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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Не викликає сумніву, що майбутній спеціаліст будь-якого профілю 

повинен глибоко знати вітчизняну історію, вільно володіти історичними 

методами дослідження.  

Програму вступного випробування з  історії України  для 

абітурієнтів розроблено з урахуванням основних положень Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти, викладених у 

змісті чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних 

закладів: «Історія України: 5-9 класи», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, «Історія 

України і світ: 10-11 класи» (рівень стандарту) , укладених відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2017 № 310 та 

діючої програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки від 26 червня 2018р № 696. 

 Програма складена, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання 

дисципліни, закладених у Державному стандарті освіти;  охоплює курс 

історії України з найдавніших часів до сучасності, який відповідає 

хронологічно послідовній лінійній системі шкільної історичної освіти.  

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної 

програми,  де вказано основний понятійний апарат, яким повинні 

володіти абітурієнти; наведені основні історичні події та явища, 

зазначена роль історичних особистостей різних історичних періодів. 

Програма дасть можливість вступнику-абітурієнту систематизувати свої 

знання та допоможе зорієнтуватись, на які питання потрібно звернути 

увагу при підготовці до вступного іспиту  з історії України. 

На іспиті з дисципліни «Історія України вступники повинні 

проявити наступні знання, вміння і навички:  

-  знання  основних  історичних подій, понять і термінів; знання дат, 

хронологічних  періодів; ролі та значення діяльності історичних 

постатей,  характеристики основних історично - культурних памяток;  

- вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично 

оцінювати історичні факти та діяльність історичних  осіб; 

-  здатність співвіднесення одиничних фактів і типових загальних 

явищ; розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;  

групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою; 

          Вступний іспит відбувається у формі тестування. Час проведення 

вступного іспиту – 90 хв. Додаткові матеріали та обладнання під час 

виконання тесту не використовуються. Під  час проведення 

тестування в аудиторії не можуть бути присутні сторонні особи, окрім 

екзаменатора та членів комісії. 



 Максимальна кількість балів, що може набрати учасник тестування – 

99 балів.  Оцінювання рівня підготовленості вступника на вступному 

іспиті здійснюється за шкалою 100-200 балів. В таблиці подано перелік 

критеріїв, за якими проводиться оцінювання. 

 

Критерії оцінювання 

 

Бали Відповідність балів   
оцінкам за  

 12-бальною  шкалою 

Критерії оцінювання  

101-

107  

1 Вступник може відтворювати у мінімальному 

обсязі одну-дві події, дати, історичні постаті  чи 

історико-географічні об’єкти. 

108-

115  

2 Вступник називає декілька подій, дат, 

історичних постатей  або історико-географічних 

об’єктів; має загальне  уявлення про лічбу часу в 

історії, визначає послідовність однієї  події (на рівні 

«раніше – пізніше»). 

116-

118  

3 Вступник має загальне уявлення   про окремі 

історичні події, власні назви, ключові історичні 

терміни; може впізнати історичну постать  за 

описом; співвіднести рік зі століттям, століття – з 

тисячоліттям  має загальне уявлення про історичну 

карту. 

119-

131  

4 Вступник виявляє здатність репродуктивно 

відтворити частину матеріалу (теми); невпевнено 

орієнтується у визначенні  історичних термінів, 

основних дат; не завжди здатний розпізнати на  

карті історико-географічні об’єкти. 

132-

139  

5 Вступник може відтворити основний зміст 

навчальної теми,  визначати окремі ознаки  

історичних понять та значення діяльності 

історичних постатей; орієнтується в   основних 

датах; виявляє здатність розпізнати на  історичній 

карті деякі основні місця подій. 

140-

148  

6 Вступник у цілому відтворює фактичний 

матеріал теми; може встановити послідовність 

подій  на основі знання їх дат; виявляє правильне 

розуміння  історичних  термінів та значення 

діяльності історичних особистостей; розпізнає  на 

карті місця основних подій. 



149-

157  

7 Вступник виявляє здатність у цілому 

послідовно і логічно відтворити  навчальний 

матеріал теми, підтверджує  розуміння історичної  

термінології, виявляє розуміння причин, наслідків 

та  значення подій, виокремлює окремі ознаки 

історичних явищ та процесів; "читає”  історичні 

карти і картосхеми; встановлює  послідовність і 

тривалість історичних подій. 

158-

166  

8 Вступник виявляє володіння навчальним 

матеріалом і використовує знання за аналогією, 

правильне визначення історичних понять; аналізує 

історичні факти на основі їхнього опису або 

наочного зображення; порівнює історичні події та 

явища; характеризує причинно-наслідкові зв’язки 

між історичними явищами у межах теми, 

встановлює синхронність подій у межах теми; 

впевнено розпізнає історико-географічні об’єкти на 

карті. 

167-

175  

9           Вступник впевнено орієнтується у 

навчальному  матеріалі, виявляє здатність   

узагальнити історичні  факти,   дати порівняльну 

характеристику історичних явищ, впевнено 

встановлює причинно-наслідкові  зв’язки а також 

синхронність подій у межах курсу; може  

аналізувати зміст історичної карти, узагальнювати та 

застосовувати  ці знання. 

176-

184  

10 Вступник володіє набутими знаннями та 

використовує їх для  розв’язання завдання 

(проблеми); впевнено виявляє розуміння історичних 

процесів та  характеристику  історичних явищ, 

співставляє і  систематизує дані історичних карт; 

встановлює синхронність  подій вітчизняної та 

всесвітньої історії. 

 

 

185-

192  

11 Вступник володіє глибокими і міцними 

знаннями, може аналізувати історичну інформацію,  

співвідносити історичні процеси з періодом 

(епохою) на основі  наукової періодизації історії; 

має  міцні навики роботи з  історичною картою. 

 

193-

200  

12 Вступник у повному обсязі опанував 

програмовий матеріал;  має глибокі й міцні знання, 

здатний, відповідно до вікових  особливостей, 

презентувати власну інтерпретацію ( розуміння, 

оцінку) історичних явищ. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Найдавніша історія України  

Первісні люди та спосіб їх життя. Трипільська культура. Кочові 

народи на території України. Кіммерійці, Скіфи. Сармати. Антична 

цивілізація Північного Причорномор'я.  

Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. 

Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами, гунами, аварами. Війни 

слов'ян з Візантією та їх наслідки. Заснування Києва.  

 

2. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь  

Основні етапи розвитку Київської держави. Становлення 

державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава). Київська Русь в 

період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого. Соціальна стратифікація суспільства. 

Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Історичне 

значення християнізації Русі. Зовнішня політика київських князів. 

Причини і етапи феодальної роздробленості. Тимчасова політична 

стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. 

Культура Київської Русі.  

 

3. Галицьке-Волинське князівство  

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 князівства. Галицько-Волинське 

князівство як одна із форм української державності.  

 

4. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV — перша 

половина XVII століття)  

Завоювання Галицько-Волинського князівства Польщею в першій 

половині XIV століття. Включення українських земель до складу 

Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських 

землях. Передумови польсько-литовської інтеграції. Кревська та 

Городельська унії. Боротьба руських князів проти польсько- литовського 

зближення. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна 

організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. 

Литовські статути. Православні братства в Україні. Брестська церковна 

унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного 

гноблення. П. Могила.  



Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д. 

Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. 

Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке 

військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI століття. Повстання 

під проводом К. Косинського і С. Наливайка. Боротьба козацтва з турками 

і татарами. Гетьман П. Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження 

козацької автономії. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки 

та наслідки повстань.  

 

5. Визвольна війна українського народу середини XVII століття. 

Утворення козацької держави  

Причини, характер і рушійні сили. Початковий етап війни (1648-

1649). Перемога козацько-селянського війська під Жовтими Водами, 

Корсунем, Пилявцям. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення 

української державності. Молдавські походи Хмельницького. Битва під 

Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. 

Переяславська Рада. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року. 

Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. Становище 

Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького. Основні напрями 

внутрішньої та зовнішньої політики І. Виговського. Гадяцька унія. Битва 

під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення 

руйнівних процесів в Українській державі,  

Історичне значення Визвольної війни українського народу.  

 

6. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій 

половині ХУІІ-ХУІІІ століття  

Розвиток фільваркового господарства. Селянсько-козацьке 

землеволодіння. Зміцнення позицій українських, магнатів і шляхти. 

Мануфактурне виробництво. Економічне піднесення в Україні після 

приєднання Північного Причорномор'я. Посилення кризових явищ в 

соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 

1783 року.  

Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Спроби об'єднання 

українських земель. П. Дорошенко, І. Самойлович. Гетьман І. Мазепа. 

Союз І. Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької 

Січі. Гетьман у вигнанні — П. Орлик. Конституція П. Орлика 1711 року. 

Обмеження Української автономії в першій половині XVIII ст. (І. 

Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол). Діяльність Малоросійської 

колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К. 

Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною II. Посилення 



антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 

1775 року і скасування козацької автономії.  

Історичне значення існування Української Гетьманської держави 

другої половини ХVІІ-ХУІІІ століття. Становище українських земель під 

владою Речі Посполитої в кінці ХVІІ-ХУІП століттях. Визвольні повстання 

1702-1704 рр. С. Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х рр. Коліївщина. Рух 

опришків, О. Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне 

розчленування України Російською та Австрійською імперіями.  

 

7. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у 

першій половині XIX століття  

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі 

іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад.  

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок 

промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської 

імперії.Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські 

повстання. У. Кармелюк.  

Початковий етап національного відродження. Становлення 

української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Кирило-

Мефодіївське братство. Т. Шевченко.  

Характер політики австрійського уряду щодо українців. 

Продовження реформ Марії- Терези Йосифом II, їх роль у розвитку 

національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-

політичний рух. «Руська трійця». Буржуазна революція 1848 року. 

Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.  

 

8. Українські землі в другій половині XIX століття  

Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні 

реформи 60-70 років та їх здійснення в Україні. Розвиток підприємництва. 

Зародження українського кооперативного руху. Особливості економічного 

розвитку Галичини, Північної Буковини; Закарпаття. Соціальна структура 

українського населення.  

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В. 

Антонович. Громадівський рух і посилення репресій з боку царизму. 

Валуєвський циркуляр. Емський указ. Діяльність російських народницьких 

груп в Україні. М. Драгоманов і зародження українського соціалізму. 

Революційно-демократичний рух.  

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. 

Народовська та москвофільська течії національно-визвольного руху. І. 



Франко, М. Грушевський. зародження національно-політичного руху в 

Україні. Поява українських політичних партій. 

  

9. Україна на початку XX століття (1900-1914)  

Причини та початок революції 1905-1907 рр. Утворення нових 

українських ліберально-демократичних та соціалістичних партій в 

Наддніпрянській Україні. Активізація національного руху під час 

революції. Наслідки революції. Політична реакція. Столипінська реформа 

в Україні.  

Загострення соціально-економічних та міжнаціональних відносин на 

західноукраїнських землях. Місцеві українські партії та їх програмні цілі. 

Боротьба за загальне виборче право в австрійському парламенті, 

галицькому та буковинському сеймах.  

 

10. Україна в роки Першої світової війни  

Причини і характер війни. Україна в планах Росії, Німеччини та 

Австро-Угорщини. Основні воєнні дії на території України. Політика Росії 

та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час війни. 

Ставлення до війни українських партій та громадських організацій. 

Українські січові стрільці.  

 

11. Українське національно-державне відродження 1917-1920 років  

Процес утворення й конституювання Центральної Ради. Український 

національний конгрес. Політичні партії та їх практична діяльність у 

створенні національної державності (Грушевський, Винниченко). 

Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради.  

Більшовицький переворот і Центральна Рада. Третій Універсал 

Центральної Ради і утворення УНР. Брест-Литовські переговори. 

Інтервенція російських радянських військ. Перший Всеукраїнський з'їзд 

Рад і проголошення радянської влади в Харкові. Бій під Кругами. 

Проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради незалежності 

УНР.  

Внутрішня та зовнішня політика уряду Скоропадського. Діяльність 

антигетьманської опозиції.  

Встановлення влади Директорії УНР. С. Петлюра. Внутрішня 

політика і зовнішньополітична діяльність Директорії.  

Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. 

Злука УНР і ЗУНР. Польсько-українська війна.  

Відновлення більшовицької диктатури. Перша Конституція УРСР. 

Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура 



та її суть. Повстанський селянський рух проти більшовицького панування. 

Становище українських партій. Напрями комуністичного руху в Україні 

(КП (б) У, УКП (б), УКП).  

Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-

українських військ. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР. 

Розгром Врангеля. Розгром махновського руху. Ризький мир.  

Причини поразки української революції. Історичне значення.  

 

12. Українська РСР в умовах непу (1921-1928 роках)  

Внутрішнє та зовнішнє становище України після революції. Суть 

нової економічної політики і особливості Її впровадження в Україні. 

Причини згортання непу.  

Причини та масштаби голоду 1921-1922 рр. Юридичне оформлення 

Союзу РСР. Український національний комунізм.  

 

13. Українська РСР в умовах радянської модернізації (1928-1939 рр.)  

Перехід до форсованої індустріалізації та командної економіки. 

Підсумки і значення індустріалізації та колективізації (масові репресії 

щодо середнього селянства, криза сільськогосподарського виробництва). 

Промисловість і сільське господарство напередодні другої світової війни.  

Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. «Ліквідація 

куркульства як класу». Масштаби розкуркулення. Голод 1932-1933 рр., 

його причини та наслідки. Масштаби смертності. Завершення 

колективізації.  

Конституція УРСР 1937 року. Судові процеси над українською 

інтелігенцією. «Шахтинська справа», «Спілка визволення України». 

Репресії над радянськими партійними кадрами в кінці 30-х рр. Масові 

репресії та їх жертви. Згортання українізації в кінці 30-х років.  

 

 

14. Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках  

Становище Західної України в 1920-1940 рр. Окупаційний режим в 

Польщі. Особливості політичної боротьби українців за національне та 

соціально-економічне визволення. Діяльність політичних партій та рухів. 

Українська Військова Організація (УВО). Є. Коновалець. Українське 

Національне-Демократичне Об'єднання (УНДО). «Пацифікація». 

Організація Українських Націоналістів (ОУН). С. Бандера. Ідеологія 

інтегрального націоналізму. Д. Донцов. Комуністична Партія Західної 

України (КПЗУ) та її діяльність.  



Українські землі під владою Румунії та Чехословаччини. Русинство. 

Проголошення незалежності Карпатської України. А. Волошин.  

 

15. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)  

Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року. 

Возз'єднання Західної України з УРСР. Входження Північної Буковини і 

українських придунайських земель до складу УРСР у 1940 році. 

Радянізація західних областей України. Діяльність ОУН в 1939-1940 рр. 

Розкол ОУН.  

Початок радянсько-німецької війни. Причини невдач Червоної армії. 

Оборонні бої 1941-1942 рр.  

Окупаційний режим. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного 

Яру.  

Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і 

партизанський рух 1941-1942 рр. «Акт проголошення відновлення 

Української держави» 30 червня 1941 р. Створення Української 

повстанської армії (УПА).  

Україна в 1943 р. Визволення Лівобережної України. Визволення Києва. 

Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична 

еволюція ОУН-УПА.  

Україна на завершальному етапі війни (1944-1945 рр.) Корсунь-

Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська 

наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР 

татар, греків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України.  

Возз'єднання Закарпаття з УРСР. Втрати України в роки війни.  

 

16. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945- середині 1950-х 

рр.  

Підвищення міжнародного статусу України. УРСР — співзасновниця 

Організації Об'єднаних Націй.  

Соціально-економічні труднощі післявоєнної епохи. Голод 1946-1947 рр. 

Успіхи у відбудові промисловості, транспорту й сільського господарства.  

Внутрішньополітичне життя в Україні. Львівський собор 1946 року та 

ліквідація Української греко-католицької церкви. Боротьба радянської 

влади з підпільним партизанським рухом ОУН-УПА. Операція «Вісла».  

 

17. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)  

Початок десталінізації та демократизації суспільного життя в 

Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичної реабілітації.  



Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до 

складу України.  

Розвиток економіки України в середині 50-х — у першій половині 

60-х років. Раднаргоспи. Зміни в аграрному секторі. Піднесення 

соціального статусу селянства.  

 Науково-технічна революція. Зародження дисидентського руху в 

Україні. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. 

«Українська робітничо-селянська спілка».   

 

18. Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її 

соціально-економічної та політичної кризи (1964-1985 рр.)  

Політико-ідеологічна криза системи. Згортання демократичних 

процесів. Неосталінізм. Діяльність в Україні П. Шелеста і В. Щербицького. 

Конституція УРСР 1978 р.  

Реформи в промисловості та сільському господарстві. Наростання 

стагнаційних процесів в 1970-х-на початку 80-х років. Індустріальна 

гігантоманія. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК).  

Соціальна сфера буття суспільства. Матеріальний та культурний 

рівень життя населення.  

Порушення прав людини. Наростання дисидентського руху. 

Утворення Української Гельсінської спілки (УГС).  

 

19. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України  

«Перебудова». Зростання громадсько-політичної активності 

суспільства. «Гласність» і повернення народові правди про минуле 

України. Нові громадські об'єднання. Початок формування 

багатопартійності в Україні. Народний рух. Розпад компартії України.  

Чорнобильська катастрофа. Екологічна ситуація в Україні.  

Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний 

суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в 

СРСР та події в Україні. Акт проголошення незалежності України 24 

серпня 1991 р. Референдум 1 грудня 1991 р. Припинення існування 

Радянського Союзу. Історичне значення проголошення незалежності 

України.  

 

20. Україна в умовах незалежності  

Державотворчі процеси в умовах незалежності України. Питання 

адміністративно-політичного статусу Криму. Особливості формування 

багатопартійності в незалежній Україні. Конституція України 1996р.  



Економічні проблеми незалежної України. Спад виробництва. Стан 

справ в сільському господарстві. Створення власної фінансової системи. 

Позитивні зрушення в економіці після 2000 р.  

Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному 

складі населення. Життєвий рівень населення. Трудова міграція. 

Екологічні проблеми. Стан міжнаціональних відносин. Права 

національних меншин в Україні.  

Зовнішня політика незалежної України. Участь України в 

загальноєвропейському процесі. Вступ України до Ради Європи. 

Українсько-російські відносини.  

           Олігархічна система. Леонід Кучма. Рухи протесту на початку 2000-

х рр. Помаранчева революція. Віктор Ющенко. Конституційна реформа 

2004р. 

 

21. Творення нової України 

 Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичне життя 

України в 2005-2013рр. Віктор Янукович. Загострення відносин із 

Російською Федерацією. Революція Гідності. Небесна сотня. Окупація та 

анексія Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. 

Гібридна війна. Бойові дії на сході України. 

 Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації проти 

України. Спроби мирного врегулювання. Соціально-економічний розвиток 

України після 1914р. Євроінтеграційний поступ України. Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Особливості 

культурного розвитку України останнього десятиліття. Українці у світі. 

 

 

Характеристика тестового завдання з «Історії України» 

 

Завдання тестового випробування з дисципліни «Історія України» 

для абітурієнтів, що вступають до Смілянського фахового промислово-

економічного коледжу на базі повної загальної середньої освіти 

відповідають формату тесту зовнішнього незалежного оцінювання. 

 Завдання тесту мають дві частини, частина І – історія України ХХ – 

початку ХХІ ст. (20 завдань), частина ІІ – історія України від найдавніших 

часів до кінця ХІХ ст. (13 завдань), разом 33. За кожну правильну відповідь 

тесту вступник отримує 3 бали. Завдання тестового іспиту  складаються із 

завдань чотирьох форм:  

- завдання з вибором однієї правильної відповіді,  

- завдання на встановлення відповідності («логічні пари»),  



- завдання на встановлення правильної послідовності та завдання з 

вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 

варіантів відповідей 

Форми тестових завдань: 

- Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання 

складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише 

один правильний. Завдання цієї форми будуть оцінені в 0 або 3 

бали: 3 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо 

вказано неправильну відповідь. 

- Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). 
Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, 

позначених цифрами і буквами (ліворуч і праворуч). Виконання 

завдання передбачає встановлення відповідності – утворення 

«логічних пар» між інформацією, позначеною цифрами та 

буквами. Такої форми завдання будуть оцінені в 0, 3, 6, 9 або 12 

бали. 

- Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання 

складається з основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів 

тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в 

правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 

1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання 

такої форми оцінюється в 0, 3, 6 або 9 балів. 9 балів, якщо 

правильно вказано послідовність усіх подій; 6 балів, якщо 

правильно вказано дві послідовні події; 3 бали – якщо правильно 

вказано  або першу, або останню подію; 0 балів за завдання, якщо 

неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на 

завдання не надано. 

- Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи 

запропонованих варіантів. Завдання складається з основи та 

семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише 

три правильні.  

- Кожне завдання оцінюється в 0, 3, 6 або 9 балів: 3 бали – за кожен 

правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 

0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді 

(цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або 

відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр 

значення не має. 
 

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 33, на їх 

виконання учасникам буде відведено  90 хвилин. Максимальна 

кількість балів, яку може отримати учасник вступного випробування 

дорівнює 99 балів. 

 

 



Таблиця переведення балів результатів вступного випробування з 

«Історії України» у 200-бальну шкалу 

Кількість балів за 

результатами вступного 

випробування 

Кількість балів за 200-бальною шкалою 

3  не склав 

6 не склав 

9 не склав 

12 100- 

15 115 

18 118 

21 121 

24 124 

27 127 

30 130 

33 133 

36 136 

39 139 

42 142 

45 145 

48 148 

51 151 

54 154 

57 157 

60 160 

62 162 

66 164 

69 161 

72 169 

75 172 

78 178 

81 181 

84 184 

87 187 

90 190 

93 193 

96 196 

99 200 
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Зразок тестового завдання 

Частина І 

Історія України ХХ – початку ХХІ століття 

Завдання 1–20 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.  

 

1. На картосхемі зображено 

 

 
А  «Брусиловський прорив» російських військ 

Б  бойовий шлях Українських січових стрільців 

В  головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви 

Г  наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорлицького 

прориву 

 

2. З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення 
 

 
А  Головної української ради. 

Б  Української Центральної Ради. 

В  Загальної української ради. 



Г   Головної руської ради 

 

3.Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «українізації» у 1920-х 

рр., партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті 

А подолати масову неписьменність дорослого населення країни. 

Б остаточно утвердити радянську владу в національних республіках. 

В знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію. 

Г налагодити культурне співробітництво з країнами Заходу 

 

4.Що стало наслідком розгортання в УРСР та СРСР стахановського руху? 

А підвищення норм виробітку продукції 

Б заборона робітникам самовільно залишати підприємства 

В уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу 

Г запровадження семиденного робочого тижня 

 

5. Причина соціальних змін у структурі населення в 30-х рр.. ХХ ст.: 

А високий рівень міграції населення через стихійні лиха 

Б масова еміграція населення внаслідок низького життєвого рівня 

В насильницьке знищення деяких соціальних верств населення в роки 

війни 

Г соціалістична модернізація економіки України 

 

 

6.Що стало проявом реалізації «пакту Молотова-Ріббентропа»? 

А створення дистрикту «Галичина» 

Б агресія Угорщини проти Карпатської України 

В вторгнення Червоної армії на територію Західної України 

Г окупація військами Німеччини та її союзників усієї території України 

 

7. Укажіть портрет діяча, який у 1943 р. очолив Українську Повстанську 

Армію 

(УПА). 

 



8. Назва найбільшої антиукраїнської акції польських властей, здійсненої у 

1947р.: 

А операція «Буг» 

Б операція «Вісла» 

В операція «Нарев» 

Г операція «Сян» 

 

9. Яке явище характерне для доби «відлиги»? 

А масова реабілітація 

Б примусова українізація 

В «Розстріляне відродження» 

Г депортація кримських татар» 

 

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання  

10–12. 

 

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ 

ПОСТАНОВА № 6372с 

Москва, Кремль 

[…] 

передати землі колишніх татарських, болгарських та інших виселених 

колгоспів з наявними посівами й насадженнями колгоспам, що знову 

організовуються та заселяються колгоспниками-переселенцями, і 

закріпити зазначені землі за колгоспами на вічне користування; наділити 

сім’ї колгоспників-переселенців будинками з наявними надвірними 

будівлями та присадибними ділянками; 

[…] 

установити, що житлові будинки та надвірні споруди, передані 

колгоспникам-переселенцям, не можуть бути ними продані або здані в 

оренду…» 

 

10.У якому році було створено цитований документ? 

А 1941 р. 

Б 1942 р. 

В 1943 р. 

Г 1944 р. 

 

11.Зазначених у документі заходів було вжито на території 

А Криму 

Б Донбасу 

В Закарпаття 

Г Слобожанщини 

 

 



12. Документ створено з метою 

А законодавчого закріплення системи продрозкладки 

Б ліквідації аграрного перенаселення республік СРСР 

В відновлення господарської діяльності в регіоні 

Г запровадження приватної власності на землю 
 

13. Нагрудні значки, зображені на фото, створювали з метою відзначення 

працівників за успіхи у виконанні завдань 

 
Написи на значках: «Майстер-кукурудзовод  

Дніпропетровщини»,«Знатний кукурудзовод Львівщини» 

А однієї з «надпрограм»  періоду «відлиги» 

Б економічних «реформ О. Косигіна» 

В Продовольчої програми періоду «застою» 

Г політики «прискорення» М. Горбачова 

 

14. Коли акт проголошення езалежності України здобув всенародне 

схвалення? 

А 24 серпня 1991 р. 

Б 1 грудня 1991 р. 

В 6 грудня 1991 р. 

Г 12 лютого 1992 р. 

 

15. «Помаранчева революція» - це суспільно-політичне явище новітньої 

України, яке виявилось у: 

А тривалій політичній боротьбі з елементами громадянської  війни, яка 

завершилась примиренням 

Б жорстокій силовій боротьбі за владу прихильників різних  політичних 

партій та організацій 

В демократичному мирному повстанні, актах громадянської непокори та 

проявах безпосередньої демократії із притаманною їй самочинністю дій 

Г політичній боротьбі, яка призвела до встановлення диктаторського 

режиму 

 

 

 



16. Кіборгами с ЗМІ називали 

А студентів Євромайдану, які протистояли бійцям «Беркуту» 

Б десантників, що звільнили від бойовиків Словянськ 

В українських воїнів – захисників Донецького аеропорту 

Г бійців підрозділів Національного антикорупційного бюро 

 

17. Організація, з якою Укракїна в 2014 підписала договір про асоціацію: 

А Європейський Союз 

Б Організація з безпеки та співробітництва в Європі  

В Рада Європи. 

Г Співдружність незалежних держав. 

 

 

У завданні 18  до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, 
доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. 

 

18. Установіть відповідність між прізвищем діяча та подією, до якої він 

причетний 

1 С.Петлюра                         А утворення Холодноярської республіки 

2 П. Скоропадський             Б  проголошення ЗУНР      

3  Х.Раковський                    В ухвалення Конституції УСРР 

4 Є. Петрушевич                   Г укладення Варшавської угоди 

                                                    Д проголошення федеративної грамоти із  

                                                    небільшовицькими силами Росії



У завданні 19 розташуйте події в хронологічній послідовності. Цифрі 1 має 
відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, 
цифрі 4 – четверта.  

 

19. Установіть послідовність подій 

А проведення ХХ зїзду КПРС 

Б утворення УПА 

В «Помаранчева революція» 

Г повстання політичних в’язнів у сталінських таборах 

 
Завдання 20 має сім правильних відповідей, серед яких лише три правильні. 
Виберіть три цифри, що на Вашу думку, позначають правильні відповіді. 
Порядок написання цифр значення не має. 
 

20. Які судження щодо зображеного плаката є правильними?  
 

 
 
1   Плакат створено з нагоди річниці введення в дію гігантів чорної 

металургії – «Запоріжсталі», «Азовсталі», «Криворіжсталі». 

2   Плакат створено в період перебування на посаді Генерального 

секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича. 

3   Плакат створено для підвищення трудового ентузіазму 

робітників. 

4   Плакат є засобом агітації до виконання завдання «форсованої 

індустріалізації». 

5   Плакат створено з метою мобілізації народу на здійснення 

повоєнної відбудови промисловості. 

6   Плакат створено в роки першої п’ятирічки. 

7   Плакат присвячено «стахановцям» 

 



Частина ІІ 

Історія України від найдавніших часів – до кінця ХІХ століття 

Завдання 21–27 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте 

його в бланку. 

  

21. Які історичні джерела створюють найбільш повну картину господарського 

життя давньої людини часів кам’яного віку 

А писемні 

Б речові 

В етнографічні 

Г усні 

 

22. У якому році відбулась подія, вказана в уривку з літопису «І сталася 

жорстока січа, і ледве переміг Ярослав під вечір. Розбіглися печеніги 

врізнобіч і самі не знали, куди  вони бігли. А деякі, тікаючи, потонули в 

Сітомлі…»? 

А 1019р. 

Б 1036р. 

В 1051р. 

Г 1054р. 

 

23. Вкажіть імя історичного діяча, з іменем якого пов’язано  заснування першої 

на українських землях словяно-греко-латинської  школи 

А  П.Сагайдачний 

Б  П.Могила 

В  К.Острозький 

Г  Г.Сковорода 

 

24. Події яких років Національно-визвольної війни  українського народу  

середини  XVII ст. під проводом Б.Хмельницького проілюстровано на 

картосхемі?  

А 1648-1649 рр. 

Б 1650-1651 рр. 

В 1652-1654 р 

Г 1655-1657 рр. 

 



  
 

 

      25. У своїй праці «До знесення панщини в Галичині» Іван Франко писав: «Якщо   

на холопа надто тиснула панщина, він тікав від неї … в Карпатські гори…» У 

цьому вислові автор указував на 

А причини опришківського руху 

Б наслідки дій загонів опришків 

В розмах опришківського руху 

Г мету дій опришківських загонів 

 

26. Що було однією із особливостей промислового розвитку  Наддніпрянщини у 

другій половині ХІХ ст.? 

А високий рівень концентрації виробництва 

Б поширення фільваркового господарства 

В широкомасштабне залізничне будівництво 

Г початок промислового перевороту 

 

27. Якою подією в житті Тараса Шевченка відзначений 1840р.? 

А першим виданням збірки «Кобзар» 

Б арештом та ув’язненням у Петропавлівській фортеці 

В  вступом до Кирило-Мефодіївського братства 

Г  звільненням із кріпацтва 

 

28. Яку історичну подію характеризує наступна цитата «Головний цих 

розбійників начальник Максим Залізняк разом із 70 людьми-утікачами 



запорізькими козаками для викорінення у Польщі поляків пішов на містечко 

Жаботин, а потім до містечка Умані» 

  А Коліївщину 

  Б «весну народів» 

  В епоху «золотого спокою» 

  Г морські походи козацтва 

 

29. Укажіть роки діяльності Кирило-Мефодіївського братства 

 А 1810-1812 рр. 

 Б 1827-1828 рр. 

 В 1846-1847 рр. 

 Г 1853-1856 рр. 

 

30. Визначте  портрет якого діяча  схарактеризовано в уривку «Значення його 

мистецтва для української музики таке саме, , як Глінки для росіян, Шопена 

для поляків, Гріга для норвежців. Бо, крім «Запорожця за Дунаєм»,  справді 

мистецької музики до нього не було…».  

А Пантелеймона Куліша 

Б Автангела Кримського 

В Дмитра Яворницького 

Г Миколи Лисенка 

      У завданні  31  до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених 

цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, 

позначений буквою.  

 31. Установіть відповідність між подією та періодом, що її характеризує: 

    1 ліквідація особистої залежності селян              А 1780-1782 рр. 

     в Австрійській імперії                                          Б 1825-1826 рр. 

    2  повстання Чернігівського полку                       В 1830-1831рр. 

    3  польське визвольне повстання                          Г 1833-1837 рр. 

    4  діяльність «Руської трійці»                               Д 1846-1847 рр.  

У завданні  32  розташуйте події в хронологічній послідовності. Цифрі 1 

має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – 

третя, цифрі 4 – четверта.  

  32. Установіть послідовність подій: 

     А захоплення монголо-татарами Києва 

     Б запровадження християнства Володимиром Великим офіційною релігією 

     В проголошення Конституції Пилипа Орлика 

     Г заснування Запорізької Січі на о-ві Хортиця Дмитром Вишневецьким 

 



Завдання 33 має сім правильних відповідей, серед яких лише три правильні. 

Виберіть три цифри, що на Вашу думку, позначають правильні відповіді. 

Порядок написання цифр значення не має. 

 

    33. Назвіть історичних діячів, які звертались до військо-дипломатичних 

методів боротьби за відновлення автономних прав Гетьманщини 

     1 Устим Кармелюк 

     2 Іван Мазепа 

     3 Олекса Довбуш 

     4 Пилип Орлик 

     5 Криштоф Косинський 

     6 Кирило Розумовський 

     7 Кость Гордієнко 

 

 

 
 

 

 


