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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Історія України – одна з найважливіших гуманітарних наук, що дає 

цілісне уявлення про історичне минуле українського народу як невід’ємної 

частини європейської спільноти від найдавніших часів до сьогодення. Глибоке 

пізнання закономірностей соціально-економічного, політичного, культурного 

розвитку українського народу сприяє правильному розумінню сучасних 

історичних процесів, формуванню активної громадянської позиції. 

Програма вступного випробування з «Історії України» для абітурієнтів 

ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради створена з урахуванням програми предмета «Історія України» 

для середніх загальноосвітніх навчальних закладів та Програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України (наказ Міністерства освіти і науки 

України № 77 від 03.02.2016 року).  

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

  

 Зі вступного випробування «Історія України» абітурієнт повинен знати : 

-  сутність основних проблем історії народу України; 

-  основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших  

часів до початку ХХ ст; 

-  витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 

-  суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного  

розвитку українського народу; 

-  історичні події; 

-  зародження та розвиток української державності; 

-  процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 

-  діяльність історичних осіб. 

вміти: 

-  порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні  

факти та діяльність осіб; 

-  оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції  

загальнолюдських цінностей; 

-  співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 

-  розрізняти тенденційно подану інформацію; 

-  орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 

-  вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з  

першоджерелами,літературою; 

-  аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди  

на ту чи іншу проблему. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

з історії України 

для  вступників зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

Модуль І.   Історія України з давнини і до кінця ХХ ст. 

 

Тема 1. Найдавніші часи в історії України. Київська Русь 

Первоначала людського життя на території сучасної України. Палеоліт. 

Мезоліт. Неоліт. Родоплемінний лад та його особливості. Трипільська культура. 

Мідь, бронза, залізо. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Грецькі колонії у Північному 

Причорномор’ї. Концепції походження держави Київська Русь та її назва. 

Політична система. Соціально-економічний розвиток. Внутрішня політика 

Київської держави. Зовнішня політика. Культура. Історичне значення. 

 

Тема 2. Східні слов’яни 

Походження та розселення слов’ян. Заняття, суспільний устрій, побут та 

звичаї слов’ян. Племінні союзи. Анти, їхня держава. Міста. 

 

Тема 3. Походження та основні етапи формування українського 

етносу 

Проблеми походження українського етносу в історичній літературі. 

Основні етапи формування українського народу. Перші згадки етнопоніма 

“Україна”. Походження української національної символіки. Етимологія понять 

“Мала Русь”, “Велика Русь”. Геополітичне становище українських земель. 

 

Тема 4. Розпад Київської Русі та боротьба з монголо-татарської 

навалою 

Причини розпаду Русі. Київське, Чернігівське, Переяславське князівства. 

Боротьба з монголо-татарською навалою на її світове значення. 

 

Тема 5. Галицько-Волинська держава 

Проблема становлення національних держав у Західній Європі. Галицькі 

й Волинські землі у ХІІ ст.: економічне становище й соціально-політичний 

розвиток. Утворення Галицько-Волинського князівства. Організація влади. 

Внутрішня і зовнішня політика. Данило Галицький. Історичне значення 

Галицько-Волинської держави. 

 

Тема 6. Українські землі у складі  Великого князівства Литовського та 

інших держав 

Утворення Литовської держави. Захоплення Литовським князівством 

Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини й Переяславщини. 

Особливості адміністративно-територіального устрою Господарське життя й 

соціальне становище українського народу. Литовські статути. Зовнішня 
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політика Великого князівства Литовського. Початок зближення Литви і 

Польщі. Кревська унія. 

 

Тема 7. Україна під владою Речі Посполитою 

Люблінська унія. Загарбання Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. 

Соціально-економічний розвиток. Українських земель після унії. Становище 

церкви. Берестейська унія. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ст. - 

початку  ХVІІ ст. П.Сагайдачний. Народні рухи 20-30 рр. ХVІІ ст. Культура 

кінця ХVІ ст. - початку  ХVІІ ст. Вплив європейського Відродження на 

розвиток української культури. 

Тема 8. Виникнення козацтва та його роль в історії українського 

народу 

Проблема походження козацтва в історичній літературі. Виникнення 

козацтва. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво козаків, морські походи. 

Виникнення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій Січі. Реєстрове 

козацтво. Боротьба з турками й татарами. 

 

Тема 9. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

Формування української держави 

Причини і характер війни. Військові дії 1648-1653 рр. Формування 

української держави, її функції. Внутрішнє життя й зовнішні відносини України 

у середині ХVІІ ст. Видатні політичні й військові діячі часів Визвольної війни. 

Переяславська рада. Березневі статті. Політичне становище України в 1654-

1657. 

 

Тема 10. Українська козацька держава в ІІ половині ХVІІ ст. 

Політичне становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. 

І.Виговський. Гадяцький договір. Ю.Хмельницький. Переяславська угода 1659 

р. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. Андрусівським мир 1667 р. 

П.Дорошенко. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. І.Сірко. 

 

Тема 11. Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності 

Гетьман І.Мазепа , його внутрішня та зовнішня політика. Північна війна і 

участь у ній українського народу. Полтавська битва та її наслідки. Запорозька 

Січ у подіях       1709 р. Конституція П.Орлика. Політичне, соціально-

економічне життя Гетьманщини у період її занепаду. Запорозьке козацтво у 

середині й другій половині  ХVІІ ст. Причини та наслідки скасування 

Запорозької Січі. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі 

Російської імперії другій половині   ХVІІ ст. Культура України ХVІІ ст. в 

європейській та північноамериканській історії. 

 

Тема 12. Правобережна Україна та західноукраїнські землі у ХVІІІ ст. 

Соціально-економічне становище. Загострення соціальних і національних 

суперечностей. С.Палій. Гайдамацький рух. Коліївщина. Опришківський рух. 

Поділ Польщі. Приєднання Правобережної України до Росії, Галичини й 

Буковини – до Австрії.  
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Тема 13. Українські землі у складі Російської та Австрійської Імперії 

Основні тенденції розвитку всесвітньої історії у ХІХ ст. Криза феодальної 

системи. Стан сільського господарства й промисловості. Загострення 

соціальних суперечностей. Політичне й національне гноблення українського 

народу. Скасування кріпосного права.  Реформи 60-70-х рр. Соціально-

економічний розвиток у пореформений період. Антиукраїнська політика 

царизму. Російський революційний рух в Україні. 

 

Тема 14. Культурно-національний рух у ХІХ ст. 

Початок національного відродження І.Котляревський. Таємні товариства. 

Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко. Становище західноукраїнських 

земель. Суспільно-політичний рух у І пол. ХІХ ст. Український культурно-

національний рух. Українофіли. Діяльність громад. Виникнення українських 

товариств і партій. Розвиток західноукраїнських земель. Суспільно-політичний 

рух. Москвофіли. Народовці. Утворення партій. І.Франко. Українська греко-

католицька церква. Культура України другої половини ХІХ ст. 

 

Модуль ІІ. Україна у ХХ столітті 

Тема 15 . Україна на початку ХХ століття 

Місце ХХ ст. у всесвітньо-історичному процесі. Розвиток капіталізму в 

промисловості й сільському господарстві. Діяльність українських політичних 

партій. Революція 1905-1907 рр. в Україні. Національно-визвольний рух. 

Культурно-освітні організації. Реформи Столипіна в Україні. Промислове 

піднесення. 1910-1914 рр. 

 

Тема 16. Україна у роки Першої світової війни 

Передвоєнна політична криза в кінці 1913-на початку 1914 рр. Січневі 

страйки. Відзначення 100-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, святкування 1 

травня 1914 р. Українські політичні партії напередодні першої світової війни. 

Причини, початок і характер першої світової війни. Україна в планах 

Німеччини і Австро-Угорщини. Головні воєнні події на території України. 

Ставлення різних класів і політичних партій до війни. 

Господарська розруха. Назрівання революційної кризи. 

Розвиток культури України. 

 

Тема 17 . Боротьба за відновлення державності українського народу 

(1917-1920 рр.) 

Лютнева революція в Росії. Українська Центральна Рада, її універсали. 

М.Грушевський, В.Винниченко. Всеукраїнський Національний Конгрес. 

Генеральний  секретаріат. Жовтневий переворот у Петрограді. Утворення 

Української Народної Республіки. Соціально-економічна, політична й 

національна програма. Війна УНР з РРФСР. Проголошення Радянської 

Республіки. Четвертий універсал. Брестський мир і Центральна Рада. 

Гетьманський переворот. Зовнішня й внутрішня політика П.Скоропадського. 

Директорія. С.Петлюра. 
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Тема 18. Боротьба за відновлення державності українського народу 

на Західній Україні.  

Національно-визвольний рух у Галичині та на західноукраїнських землях. 

Проголошення ЗУНР. Акт Соборності України 22.01.1919 р. Українська 

Галицька Армія. Розпад Директорії. Перемога Радянської влади в Україні, її 

діяльність. Отаманщина.  

 

Тема 19. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939 

рр.) 

Україна в роки нової економічної політики. Входження в СРСР. 

Українізація. Формування командно-адміністративної системи. 

Індустріалізація. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 

рр. Сталінські репресії в Україні. Розстріляне Відродження. 

 

Тема 20. Західна Україна у 20-30-х роках 

Соціально-економічне й політичне становище. Національно-визвольний 

рух. Політичні партії, їхні програми та діяльність. С.Бандера. А.Мельник. 

Становище церкви. Митрополит. А.Шептицький. Буковина у складі Румунії. 

Автономія Закарпаття у Чехословаччині. Мюнхенська угода, її наслідки. 

 

Тема 21. Україна в роки Другої світової війни 

Напад Німеччини на СРСР. Фашистська окупація України. Проголошення 

ОУН Акта відновлення державності України 30 червня 1941 р. Гітлерівський 

терор. Партизанський рух. Українська Повстанська Армія (УПА). Визволення 

України Радянською Армією. Закінчення світової війни. 

 

Тема 22. Україна в роки Другої світової війни. Україна в 1939-1941 рр. 

Українське питання в міжнародних стосунках напередодні війни. Пакт 

Молотова-Рібентропа і українські землі. Похід Червоної Армії на Західну 

Україну. Проблема етнічних народів України в радянсько-німецькому договорі 

і про дружбу і кордони. Холмщина, Лемківщина, Підляшшя, Посяння. 

Возз’єднання українських земель. Включення до складу України Північної 

Буковини і українських придунайських районів. Радянське будівництво, 

соціально-економічна політика на Західній Україні. Депортації українського і 

польського населення. Україна у політичних та військових планах фашистських 

держав. 

 

Тема 23. Україна у складі СРСР        (1945-1985 рр.) 

Відбудова зруйнованого господарства. Колективізація сільського 

господарства у західних областях України. Репресії та депортація місцевого 

населення. Рух опору на західноукраїнських землях. Ліквідація греко-

католицької церкви. Голод 1946-1947 рр. Антиукраїнська політика 

комуністичного режиму в галузях освіти, науки  і культури. 
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Тема 24. Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в 

Україні у 50-70-х роках 

Курс на демократизацію радянського суспільства ХХ з’їзд КПРС та його 

вияви в Україні. Викриття культу особи Сталіна, заходи по реабілітації жертв 

сталінізму в Україні. Амністія. 

Непослідовність у здійсненні політичних реформ. Судові процеси над 

членами ОУН-УПА. Боротьба демократичної та консервативної тенденцій в 

суспільних відносинах. 

Реформи 50-60-х рр.  та їх здійснення в Україні. Дисидентський рух. 

Поглиблення кризи у промисловості й сільському господарстві. Занепад 

економіки України. Суспільно-політичне життя. Русифікація. 

 

Тема 25  Україна на сучасному етапі 

Перебудова й Україна. Чорнобильська катастрофа. Пошуки виходу з 

економічної кризи. Активізація суспільно-політичного життя. Піднесення рівня 

національної свідомості. Народний рух України. Формування політичних 

партій. Держава й церква. Проголошення державної незалежності. Створення 

СНД. Внутрішня і зовнішня політика України. 
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ПРОГРАМА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

з історії України (співбесіда) 

для  вступників зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

для вступників пільгових категорій громадян, 

яким надано таке право 

 

Модуль І.   Історія України з давнини і до кінця ХХ ст. 

 

Тема 1. Найдавніші часи в історії України. Київська Русь 

Первоначала людського життя на території сучасної України. Палеоліт. 

Мезоліт. Неоліт. Родоплемінний лад та його особливості. Трипільська культура. 

Мідь, бронза, залізо. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Грецькі колонії у Північному 

Причорномор’ї. Концепції походження держави Київська Русь та її назва. 

Політична система. Соціально-економічний розвиток. Внутрішня політика 

Київської держави. Зовнішня політика. Культура. Історичне значення. 

 

Тема 2. Східні слов’яни 

Походження та розселення слов’ян. Заняття, суспільний устрій, побут та 

звичаї слов’ян. Племінні союзи. Анти, їхня держава. Міста. 

 

Тема 3. Походження та основні етапи формування українського 

етносу 

Проблеми походження українського етносу в історичній літературі. 

Основні етапи формування українського народу. Перші згадки етнопоніма 

“Україна”. Походження української національної символіки. Етимологія понять 

“Мала Русь”, “Велика Русь”. Геополітичне становище українських земель. 

 

Тема 4. Розпад Київської Русі та боротьба з монголо-татарської 

навалою 

Причини розпаду Русі. Київське, Чернігівське, Переяславське князівства. 

Боротьба з монголо-татарською навалою на її світове значення. 

 

Тема 5. Галицько-Волинська держава 

Проблема становлення національних держав у Західній Європі. Галицькі 

й Волинські землі у ХІІ ст.: економічне становище й соціально-політичний 

розвиток. Утворення Галицько-Волинського князівства. Організація влади. 

Внутрішня і зовнішня політика. Данило Галицький. Історичне значення 

Галицько-Волинської держави. 

 

Тема 6. Українські землі у складі  Великого князівства Литовського та 

інших держав 

Утворення Литовської держави. Захоплення Литовським князівством 

Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини й Переяславщини. 
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Особливості адміністративно-територіального устрою Господарське життя й 

соціальне становище українського народу. Литовські статути. Зовнішня 

політика Великого князівства Литовського. Початок зближення Литви і 

Польщі. Кревська унія. 

 

Тема 7. Україна під владою Речі Посполитою 

Люблінська унія. Загарбання Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. 

Соціально-економічний розвиток. Українських земель після унії. Становище 

церкви. Берестейська унія. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ст. - 

початку  ХVІІ ст. П.Сагайдачний. Народні рухи 20-30 рр. ХVІІ ст. Культура 

кінця ХVІ ст. - початку  ХVІІ ст. Вплив європейського Відродження на 

розвиток української культури. 

 

Тема 8. Виникнення козацтва та його роль в історії українського 

народу 

Проблема походження козацтва в історичній літературі. Виникнення 

козацтва. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво козаків, морські походи. 

Виникнення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій Січі. Реєстрове 

козацтво. Боротьба з турками й татарами. 

 

Тема 9. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

Формування української держави 

Причини і характер війни. Військові дії 1648-1653 рр. Формування 

української держави, її функції. Внутрішнє життя й зовнішні відносини України 

у середині ХVІІ ст. Видатні політичні й військові діячі часів Визвольної війни. 

Переяславська рада. Березневі статті. Політичне становище України в 1654-

1657. 

 

Тема 10. Українська козацька держава в ІІ половині ХVІІ ст. 

Політичне становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. 

І.Виговський. Гадяцький договір. Ю.Хмельницький. Переяславська угода 1659 

р. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. Андрусівським мир 1667 р. 

П.Дорошенко. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. І.Сірко. 

 

Тема 11. Україна у ХVІІІ ст. Втрата державної незалежності 

Гетьман І.Мазепа , його внутрішня та зовнішня політика. Північна війна і 

участь у ній українського народу. Полтавська битва та її наслідки. Запорозька 

Січ у подіях       1709 р. Конституція П.Орлика. Політичне, соціально-

економічне життя Гетьманщини у період її занепаду. Запорозьке козацтво у 

середині й другій половині  ХVІІ ст. Причини та наслідки скасування 

Запорозької Січі. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі 

Російської імперії другій половині   ХVІІ ст. Культура України ХVІІ ст. в 

європейській та північноамериканській історії. 

 

Тема 12. Правобережна Україна та західноукраїнські землі у ХVІІІ ст. 
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Соціально-економічне становище. Загострення соціальних і національних 

суперечностей. С.Палій. Гайдамацький рух. Коліївщина. Опришківський рух. 

Поділ Польщі. Приєднання Правобережної України до Росії, Галичини й 

Буковини – до Австрії.  

 

Тема 13. Українські землі у складі Російської та Австрійської Імперії 

Основні тенденції розвитку всесвітньої історії у ХІХ ст. Криза феодальної 

системи. Стан сільського господарства й промисловості. Загострення 

соціальних суперечностей. Політичне й національне гноблення українського 

народу. Скасування кріпосного права.  Реформи 60-70-х рр. Соціально-

економічний розвиток у пореформений період. Антиукраїнська політика 

царизму. Російський революційний рух в Україні. 

Тема 14. Культурно-національний рух у ХІХ ст. 

Початок національного відродження І.Котляревський. Таємні товариства. 

Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко. Становище західноукраїнських 

земель. Суспільно-політичний рух у І пол. ХІХ ст. Український культурно-

національний рух. Українофіли. Діяльність громад. Виникнення українських 

товариств і партій. Розвиток західноукраїнських земель. Суспільно-політичний 

рух. Москвофіли. Народовці. Утворення партій. І.Франко. Українська греко-

католицька церква. Культура України другої половини ХІХ ст. 

 

Модуль ІІ. Україна у ХХ столітті 

Тема 15 . Україна на початку ХХ століття 

Місце ХХ ст. у всесвітньо-історичному процесі. Розвиток капіталізму в 

промисловості й сільському господарстві. Діяльність українських політичних 

партій. Революція 1905-1907 рр. в Україні. Національно-визвольний рух. 

Культурно-освітні організації. Реформи Столипіна в Україні. Промислове 

піднесення. 1910-1914 рр. 

 

Тема 16. Україна у роки Першої світової війни 

Передвоєнна політична криза в кінці 1913-на початку 1914 рр. Січневі 

страйки. Відзначення 100-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка, святкування 1 

травня 1914 р. Українські політичні партії напередодні першої світової війни. 

Причини, початок і характер першої світової війни. Україна в планах 

Німеччини і Австро-Угорщини. Головні воєнні події на території України. 

Ставлення різних класів і політичних партій до війни. 

Господарська розруха. Назрівання революційної кризи. 

Розвиток культури України. 

 

Тема 17 . Боротьба за відновлення державності українського народу 

(1917-1920 рр.) 

Лютнева революція в Росії. Українська Центральна Рада, її універсали. 

М.Грушевський, В.Винниченко. Всеукраїнський Національний Конгрес. 

Генеральний  секретаріат. Жовтневий переворот у Петрограді. Утворення 

Української Народної Республіки. Соціально-економічна, політична й 

національна програма. Війна УНР з РРФСР. Проголошення Радянської 
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Республіки. Четвертий універсал. Брестський мир і Центральна Рада. 

Гетьманський переворот. Зовнішня й внутрішня політика П.Скоропадського. 

Директорія. С.Петлюра. 

 

Тема 18. Боротьба за відновлення державності українського народу 

на Західній Україні.  

Національно-визвольний рух у Галичині та на західноукраїнських землях. 

Проголошення ЗУНР. Акт Соборності України 22.01.1919 р. Українська 

Галицька Армія. Розпад Директорії. Перемога Радянської влади в Україні, її 

діяльність. Отаманщина.  

 

Тема 19. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939 

рр.) 

Україна в роки нової економічної політики. Входження в СРСР. 

Українізація. Формування командно-адміністративної системи. 

Індустріалізація. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 

рр. Сталінські репресії в Україні. Розстріляне Відродження. 

 

Тема 20. Західна Україна у 20-30-х роках 

Соціально-економічне й політичне становище. Національно-визвольний 

рух. Політичні партії, їхні програми та діяльність. С.Бандера. А.Мельник. 

Становище церкви. Митрополит. А.Шептицький. Буковина у складі Румунії. 

Автономія Закарпаття у Чехословаччині. Мюнхенська угода, її наслідки. 

 

Тема 21. Україна в роки Другої світової війни 

Напад Німеччини на СРСР. Фашистська окупація України. Проголошення 

ОУН Акта відновлення державності України 30 червня 1941 р. Гітлерівський 

терор. Партизанський рух. Українська Повстанська Армія (УПА). Визволення 

України Радянською Армією. Закінчення світової війни. 

 

Тема 22. Україна в роки Другої світової війни. Україна в 1939-1941 рр. 

Українське питання в міжнародних стосунках напередодні війни. Пакт 

Молотова-Рібентропа і українські землі. Похід Червоної Армії на Західну 

Україну. Проблема етнічних народів України в радянсько-німецькому договорі 

і про дружбу і кордони. Холмщина, Лемківщина, Підляшшя, Посяння. 

Возз’єднання українських земель. Включення до складу України Північної 

Буковини і українських придунайських районів. Радянське будівництво, 

соціально-економічна політика на Західній Україні. Депортації українського і 

польського населення. Україна у політичних та військових планах фашистських 

держав. 

 

Тема 23. Україна у складі СРСР        (1945-1985 рр.) 

Відбудова зруйнованого господарства. Колективізація сільського 

господарства у західних областях України. Репресії та депортація місцевого 

населення. Рух опору на західноукраїнських землях. Ліквідація греко-
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католицької церкви. Голод 1946-1947 рр. Антиукраїнська політика 

комуністичного режиму в галузях освіти, науки  і культури. 

 

Тема 24. Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в 

Україні у 50-70-х роках 

Курс на демократизацію радянського суспільства ХХ з’їзд КПРС та його 

вияви в Україні. Викриття культу особи Сталіна, заходи по реабілітації жертв 

сталінізму в Україні. Амністія. 

Непослідовність у здійсненні політичних реформ. Судові процеси над 

членами ОУН-УПА. Боротьба демократичної та консервативної тенденцій в 

суспільних відносинах. 

Реформи 50-60-х рр.  та їх здійснення в Україні. Дисидентський рух. 

Поглиблення кризи у промисловості й сільському господарстві. Занепад 

економіки України. Суспільно-політичне життя. Русифікація. 

 

Тема 25  Україна на сучасному етапі 

Перебудова й Україна. Чорнобильська катастрофа. Пошуки виходу з 

економічної кризи. Активізація суспільно-політичного життя. Піднесення рівня 

національної свідомості. Народний рух України. Формування політичних 

партій. Держава й церква. Проголошення державної незалежності. Створення 

СНД. Внутрішня і зовнішня політика України. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

З  ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

для  вступників зі спеціальностей 013 Початкова освіта,  

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) на основі повної 

загальної середньої освіти 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

12-

бальна 

шкала 

Загальні критерії, якими оцінюються навчальні 

досягнення абітурієнтів 

Початковий 1-3 Абітурієнт може розрізняти об’єкт вивчення і 

відтворити деякі його елементи. Абітурієнт 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про 

об’єкт вивчення, має здатність до елементарного 

викладу думки. Абітурієнт відтворює менше 

половини навчального матеріалу 

Середній 4-6 Абітурієнт знає близько половини навчального 

матеріалу. Розуміє основний навчальний матеріал, 

здатний з неточностями дати визначення понять. 

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його 

правильна, але не достатньо осмислена. 

Достатній 7-9 Абітурієнт правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і 

факти, застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях. Знання є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал, розуміє факти, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

власних думок, застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях. Абітурієнт вільно володіє 

вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо 

змінених ситуаціях, намагається аналізувати і 

систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації 

Високий 10-12 Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, 

здатний використовувати їх у нестандартних 

ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної 

навчальної діяльності, критично оцінює окремі факти, 

явища та ідеї. Абітурієнт має системні, дієві знання, 

виявляє творчі здібності, вміє ставити та вирішувати 

проблемні питання, виявляти особисте ставлення до 

неї. 
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Інструкція 

 щодо проведення вступного випробування з історії України для  

вступників зі спеціальностей 013 Початкова освіта,  

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  

на основі повної загальної середньої освіти 

 

  

 Загальні положення  

щодо проведення вступного випробування з історії України для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

 Мета вступного екзамену з історії України – перевірити у вступників 

рівень  

засвоєння знань і сформованих умінь та навичок: 

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних 

подій  

і процесів;  

• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій; 

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;  

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;  

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;  

• знання історичних понять термінів, їх визначень;  

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 

Білети вступного екзамену з історії України складаються з трьох частин: 

1) теоретичне питання; 

2) теоретичне питання; 

3) тестові завдання.  

Перша та друга частини є основною формою перевірки знань абітурієнтів 

з історії України. Абітурієнти повинні показати знання історичних подій, явищ, 

лідерів, визначати тенденції і протиріччя історичних процесів, робити 

аргументовані висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними, 

володіти хронологією подій. 

Третя частина містить 4 тестових завдання, у яких треба встановити 

хронологічну послідовність подій, систематизацію фактів, які пов’язані з 

характеристикою історичної особи, співвідношення одиничних фактів з 

певними історичними процесами тощо. 

Зміст відповіді має бути обов’язково викладеним в екзаменаційній картці. 

На підготовку вступникові до усної відповіді відводиться 0,5 години; на 

відповідь абітурієнта відводиться 0,25 години. 

Кількісний склад екзаменаційної комісії –  не більше трьох екзаменаторів. 

 Відповідь вступника оцінюється за двохсотбальною шкалою; оцінка 

мотивується. 
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Критерії оцінювання знань з історії України 

зі спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Загальні критерії, якими оцінюються навчальні 

досягнення абітурієнтів 

Початковий 100-123 Абітурієнт може розрізняти об’єкт вивчення і 

відтворити деякі його елементи. Абітурієнт 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про 

об’єкт вивчення, має здатність до елементарного 

викладу думки. Абітурієнт відтворює менше 

половини навчального матеріалу 

Середній 124-152 Абітурієнт знає близько половини навчального 

матеріалу. Розуміє основний навчальний матеріал, 

здатний з неточностями дати визначення понять. 

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його 

правильна, але не достатньо осмислена. 

Достатній 153-180 Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, 

застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях. Знання є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал, розуміє факти, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

власних думок, застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях. Абітурієнт вільно володіє 

вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо 

змінених ситуаціях, намагається аналізувати і 

систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації 

Високий 181-200 Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, 

здатний використовувати їх у нестандартних 

ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної 

навчальної діяльності, критично оцінює окремі факти, 

явища та ідеї. Абітурієнт має системні, дієві знання, 

виявляє творчі здібності, вміє ставити та вирішувати 

проблемні питання, виявляти особисте ставлення до 

неї. 
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Інструкція 

 щодо проведення співбесіди з історії України для  вступників зі 

спеціальностей 013 Початкова освіта, 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) на основі повної 

загальної середньої освіти, яким надане таке право 

 

 Загальні положення  

щодо проведення співбесіди з історії України для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти 

 

Мета співбесіди з історії України – перевірити у вступників рівень 

засвоєння знань і сформованих умінь та навичок: 

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних 

подій  

і процесів;  

• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій; 

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;  

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;  

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;  

• знання історичних понять термінів, їх визначень;  

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 

Матеріали співбесіди з історії України включають три питання: 

1) теоретичне питання; 

2) теоретичне питання; 

3) тестові завдання.  

 

 Перша та друга частини є основною формою перевірки знань 

абітурієнтів з історії України. Абітурієнти повинні показати знання історичних 

подій, явищ, лідерів, визначати тенденції і протиріччя історичних процесів, 

робити аргументовані висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

між ними, володіти хронологією подій. 

Третя частина містить 5 тестових завдань, в яких треба встановити 

хронологічну послідовність подій, систематизацію фактів, які пов’язані з 

характеристикою історичної особи, співвідношення одиничних фактів з 

певними історичними процесами тощо. 

Зміст відповіді має бути обов’язково викладеним в екзаменаційній картці. 

На підготовку вступникові до усної відповіді відводиться 0,5 години; на 

відповідь абітурієнта відводиться 0,25 години. 

Кількісний склад екзаменаційної комісії –  не більше трьох екзаменаторів. 

Відповідь вступника оцінюється за двохсотбальною шкалою; оцінка 

мотивується. 
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Критерії оцінювання знань з історії України (співбесіда) 

 зі спеціальностей 013 Початкова освіта (5.01010201 Початкова освіта), 

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (5.01010301 

Технологічна освіта) на основі повної загальної середньої освіти,  

яким надане таке право 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Загальні критерії, якими оцінюються навчальні 

досягнення абітурієнтів 

Початковий 100-123 Абітурієнт може розрізняти об’єкт вивчення і 

відтворити деякі його елементи. Абітурієнт 

фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про 

об’єкт вивчення, має здатність до елементарного 

викладу думки. Абітурієнт відтворює менше 

половини навчального матеріалу 

Середній 124-152 Абітурієнт знає близько половини навчального 

матеріалу. Розуміє основний навчальний матеріал, 

здатний з неточностями дати визначення понять. 

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його 

правильна, але не достатньо осмислена. 

Достатній 153-180 Абітурієнт правильно і логічно відтворює 

навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і 

факти, застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях. Знання є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал, розуміє факти, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

власних думок, застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях. Абітурієнт вільно володіє 

вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо 

змінених ситуаціях, намагається аналізувати і 

систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації 

Високий 181-200 Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, 

здатний використовувати їх у нестандартних 

ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної 

навчальної діяльності, критично оцінює окремі факти, 

явища та ідеї. Абітурієнт має системні, дієві знання, 

виявляє творчі здібності, вміє ставити та вирішувати 

проблемні питання, виявляти особисте ставлення до 

неї. 
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Додатки 

 

Додаток 1 

ЗРАЗОК БІЛЕТА 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Вищий комунальний навчальний заклад 

"Коростишівський педагогічний коледж  імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради 

 

 

Спеціальність:   013 Початкова освіта, 014 Середня світа (Трудове навчання 

та технології)  

Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" 

Голова приймальної комісії 

"..." ......... 20..р.                                                                _______  В.М.Мороз 

 

Вступне випробування 

з історії України  

 

Варіант №12 

 

1.  Соціально-економічне перетворення в Україні на основі НЕПу. 

 

2. Перші Київські князі, їх внутрішня та зовнішня політика. 

 

3. Розв’язати тести. 

 

   

 

 

Голова предметної                           

екзаменаційної  комісії                                           

"..."  .............. 20..р. 

_______  Г.В.Писарська 
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Додаток 2 

ЗРАЗОК УСНОЇ  

ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА 

1. Соціально-економічне перетворення в Україні на основі НЕПу. 

Нова економічна політика - економічна політика більшовиків в Україні 

1924-1928т рр., що прийшли на зміну " воєнному комунізму" та базувалася на 

впровадженні елементів ринкової економіки. 

Основними причинами її запровадження були: 

- глибока економічна криза як наслідок громадянської війни та політики 

«воєнного комунізму»; 

- політична криза 

- спад революційної хвилі на Заході, відкладення ідеї «світової 

соціалістичної революції»; 

- реалізація плану ДЕЕЛРО. 

Рішення про запровадження нової економічної політики  було прийнято в 

березні 1921 року на X з'їзді РКП(б). 

Основними  заходами непу  в сільському господарстві: 

Скасування продрозкладки, введення продподатку, що встановлювався до 

посівної. 

• Дозволено оренду землі. 

• Дозволено використання найманої праці. 

• Розвиток різних форм кооперації. 

 

• Скасування кругової поруки у сплаті податків 

 

• Глибока комунізму». 

• Політична криза.економічна криза як наслідок громадянської війни та 

політики «воєнного  

• Спад революційної хвилі на Заході, відкладення ідеї «світової соціалістичної 

революції». 

 

Значні зміни відбулися в промисловості: 

• Створення концесій — підприємств за участі іноземного капіталу. 

• Скасування продрозкладки, введення продподатку, що встановлювався до 

посівної. 

• Дозволено оренду землі. 

• Дозволено використання найманої праці. 

• Розвиток різних форм кооперації. 

• Продаж у приватну власність дрібних та частини середніх підприємств. 

• Дозволено оренду та найману працю. 

• Об'єднання великих підприємств у трести та переведення їх на 

госпрозрахунок. 

• Скасування загальної трудової повинності. 

• Перехід від зрівняльної до відрядної зарплатні. 
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       Була поновлена вільна торгівля для відновлення фінансової системи 

було введено державні податки та плата за транспорт, комунальні послуги, крім 

того  з'явилася власно грошова система - випущено  конвертований червінець. 

     Результати: 

• Незмінність авторитарного характеру політичної системи 

В Україні неп було запроваджено в 1922 році, для того  щоб   ще раз 

зібрати хліб, продовольство за продрозкладкою. Продподаток в Україні був 

більший ніж у Росії та інших Республіках. Тому влада застосовувала репресивні 

заходи при вилучені продподатку. Неп в Україні був введений в умовах голоду 

1921-1923 років. 

 

 

Перші Київські князі, їх внутрішня та зовнішня політика. 

Київська Русь пройшла у своєму розвитку кілька етапів. Змістом першого 

етапу (друга половина ІХ – кінець Х ст.) було утворення і становлення 

Давньоруської держави династії Рюриковичів, активне розширення її кордонів, 

формування системи васально-ієрархічних відносин, протистояння з Візантією, 

Хозарським каганатом, печенігами. 

У 879 р. помер володар Новгородської землі князь Рюрик, і владу 

передали Олегу – регенту малолітнього сина Рюрика – Ігоря. Літописний 

документ свідчить, що у 882 р. Олег здійснив похід на Київ, вбив Аскольда і 

захопив владу. Київ став столицею об’єднаного князівства. 

Олег (882–912 рр.). 

За час свого князювання Олег приєднав до Русі сіверян, древлян, уличів, 

тиверців, племена кривичів, радимичів та новгородських слов’ян. Олег ходив 

походами на Візантію, уклав з нею вигідні договори (907 р., 911 р.). ,так за 

умовами першого договору руські купці вели торгівлю без сплати мита і 

безкоштовно могли перебували в Константинополі протягом шести місяців. 

Другий договір передбачав і регулював відносини між обома державами в 

різних випадках і сферах. 

Під час здійснення одного із численних походів на сусідні території князь 

Олег загинув. 

Ігор (912–945 рр.). 

В 914 році Ігор здійснив похід на древлян, які намагалися відокремитись 

від Києва. У 941 році він організував похід на Візантію, щоб забезпечити 

інтереси торгівлі. В 944 р. відбувся другий похід Ігоря на Візантію, який вводив 

обмеження купцям з Київської держави, але забезпечував їх основні інтереси. 

Численні і широкомасштабні воєнні походи вимагали значних витрат і ресурсів, 

що підштовхувало князя збільшувати данину із підкорених земель. Одне із 

• Зростання господарчої ініціативи, зацікавленості в результатах пращ, 

що призвело до підвищення продуктивності праці. 

• Швидкі темпи відбудови народного господарства країни. 

• Зростання життєвого рівня населення. 

• Конфлікт між ринковими відносинами та адміністративно-командною 

системою. 
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таких збирань данини в 945 р. Призвело до повстання древлян, під час якого 

було вбито Ігоря. 

Ольга (945–964 рр.). 

Княгиня Ольга провела реформу, якою внормувала розміри повинностей 

з феодально залежного населення. В зовнішній політиці Ольга керувалася 

виключно дипломатією. У 946 р. та 957 р. вона відвідала Константинополь, 

була прийнята візантійським імператором, прийняла християнську віру, 

провела переговори про відносини двох держав. В часи правління княгині 

Ольги зріс міжнародний авторитет Київської держави.  

Святослав (964–972 рр.). 

В 964–966 рр. Святослав здійснив походи до Оки і Волги, де підкорив 

в’ятичів та фінські племена, знищив Хозарський каганат, хоча цим самим 

відкрив кочівникам Азії (печенігам) шлях на Русь. В 968 р. Святослав вирушив 

у Болгарію, маючи на меті поширити свою владу на Дунаї та Балканах. Він 

втрутився у війну Болгарії та Візантії. Під час другого походу Святослава на 

Балкани відбулась вирішальна битва під Доро-столом. Наслідком битви стали 

переговори Русі та Візантії. В 972 р., повертаючись додому після одного з 

походів, Святослав зіткнувся з печенігами і загинув у бою. За часів Святослава 

значно зростає територія та роль Київської держави у вирішенні міжнародних 

питань. 

Характерними ознаками цього етапу історії Київської Русі були: 

розширення території країни; вихід на міжнародну арену; зосередження уваги 

на зовнішій, а не на внутрішній політиці; активність князя і військової дружини 

у військовій сфері. Негативними факторами влади на той час ще була 

недостатня консолідованість території держави, слабкість великокнязівської 

влади, несформованість системи васально-ієрархічних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


