бахчисарайське перемир’я 1681 р. і його 

наслідки. Лівобережжя в добу Руїни. Глухівські статті 1669 р., основні положення. 

Особливості внутрішньої та зовнішньої політики                                      Д. 

Многогрішного (1669–1672 рр.). Конотопські статті 1672 р. і обрання гетьманом І. 

Самойловича (1672–1687 рр.). Особливості внутрішньої та зовнішньої політики 

нового гетьмана. Відродження економічного та культурного життя на Лівобережжі. 

Переорієнтація напрямків товарних потоків у внутрішній та зовнішній 

торгівлі. Адміністративно-політичний устрій Лівобережжя і Слобожанщини. 

Скасування автономії української православної церкви (1686). «Вічний мир» (1686) 

і формування антитурецької коаліції. Перший Кримський похід               В. 

Голіцина 1687 р. і арешт І. Самойловича. 

Доба І. Мазепи (1687–1709 рр.) і П. Орлик. Коломацькі статті і обмеження 

політичної автономії України. І. Мазепа як людина і політичний діяч. Другий 

Кримський похід 1689 р. і його наслідки. Соціальна політика І. Мазепи і зміцнення 

влади козацької старшини. Зростання авторитету церкви. Розвиток освіти і 

культури. Храмове будівництво. Стосунки з Запорізькою Січчю. Україна на 

початковому етапі Північної війни. Мазепа і Правобережна Україна. Конфлікт з С. 

Палієм. Налагодження таємної дипломатії. Зрада Кочубея та Іскри. Похід Карла 

ХІІ на Україну і відкритий перехід Мазепи на його сторону. Оборона і падіння 

Батурина. К. Гордієнко і перехід запорожців на бік Мазепи. Зруйнування 

Чортомлицької Січі. Полтавська катастрофа. Смерть І. Мазепи і зародження 

«мазепинства». 



«Великий вигнанець» П. Орлик (1710–1742 рр.). Бендерська конституція, її 

основні положення і значення. Похід П. Орлика під Білу Церкву. Прутський похід 

Петра І. Активна міжнародна дипломатія                        П. Орлика. та причини її 

невдачі. 

Основні причини поразки українських змагань другої половини XVII – 

початку XVIII ст. Наслідки та значення цієї боротьби. 

Соціально-економічне становище українських земель. Зміни в сільському 

господарстві. Розвиток мануфактурного виробництва. Формування ринку робочої 

сили і системи економічних зв’язків. Еволюція соціальної структури  українського 

суспільства. Міста. Освоєння півдня.  

Україна після Полтавської катастрофи. Особливості політики царського 

уряду  в Україні напередодні та після Полтавської битви. Обрання гетьманом    І. 

Скоропадського (1708–1722 рр.). Безсилля гетьманської влади і деморалізація 

козацької старшини. Участь козаків в «канальних» роботах і походах на Персію. 

Криза гетьманської влади. Активізація автономістських настроїв старшини. 

Конфлікт О. Меншикова з Малоросійською колегією і її розпуск. Обрання 

гетьманом Д. Апостола (1727–1734 рр.). «Рішительні пункти». Економічна 

політика нового гетьмана. «Генеральне слідство про маєтності». Реформа судових 

установ і фінансової системи. Участь козаків у фортифікаційних роботах і поході 

1733 р. на Польщу. 

«Правління гетьманського уряду» (1734–1750 рр.) і черговий наступ 

російських властей на автономні права України. Діяльність кодифікаційної комісії. 

«Біронівщина» і політична реакція в Україні. 

Відновлення гетьманства і обрання гетьманом К. Розумовського (1750–1764 

рр.). Постать останнього гетьмана. Судова реформа. Розбудова Глухова і 

відродження Батурина. Культурницькі плани. Загострення протиріч між 

гетьманською владою і російськими властями. Невдала спроба зробити  

гетьманську владу спадковою. Відмова від гетьманства.  

Перетворення України на окраїну Російської імперії. Ліквідація полково-

сотенного устрою Слобожанщини (1765). П. Румянцев-Задунайський і діяльність ІІ 

малоросійської Колегії (1764–1781 рр.). «Генеральний опис Малоросії». Ліквідація 

полково-адміністративного поділу і судового устрою Гетьманщини. Ліквідація 

козацьких полків і прикріплення селян Лівобережжя до землі (1783). Поширення на 

українську старшину прав російського дворянства (1785). 

Останні спроби української старшини захистити свою самобутність. Місія В. 

Капніста. «Історія Русів». 

Запорізька Січ у завершальний період її існування. Повернення запорожців 

під царську владу і заснування Нової Січі. Її територія, межі, сусіди. Військово-

адміністративна структура і система керівництва. Господарське життя. Майнове 

розшарування і соціальні конфлікти на Січі. Зв’язки Запорожжя з повстанським 

рухом на Правобережжі. Передача царським урядом частини запорозьких земель 

під поселення Нова Сербія та Слов’яно-Сербія і конфлікти запорожців з їхніми 

мешканцями та Доном. Участь запорожців у російсько-турецькій війні 1768–1774 

рр. 

Дальше загострення протиріч між Новою Січчю і Петербургом, Ліквідація 

Січі (1775) і утворення Бузького (1784) та Чорноморського (1791) козацтва. 

Переселення чорноморців на Кубань (1792) і офіційне оформлення Кубанського 



козачого війська (1864). Задунайська Січ (1775–1828 рр.). Азовське козаче військо 

(1828–1865 рр.). Історичне значення Запорізької Січі. 

Правобережжя, Західна та Закарпатська Україна в XVIIІ ст. Соціально-

економічне становище цих земель. Політичний гніт і національне безправ’я 

українського населення. 

Гайдамаччина і повстання 1734 р. Верлана. Коліївщина  (1768). Її причини, 

хід, наслідки. Поділи Польщі і включення до складу Російської імперії 

Правобережної України (1793) і Західної Волині (1795). 

Опришківство. О. Довбуш, В. Баюрак, І. Бойчук. Перехід Галичини (1772) і 

Буковини (1774) під владу Австрії. 

Культура і наука другої половини  XVII–XVIII ст. 

Загальна характеристика стану української науки і культури. Вплив 

політичних подій середини ХVІІ – поч.  XVIІІ ст. на розвиток культури, освіти і 

науки. Визначальний вплив української культури на розвиток російської в кін. 

XVIІ – першій половині XVIІІ ст. Репресії царизму проти української культури і їх 

наслідки.  

Народна творчість і етнографія. Розвиток матеріальної культури. Зміни в 

технології і техніці обробітку ґрунту. Розвиток ремесел. Житло, їжа, речі побуту. 

Думи, історичні пісні, перекази, легенди. Народні традиції і обряди. 

Малярство і різьбарство.  

Освіта і наука. Масовий характер початкової освіти і внесок в цю справу 

мандрівних дяків-«пиворізів». Братські школи і колегії. Заснування Львівського 

університету (1661). Перейменування Київської Колегії в Академію (1701). Її 

викладачі і вихованці, внесок у скарбницю вітчизняної науки і культури, 

політичного і духовного життя. 

Історія. Від «Синопсису» до «Літописного повествования» О. Рігельмана. 

козацько-старшинські та монастирські літописи. 

Право. Гетьманські статті з Москвою. Гадяцька угода 1658 р. та її зміст. 

Бендерська Конституція 1710 р. Дія Литовського статуту та Магдебурзького права 

в Україні. Діяльність Комісії для складання нового Кодексу законів.  

Розвиток філософської та політичної думки. Погляди Ф. Прокоповича.,    С. 

Яворського, В. Капніста. Г. Сковорода. «Історія Русів». 

Художня література. Художня спадщина Д. Туптала, І. Мазепи,                 І. 

Величковського, К. Зінов’єва, Г. Сковороди. «Енеїда» І. Котляревського (1798) – 

перша пам’ятка нової української літератури. Драма і вертеп. 

Розвиток мистецтва. Архітектура. Доба Ренесансу в Україні. «Козацьке 

бароко». Рококо. Світське будівництво XVIІІ ст. Народна церковна дерев’яна 

архітектура. Живопис і графіка. Партесний спів XVIІ ст.. «Мусикийская 

граматика» М. Дилецького. Музична спадщина А. Веделя, М. Березовського,    Д. 

Бортнянського. 

 

Україна в першій половині XIX ст. 

Соціально-економічне становище українських земель. Особливості розвитку 

сільськогосподарського виробництва і подальше загострення протиріч в аграрному 

секторі  економіки. Курс царського уряду на поступове зменшення кількості 

поміщицьких і збільшення числа державних селян. Створення військових поселень 



і їхній крах (1816–1857). Соціальна структура східнослов’янського села в середині 

ХІХ ст. 

Розвиток мануфактурного і поступовий перехід до фабрично-заводського 

виробництва. Розвиток підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. 

Зародження металургійної та машинобудівної промисловості. Формування 

національної буржуазії та пролетаріату. Перші українські підприємці К. Яхненко і 

Ф. Симиренко. Російські, єврейські та польські підприємці на Наддніпрянській 

Україні. 

Розвиток транспортних зв’язків і торгівлі. Міста.  

Соціально-економічний розвиток західних українських земель. Аграрний 

характер східно-галицької економіки. Соціальна структура східно-галицького 

суспільства. 

Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Росії. Діяльність 

масонських лож в Україні. Війна 1812 р. і неоднозначне ставлення українського 

громадянства до походу Наполеона. Таємні дворянські              організації – «Союз 

благоденства» (1818–1821 рр.), «Південне товариство» (1821– 1825 рр.), 

«Товариство об’єднаних слов’ян» (1823–1825 рр.). 

Виступ Чернігівського полку. Харківський політичний гурток 1826 р. і 

вільнодумство викладачів Ніжинської гімназії (1826–1830 рр.). Польське повстання 

1830–1831 рр. і Правобережна Україна. 

Кирило-Мефодієвське братство, його члени і симпатики. Ідеї та документи 

братства. Зв’язки Т. Шевченка з його членами. Розгром товариства і розправа над 

учасниками його зібрань. Історико-політичне значення братства.  

Початки національного і політичного відродження Західної України.  

Йосифлянські реформи 1780–1790 рр. і їхній вплив на пробудження краю. 

Відновлення діяльності Львівського університету (1784). «Студіям Рутенум» 

(1787–1809 рр.). Роль греко-католицького духовенства в політичному і 

культурному житті краю. 

М. Шашкевич і діяльність «Руської трійці». Трагічні долі її учасників. 

Збірники «Син Руси» (1833), «Зоря» (1834), «Русалка Дністрова» (1837) та  їхня 

роль у пробудженні національної свідомості і гідності західноукраїнського 

населення. 

«Весна народів» у Галичині. «Головна руська рада» (1848–1851 рр.) і її 

відозва від 10.V. 1848 р. Спроба польських кіл розколоти український 

національний рух і діяльність «Руського собору». Галицькі українці на з’їзді 

слов’янських народів у Празі. Перший український парламентарист                           

Г. Шашкевич. І. Капущак і Л. Кобилиця. Скасування кріпацтва. «З’їзд руських 

вчених» (19-26.Х. 1848 р.). «Слово перестороги» о. В. Подолинського. Проблема 

поділу Галичини. Бомбардування Львова 1.ХІ. 1848 р. Угорське повстання 1848–

1849 рр. і вороже ставлення до нього більшості слов’янських народів імперії. 

Українські селянські ополчення і перша відроджена українська військова формація 

в Галичині – «Батальйон руських стрільців». 

1848 р. на Буковині та Закарпатті. А. Добрянський. 

Розвиток української науки і культури. Політика російської та австрійської 

влади щодо української освіти і культури. Загальноосвітні школи. Зародження 

професійної освіти на Наддніпрянщині. В. Каразин і відкриття Харківського 

університету. Харків як центр наукового і культурного життя в Україні. 



Мовознавчі дослідження О. Павловського, І. Срезневського.  М. Максимович і 

відкриття Київського університету. Переміщення центру наукового і культурного 

життя з Харкова до Києва. Історичні праці Д. Бантиш-Каменського, М. Маркевича.  

Українська література і фольклористика. І. Котляревський і «котляревщина». Харківська 

школа романтиків. Літературна творчість Т. Шевченка і членів Кирило-Мефодієвського 

братства.  

Живопис. Архітектура. Традиційно-побутова культура. 

Пробудження національно-культурного життя на Західній Україні.  

 

Україна в другій половині XIX ст. 

Політична ситуація в Україні середини ХІХ. ст. Кримська війна 1853–      

1856 рр. і реакція на неї населення. «Київська козаччина». Підготовка і проведення 

селянської реформи. Царський Маніфест і «Положення» від    19.ІІ.1861 р. 

Реформи 60-х рр., їхній зміст і значення. Народницький рух 1860-х років. 

Десятиріччя австрійського абсолютизму (1850–1860 рр.) на Галичині. 

Занепад українства.  М. Погодін, Д. Зубрицький, О. Петрушевич і початки 

москвофільства. «Азбучна війна». 

Економічне становище. Вплив реформ 1860-х років на господарське 

піднесення України. Розширення мережі залізничного транспорту і бурхливий 

розвиток гірничодобувної та металургійної промисловості. Формування Донецько-

Криворізького промислового району. Здобутки машинобудівної та харчової 

промисловості. Масовий приплив іноземного капіталу. Розвиток міст і торгівлі. 

Формування, структура, національний склад і становище робітничого класу. 

Загострення протиріччя між робітниками і працедавцями. 

Зміни в сфері аграрного виробництва і соціальній структурі українського 

села. Його диференціація та декласація.  Вплив пережитків кріпацтва на життя, 

діяльність і настрої селянства. Місце України у системі європейського 

агровиробництва. 

Східна Галичина – сировинний придаток Австро-Угорщини і Європи.  

Проникнення іноземного капіталу в нафтовидобувну і лісову промисловість краю. 

Формування, структура та становище робітничого класу. Система землеволодіння і 

землекористування. Проблема «лісів і пасовиськ». Соціальна і національна 

структура  східно-галицького села. Причини і початки масової еміграції населення 

Західної України в Америку. 

Політичне життя Наддніпрянщини. «Основа» і українська громада в 

Петербурзі. «Сповідь» В. Антоновича і зародження «хлопоманства». Його 

представники. Початки громадівського руху в Україні. Валуєвський циркуляр 1863 

р. та його наслідки. Польське повстання 1863 р. і українське населення 

Правобережжя. Відродження громадівського руху і початки українофільства. 

Громадівський соціалізм. Емський указ 1876 р. і репресії проти українства. Друга 

хвиля української політичної еміграції – М. Драгоманов, М. Зібер, С. 

Подолинський, Ф. Вовк. 

Народницький рух 70–80-х  рр. ХІХ ст. Внесок українців-народників у 

практику загальноросійської революційної боротьби. «Чигиринська змова». Криза 

українофільства і перші українські студентські громади 1880-х рр. Щорічні 

святкування ювілеїв Т. Шевченка і їхній вплив на зростання національної 

свідомості та політичної активності молоді. Загострення протиріччя між 



«українофілами» і «свідомими» українцями. І. Липа і «Братство тарасівців» 1892–

1893 рр. Опозиційна діяльність земств. Загальноукраїнська безпартійна організація 

та її значення. Перші робітничі і соціал-демократичні організації. Пропаганда 

марксизму в Україні. Перші марксистські гуртки. 

Політичне життя Західної України. «Слово» і активізація москвофільства. 

Налагодження зв’язків прогресивної частини західноукраїнської молоді з 

представниками Наддніпрянської України. Початки народовського руху.               

О. Заячівський і виникнення «Просвіти». Її діяльність і значення. Перша українська 

щоденна газета «Основа». Ю. Романчук і відродження народовського руху. В. 

Барвінський і газета «Діло» (1880). «Народна Рада» і її діяльність.  М. Драгоманов і 

Західна Україна.  

Грамадсько-політична діяльність І. Франка, М. Павлика, О. Терлецького. 

Створення УРДП (1890). «Нова ера» – її ініціатори і провідники. «Новий курс»    А. 

Вахнянина і О. Барвінського. «Україна irredenta»  Ю. Бачинського та її значення. 

Створення «Католицького русько-народного союзу», РУСДП та УНДП (1899). Є. 

Олесницький, К. Левицький, В. Будзиновський. Перетворення Східної Галичини в 

«Український П’ємонт». А. Шептицький. 

«Руська Рада» – важливий осередок українства на Буковині. Діяльність        

С. Смаль-Стоцького і М. Василька. Здобутки буковинських українців у боротьбі за 

місця в сеймі і парламенті.  

Масова мадяризація українського населення Закарпаття. Засилля  

москвофільства в краї. Початки діяльності А. Волошина. 

Наука і культура України.  Нова хвиля духовного відродження Східної 

України на початку 1860-х років. Недільні школи і підготовка українських 

підручників для них.  Катастрофічні наслідки Валуєвського циркуляру і Емського 

указу для розвитку культури і освіти на Україні. 

Стан початкової, середньої, спеціальної та вищої освіти в Україні. Діяльність 

наукових товариств і археографічних комісій. Досягнення науки. Історична школа 

В. Антоновича. Заснування товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1873) і 

перетворення його у НТШ (1893). Наукова діяльність М. Грушевського у Львові. І. 

Пулюй. 

Здобутки українського красного письменства. І. Франко. Театр. 

Образотворче  мистецтво. С. Васильківський, М. Пимоненко, І. Труш,                      

М. Лисенко – засновник вітчизняної класичної музики. Народна творчість.  

 

Українські землі на початку XX ст. 

Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України. 

Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація сільського 

господарства. Кооперативний рух. Українські меценати-промисловці. 

Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні. Політизація 

українського національного руху. Створення політичних партій. Проблеми 

становлення та консолідації української нації. 

 Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Український національно-

культурний рух. Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ 

Державних Думах. 



Столипінська земельна реформа. Посилення національного гніту в 

Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр. Український політичний та національно-

культурний рух у 1907–1914 рр. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних Думах. 

Українські землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та 

сільського господарства. Кооперативний рух. Трудова еміграція. 

Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних 

організацій на Західній Україні. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення 

українського університету. Особливості українського руху на Буковині та 

Закарпатті. Зміна ролі греко-католицької церкви.                   А. Шептицький. 

Особливості розвитку культурного життя. Освіта. Наука. Техніка. 

Українська преса та видавництва. Література. Образотворче мистецтво. Музика. 

Архітектура. Театр. Релігійне життя. Традиції та побут української сім’ї. 

 

 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. 

Українці в арміях воюючих держав. 

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

Українських січових стрільців та їхня культурно-освітня діяльність. 

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 

1914–1917 рр. Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-

Угорщині. 

 

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917 – квітень 1918 р.) 

Лютнева революція 1917 р. й Україна. Початок Української революції. 

Утворення Української Центральної Ради (УЦР). М. Грушевський. Українські 

політичні партії. Український національний Конгрес. Початок українізації армії. 

Вільне козацтво. 

І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат В. Винниченко. 

Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. ІІ Універсал УЦР. Збройний 

виступ самостійників. Конгрес народів Росії. 

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. 

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. 

Мирний договір із Центральними державами у Брест-Литовську. Вступ 

військ Німеччини й Австро-Угорщини на територію УНР. Похід П. Болбочана на 

Крим. Розпуск УЦР. 

 

 БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 – 1921 р.) 

 Утворення Української Держави. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня 

політика. Кримські крайові уряди. Зародження повстанського руху. 

Утворення Директорії. Антигетьманське повстання. Відновлення УНР. 

Трудовий конгрес. 



Розпад Австро-Угорської імперії і західні українські землі. Листопадовий 

зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Є. Петрушевич. Початок 

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

історичне значення. Український національний рух на Буковині та Закарпатті. 

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. 

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

Червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно та інші повстанські отамани. 

Наступ польських військ. Чортківська офензива. 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. 

Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. 

Націонал-комунізм. 

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. 

Нові тенденції розвитку культури 1917–1921 рр. Здобутки в освіті. 

Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Наука. Мистецтво. 

Релігійне життя. 

ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО 

ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921–1939 рр.) 

Державний статус УСРР. Утворення СРСР. Встановлення кордонів. 

Адміністративно-територіальний поділ. 

Антибільшовицький повстанський рух. Масовий голод 1921–1923 рр. 

Впровадження непу в УСРР. Грошова реформа. Початок індустріалізації. 

Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності. 

Політика коренізаціі. Ставлення влади та населення до українізації.       М. 

Скрипник. Національна політика радянської влади в УСРР. Кримська та 

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

Форсована індустріалізація. Створення військово-промислового комплексу. 

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

директивної економіки. 

«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. 

Формування культу особи Й. 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. 

«Розстріляне відродження». «Великий терор» та його ідеологічне 

виправдання. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. 

Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ. 



Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921– 1939 

рр. Освіта. Наука. Мистецькі спілки. Кінематограф. Митці «розстріляного 

відродження». Соціалістичний реалізм. 

 

 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 1921–1939 рр. 

 Правовий статус західних українських земель у складі Польщі. Економічне і 

соціальне становище населення. Національна політика Польщі. Осадництво. 

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

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

Коновалець. 

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя. Українська національна партія (УНП).                        В. 

Залозецький. 

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

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

А. Волошин. 

Культурне життя українських земель, які входили до складу Польщі, Румунії 

та Чехо-Словаччини. 
 

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.) 

«Українське питання» у міжнародній політиці напередодні Другої світової 

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

Українці в польській армії. 

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 1939–1941 рр. 

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». 

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Нацистський 

«новий порядок». Колабораціонізм. Остарбайтери. Концтабори. Масове знищення 

мирного населення. Голокост. 

Опір окупантам. Український визвольний рух. С. Бандера. Проголошення 

Акта відновлення Української Держави. «Поліська січ». Створення УПА. 

Українсько-польське протистояння. Українська Головна Визвольна Рада (УГВР). 

Радянський партизанський рух. 

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. 

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

світової війни. «Українське питання» на Ялтинській та Потсдамській 

конференціях. Ціна війни. 

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. 

Музика та кінематограф. 

 

         



 УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 – початок 1950-х рр.) 

Україна – співзасновниця ООН. Міжнародні договори другої половини 1940-

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

міжнародних організаціях. 

Внутрішньополітичне й економічне становище УРСР. Особливості 

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

режиму. Ідеологічні кампанії. 

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 ГКЦ. 

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

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

кінематограф. Становище творчої інтелігенції. 

  

УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х рр.) 

Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 1950-х років. 

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу 

УРСР. Стан промисловості та сільського господарства. 

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. Л. Лук’яненко. 

 Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Розвиток промисловості. 

Аграрна політика у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. 

«Хрущовські надпрограми». 

Науково-технічна революція. Здобутки науки. Реформи освіти. Посилення 

русифікації. «Відлига» в мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі. 

Розвиток спорту. 

 

УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ (1960 – середина 1980-х рр.) 

Спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х років. 

Економічне становище УРСР у 1970-ті – на початку 1980-х. Продовольча програма. 

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. П. Шелест,        В. 

Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній струк-

турі населення. Привілейоване становище партійних радянських працівників. 

Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. І. Дзюба 

«Інтернаціоналізм чи русифікація». Українська Гельсінська група.                         М. 

Руденко. Кримськотатарський національний рух. М. Джемілєв. 

Розвиток освіти, науки, літератури. Формування опозиційних течій у 

культурі. Українське мистецтво. Досягнення українських спортсменів. 

Молодіжний неформальний рух в Україні. 

 



РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985–1991 рр.) 

Політика «перебудови» і «прискорення» та її наслідки в Україні. 

Антиалкогольна кампанія. Стан економіки. Шахтарські страйки. Рівень життя 

населення. 

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

Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. Активізація 

національно-демократичного руху в другій половині 1980-х років. Національні 

громадські організації і об’єднання. Релігійне відродження. Вихід УГКЦ з підпілля. 

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. 

 Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад 

СРСР. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.                 Л. 

Кравчук. 

  

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (від 1991 р. до 

сьогодення) 

 Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих 

процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України. 

Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.                 

Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 

1994 р. Конституція України 1996 р. 

Стан економіки України у 1991–1998 рр. Соціальна диференціація 

суспільства. Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова 

еміграція. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі. 

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. 

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр.        Л. 

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

Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р. 

Помаранчева революція 2004–2005 рр. В. Ющенко. Суспільно-політичне 

життя та соціально-економічний розвиток України у 2005–2014 рр.  

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. 

Процес європейської інтеграції. Студентський майдан. Євромайдан. 

Революція гідності 2013—2014 рр. «Небесна Сотня». 

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії 

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

Луганській областях. 

Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода про 

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

(квітень 2014–2018 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської 



Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська 

четвірка». Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний 

розвиток України у 2014–2018 рр. 

Особливості культурного розвитку України (1991–2018 рр.). Релігійне життя. 

Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література 

і мистецтво. Євробачення 2005 та 2017 років. Розвиток спорту та здобутки 

українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р 
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Minictepcrno ocsiru i naynn Yrcpainu
InaHo-(Dpaurcincrrcufi naqiona.urnufi rexniqHufi yninepturer na$ru i ra:y

Ka.rrycrrcnft xonegx ercouoprircn, npaBa ra iu{opnraqifinux rexnolorift

Kpurepii oqinron anHfl B cryrrHoro Br.rnp o 6ynaunn : icropii Yrcp ainu

Bcrynne eunpo6ynannx s icropii Yrpainz pospaxoBaue Nrs. a6irypieurin, xxi s4o6ynu
rIoBHy 3aftIJIbHy cepeAHro ocniry. Bouo cKJraAeHe si.uuosiAuo 4o ,{epxanHoro craH4apry i
oxorlJlloe Ir,rarepia.u 7 - | 1 xnacis. Bcryune nvnpo6ynaurur cKnaAa€rbcs 3 22 rccrin pisHoro
pinnr cKJIaIHocri. 3orpeua, n'epe46aveHo 10 recrin ei4rpuroro rvny 3 nra6opou o.qlriei
rrpaBr,rnbHoi sianosiai. Koxntrft recr oqiruoerbcr 1 6atou

r{orupu saBAaHHs Malorb ruictr napianrin ni4noni4efi, 3 .f,Kr.rx norpi6lro o6paru rpz
upanunrui. 3a r<oNuy nipny eilnonilr HapaxoByBarrrMerbcr 1 6an. 3anAanns MaKcraMnJrbHo
oqiurceucx rpboMa 6atavru.

V 'rornprox recrax neo6xiAno BcraHoBr4Tra xpoHonorivny a6o rori.rny nocri4onnicrr
BKa3aHI{x noAift ura (parrie. 3a npanurbuo B[3HaqeHy uocli4oeHicrr HapaxoByBaruMerbcr rpr.r
6atm.3a nragna.reHH{ rlepruoi ra ocrannroi no4ii - ABa 6anu.3a nparunrHe Bla3Hatrenna uepruoi
a6o ocransroi uoaii - o.uran 6an.

Y uotuprox recrax neo6xiAso rrpaBlrJrbHo BcTaHoBHTH ni.quosiAnicru naix icropnqHr.rMr{
nepcoualirMll Ta Saxtarrrz ix Nr.rrrenficy, AaraMz ra icropr{rrulrM}r uoAisrrlra rorrlo. 3a xoNny
rIpaBI,InbHy ni4noni4nicm HapixoByBarr{Merrcr oAr4H 6an. Maxcprualuro recr
orliHronaruMerbcfl qorr.rpMa 6atavtu.

Taxuu qrIHoM Bcry[He nraupo6l'nanns oqiHronarr.rMerbcs sa 50-6anrHoK) rrrKullroro, rKa
lepeBoArrrr4Merbc{ e 200 -6ubHy, sri4no 3 HaBeAeHoro Hr,rxrre ra6nraqero :

3arnepAxeno Ha raciganni IIK
Ka.irycrxoro KoJreArrq/ EIIIT IOHTyHI
llporonor J\bJ nia M2019 p.

Ilhca.na orIiHroBaHHq BcryrrHoro Br{rpo6yBaHHfl s icropii YrcpaiHn
1 102 11 122 2l 142 31 162 4l 182
) 104 t2 124 22 144 32 164 42 184
3 106 13 126 23 146 33 r66 43 r86
4 108 t4 t28 24 r48 34 168 44 t88
5 r I0 15 130 25 r50 35 170 45 190
6 II2 t6 132 26 152 36 172 46 192
7 114 t7 r34 27 r54 37 174 47 194
8 I I6 18 Ii6 28 156 38 176 48 r96
9 I lB t9 138 29 r58 39 I78 49 198
10 120 20 140 30 r60 40 r80 50 200
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