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Програма вступних випробувань 

для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

Програма 

 

Пояснювальна записка 

 

Програма вступних випробувань з історії України для абітурієнтів, що 

вступають на основі базової загальної середньої освіти розроблена з урахуванням 

чинних програм з історії України виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії 

у школі, закладених у Державному стандарті освіти. 

Зміст вступних тестів побудований на домінуванні синтезу 

культурологічного та цивілізаційного підходів у контексті європейської історії. 

Людина розглядається як суб’єкт і творець історичного процесу. Методологія 

відбору змісту програмного матеріалу базується на системі таких 

загальнолюдських і громадянських цінностей українського суспільства як 

гуманізм, Батьківщина, самовизначення, права і свободи людини, держава, 

громадянин, людина, сім’я тощо. 

 



Перелік тем до вступного випробування 

 

Тема 1 Стародавня історія України 

Первісний лад на території України. Трипільська культура. Грецькі міста-

держави Північного Причорномор’я та їх вплив на етнічні та соціальні процеси 

регіону. Давні слов’яни. Розклад первісного ладу. Утворення племінних союзів у 

східних слов’ян. Заснування Києва. 

 

Тема 2 Ранньофеодальна держава Київська Русь (ІХ-ХП ст.) 

«Норманська теорія» походження Русі. Об’єднання східнослов’янських 

племен навколо Києва. Соціально-економічний і політичний лад Київської Русі 

(ІХ-ХІ ст.). Впровадження християнства. Міжнародне становище Давньоруської 

держави. Місце культури Русі в світовій культурі. 

 

Тема 3 Історія України у ХІІ-го – першій половині XIV ст. 

Причини феодальної роздробленості. Формування місцевих князівських 

династій. Соціально-економічний і політичний лад Галицько-Волинського 

князівства. Данило Галицький. Боротьба з монголо-татарською навалою. Занепад 

Галицько-Волинської держави. 

 

Тема 4 Формування української народності у XIV – першій половині 

XVII ст. 

Походження і поширення етноніму «Україна». Характеристика основних 

ознак української народності. Походження української національної символіки. 

 

Тема 5 Литовсько-польський період (друга половина XIV ст. – перша 

половина XVII ст.) 

Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського. 

Кревська унія 1385 р. Загарбання українських земель шляхетською Польщею. 

Люблінська унія 1569 р. Брестська церковна унія 1596 р. Братства в Україні. 

Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій 

половині XVI століття. Утворення Кримського ханства. Турецько-татарські 

напади на Україну. 

 



Тема 6 Соціально-економічні відносини в Україні наприкінці XIV – 

першої половини XVII ст. 

Стан сільського господарства, техніка землеробства. Панщинно-

фільваркове господарство. Сільська община і дворище. Литовські статути. 

Закріпачення селянства. Розвиток ремесла. Промисли. Торгівля. Рівень розвитку 

товарно-грошових відносин. Міста. Магдебурзьке право. 

 

Тема 7 Українське козацтво 

Причини та передумови формування козацтва як суспільного явища. 

Територія і час формування. Виникнення козацьких Січей та місця їх 

розташування. Д.Вишневецький. Господарські заняття козаків. Військово-

адміністративний устрій Запорізької Січі. Козацьке звичаєве право. Утворення 

реєстрового козацтва. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – першої чверті 

XVII ст. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. П.Сагайдачний. 

 

Тема 8 Визвольна війна українського народу в середині ХVІІ ст. під 

проводом Б.Хмельницького 

Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Б.Хмельницький. 

Перші перемоги. Формування української державності в ході війни. Внутрішня і 

зовнішня політика гетьманського уряду. Воєнні дії 1649-1653 рр. Українсько-

російський договір 1654 р. Приєднання України до Росії. «Березневі статті» 1654 

р. Війна України і Росії з Польщею у 1654-1656 рр. Віденське перемир’я 1656 р. 

Загострення суперечностей між Б.Хмельницьким і Москвою. 

 

Тема 9 Гетьманщина. Руїна 

Боротьба старшинських груп. І.Виговський та його політика. Гадяцька 

угода 1658 р. Ю.Хмельницький. Переяславські статті 1659 р. Розкол 

Гетьманщини. Руїна. Чорна рада 1663 р. Політика П.Дорошенка. Гетьман 

І.Самойлович. Конотопські статті 1672 р. Чигиринські походи турецько-

татарських військ та їх провал. «Вічний мир» 1686 р. Остаточне закріплення 

розчленування України. Обрання гетьманом І.Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. 

 



Тема 10 Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний 

устрій українських земель у складі російської держави у другій половині 

XVII ст. 

Адміністративно-політичний устрій Лівобережжя. Обмеження влади 

лівобережних гетьманів. Зміцнення позицій російських воєвод. Підпорядкування 

української церкви Московській патріархії. Слобідська Україна: заселення, 

адміністративний устрій, система управління. Соціально-економічні наслідки 

визвольної війни 1648-1657 рр. Феодально-кріпосницька політика козацької 

старшини. Економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України. 

Політичне та економічне становище Запоріжжя. 

 

Тема 11 Розвиток української культури у ХІV-ХVІІ ст. 

Умови й загальна характеристика розвитку культури України. Зміни в 

національній мові. Народна поетична творчість. Думи та історичні пісні. 

Книгодрукування в Україні. Освіта. Література. Літописання. Зародження театру 

і музика. Архітектура і образотворче мистецтво. 

 

Тема 12 Україна в період розвитку російського абсолютизму 

Україна в роки Північної війни. Союз Мазепи з Карлом XII та його 

наслідки. Конституція П.Орлика. Централізаторська політика російських 

імператорів і ліквідація гетьманства в Україні. Знищення залишків національної 

державності на Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. 

Скасування козацької системи управління і козацького війська на 

Слобідський Україні. Запорізьке козацтво в 1709-1775 рр. Ліквідація Запорізької 

Січі. Приєднання Північного Причорномор’я, Приазов’я та Криму до Російської 

держави. Утворення Новоросійської губернії. Входження Правобережної України 

до складу Російської держави. Загарбання Галичини і Буковини Австрією та їх 

становище наприкінці XVIII ст. 

 



Тема 13 Соціально-економічні процеси на українських землях у складі 

російської держави у XVIII ст. 

Розвиток продуктивних сил у сільському господарстві і промисловості. 

Мануфактурне виробництво. Розвиток міст. Торгівля. Ярмарки. Чумацький 

промисел. Політика царського уряду в галузі торгівлі. Зростання старшинського 

та дворянського землеволодіння. Обезземелення селян і козаків. Юридичне 

оформлення кріпосного права. 

 

Тема 14 Українські землі у складі Речі Посполитої у XVIII ст. 

Ліквідація козацтва в Речі Посполитій. Гайдамацький рух. Посилення руху 

опришків. Соціальний і національний гніт на Правобережжі. Коліївщина 1768 р. 

Вплив гайдамаччини на Лівобережжя, Слобожанщину і Запоріжжя. 

 

Тема 15 Розклад феодально-кріпосницької системи в Україні у першій 

половині XIX ст. 

Зміни в політико-адміністративному устрої Наддніпрянської України в 

першій половині XIX ст. Початок розкладу феодально-кріпосницької системи 

господарювання. Розвиток промисловості та торгівлі. Загострення соціальних 

суперечностей. Україна в зовнішній політиці Російської держави. 

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (кінець XVIII – перша 

половина XIX ст.). 

 

Тема 16 Суспільно-політичний рух в Україні в першій половині XIX ст. 

Опозиційність масонських лож. Таємні організації декабристів в Україні та 

їх розгром. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко. Національне питання на 

західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці». Політизація 

західноукраїнського національно-визвольного руху під час революції  

1848-1849 рр. 

 

Тема 17 Соціально-економічний розвиток України в другій половині 

XIX ст. 

Україна в Кримській війні 1854-1855 рр. Підсумки і наслідки селянської 

реформи 1861 р. Демократичні реформи другої половини XIX ст. Промисловий 



переворот. Розвиток міст. Торгівля. Соціально-економічні процеси на 

західноукраїнських землях. 

 

Тема 18 Суспільно-політичне життя в Україні в другій половині XIX ст. 

Періодизація українського національного руху. Польський національний 

рух та українофільство 50-х – початку 60-х рр. Валуєвський циркуляр 1863 р. 

Наступ реакції на український рух у 70-ті рр. Ємський указ 1876 р. Громадівський 

рух. М.Драгоманов. Народництво в Україні. Активізація громадівського 

студентського руху у 90-х роках. Опозиційна діяльність земств. Суспільно-

політичний рух на західноукраїнських землях. 

 


	ЗАТВЕРДЖУЮ
	Програма вступних випробувань

	ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

