
Освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ПРЕДМЕТА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти 
 

Програму вступного іспиту з історії України розроблено з урахуванням 

програми «Історія України 6-9 клас», затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. 

Вступний іспит з історії України має на меті з’ясувати, наскільки ґрунтовно 

опановано курс історії України від найдавніших часів нашої Вітчизни до початку 

ХХ століття, та встановити рівень навчальних досягнень. 

Іспит проводиться в такий спосіб: кожен абітурієнт вибирає білет, що містить 

два питання з різних розділів. Завдання відповідають чинній програмі для 

загальноосвітніх шкіл і вимогам вступних іспитів до закладів освіти. 

На підготовку відповіді відводиться 20-25 хв. Кожному абітурієнту видається 

чистий аркуш паперу (у разі потреби – два аркуші) зі штампом закладу освіти. На 

цьому аркуші абітурієнт має стисло, але розбірливо і зрозуміло, викласти зміст усної 

відповіді на кожне завдання. 

Запропоновані завдання в білеті мають рівнозначний ступінь складності. 

Відповіді дають змогу виявити вміння описувати, аналізувати й пояснювати 

історичні події. 

Основними вимогами до відповіді є повне й послідовне розкриття 

запропонованих питань, конкретизація загальних положень фактами, аргументація 

висновків й оцінюючих суджень, а також логічність та послідовність відповіді. 

Перш за все, абітурієнти повинні звернути особливу увагу на формування 

питання, кожне слово якого є важливим і може мати вирішальну роль. 

Якщо завдання вимагає охарактеризувати певні явища або ставить якусь 

проблему, то абітурієнту необхідно не тільки вказати їх етапи або риси, а й навести 

до них аргументи, пояснити зв’язки, зробити висновки. 

Записувати весь текст відповіді не обов’язково: головне зазначити основні 

пункти відповіді (розгорнутий план, таблиці, тези) тощо. Екзаменатор має право 

запропонувати абітурієнту додаткові запитання для з’ясування рівня знань інших 

розділів програми. 

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

1. Розкрийте значення впровадження християнства як державної релігії. 

2. Визначте місце гетьмана Івана Мазепи в національно-визвольному русі 

українського народу, висловіть власне ставлення до його діяльності. 

 

Вимоги до рівня підготовки вступників 
Вступники повинні вміти: 

 вказувати дати історичних подій, хронологічні межі явищ і процесів; періоди та 

етапи історії України; 

 визначати історичні факти (події, явища, процеси) – місця, обставини, учасники, 

результати; 
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 встановлювати хронологічну послідовність історичних подій, синхронність подій 

історії України; 

 визначати загальні передумови, причини, безпосередні наслідки та значення 

історичних подій та явищ; 

 визначати характерні риси й головні ознаки, рушійні й організуючі сили, 

тенденції розвитку, особливості економічних, політичних, соціальних, 

культурно-духовних, етнічних явищ і процесів; 

 вказувати особу історичного діяча, подію або явище; 

 роз’яснювати зміст, правильно застосовувати загальноісторичні, конкретно-

історичні та спеціальні терміни й поняття. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Оцінюючи навчальні досягнення абітурієнтів з історії України, необхідно 

враховувати: 

 правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точність вживання спеціальної термінології; 

 ступінь самостійності відповіді; 

 логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

 ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь 

(робота з картами та іншими додатковими матеріалами). 

 

Рівні Бали Критерії навчальних досягнень 
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100 Абітурієнт розрізняє об’єкти вивчення; 

101-109 
Абітурієнт відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення. 

110-119 Абітурієнт відтворює частину навчального матеріалу. 

II
. 
С

ер
ед

н
ій

 120-129 

Абітурієнт з допомогою викладача відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну 

операцію, дію. 

130-139 
Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, здатний 

з помилками й неточностями дати визначення понять. 

140-149 

Абітурієнт виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь правильна, але недостатньо 

осмислена. 

II
I.

 Д
о
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150-159 

Абітурієнт правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково 

контролює власні навчальні дії. 

160-169 

Знання абітурієнта є достатніми, він застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між 

явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь логічна, хоч і має неточності. 
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170-179 

Абітурієнт добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією. 

IV
. 
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180-189 

Абітурієнт має повні, глибокі знання, здатний  

використовувати їх у практичній діяльності, робити 

висновки, узагальнення. 

190-199 

Абітурієнт має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, 

уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і 

розв’язувати проблеми. 

200 

Абітурієнт має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

Вступ 

Поява людини на території сучасної України. 

Стародавня історія України 
Заселення території України, перший суспільний поділ праці, прадержави та 

культури залізного віку, поява слов’ян на території України. 

Вікентій Хвойка, цар Атей, Совмак, Прокопій Кесарійський, Страбон. 

Виникнення та розквіт Київської Русі 

Розселення племінних союзів, утворення Київської Русі, введення погостів, 

уроків княгинею Ольгою, прийняття християнства, розвиток феодальних відносин, 

розквіт держави за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, 

політична діяльність Володимира Мономаха. 

Олег, Ігор. Ольга, Святослав, Володимир, Ярослав Мудрий. 

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – 

правонаступниця Київської Русі 

Політична роздробленість, (ХІІ-ХIV ст.). Боротьба за Київський стол. Навала 

монголо-татар. Оборона Києва. Утворення Галицько-Волинської держави. 

Політична і державна діяльність Данила Романовича. 

Данило Галицький, Роман Мстиславович. 

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст. 

Розвиток феодальних відносин, політичний, соціальний устрій та господарське 

життя та розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави. 

Лев Данилович, Юрій І, Юрій ІІ Болеслав. 

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших 

держав (у другій половині XIV – першій половині XVI ст.) 
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Польська експансія на українські землі. Входження Волині, Київщини, 

Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Остаточне 

захоплення Польщею Галичини. 

Ліквідація Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Боротьба з 

Тевтонським орденом. 

Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу 

Молдавського князівства. 

Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесла й 

торгівлі. 

Вітовт, Костянтин Острозький, Швайпольт Фіоль, Михайло Глинський, Юрій 

Дрогобич. 

Українські землі в ХVІ ст. 

Виникнення українського козацтва, зростання ролі козацтва в житті України, 

зміни у соціальній структурі українського суспільства. 

Формування системи влади в козацькій республіці. Повстання 90-х років 

ХVІ ст. 

Розвиток культури та освіти в ХVІ ст. Життя та побут козаків в ХVІ ст. 

Діяльність братств (братський рух). 

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. 

Василь-Костянтин Острозький; Дмитро Вишневецький, Кшиштоф 

Косинський, Северин Наливайко, Іван Федорович. 

Українські землі у першій половині ХVІІ ст. 

Покозачення українців. Поширення фільварків. Зростання магнатського 

землеволодіння Розвиток товарного виробництва. Зміни у становищі селян та міщан. 

Відновлення православної ієрархії. Стан шкільництва. 

Козацько-польські збройні конфлікти та національно-визвольні повстання. 

П. Конашевич-Сагайдачний, Петро Могила, Мелетій Смотрицький. 

Початок національно-визвольної війни українського народу середини 

ХVІ ст. Відродження української держави 

Національно-визвольна війна українського народу.  

Заснування козацької держави – Війська Запорозького. Політичний та 

адміністративно-територіальний устрій української гетьманської держави в середині 

ХVІІ ст. Молдовські походи Б. Хмельницького. Гетьманщина в системі 

міжнародних відносин тогочасної Європи. 

Б. Хмельницький, І. Богун. 

Українські землі в 50-80-ті рр. XVII ст. 

Поділ Гетьманщини. Чигиринські походи. Занепад Правобережжя, його 

перехід під владу Польщі. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-

територіальний устрій та господарське життя Слобідської України. 

І. Виговський, П. Дорошенко, І. Сірко, Ю. Хмельницький. 

Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. 

Гетьманування Івана Мазепи (культурно-просвітня діяльність, участь України 

у Північній війні). Гетьманування Івана Скоропадського. Данило Апостол. Період 

«Правління Гетьманського уряду». Діяльність Києво-Могилянської академії та 

колегіумів. Розвиток культури. 

Іван Мазепа, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, Данило Апостол, І. Руткович, 

С. Палій. 
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Українські землі в другій половині XVIII ст. 

Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою 

Гетьманщини. Ліквідація Запорізької Січі. Створення Задунайської Січі. Скасування 

козацького устрою на Слобожанщині. Російсько-турецькі війни другої половини 

ХVІІІ ст. і заселення Південної України. Зміни у політичному становищі 

Правобережної України. Українські землі після поділів Речі Посполитої. 

Гайдамацький та опришківський рухи. 

К. Розумовський, М. Залізняк, І. Гонта, П. Рум’янцев, П. Калнишевський, 

О. Довбуш. 

Культура України другої половини XVIII ст. 

Вплив ідей Просвітництва на українську культуру другої половини XVIII ст. 

Бароко в українській архітектурі другої половини XVIII ст. Розвиток 

книгодрукування та філософських ідей. 

Г. Сковорода, А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський, С. Ковнір, 

І. Григорович-Барський. 

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій 

половині ХІХ ст. 

Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-

територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот (перехід до 

індустріального виробництва, формування нових верств населення) та зародження 

ринкової економіки. Національний рух. Поширення на Україну російського і 

польського суспільних рухів. Формування Азовського козацького війська. 

Повстання під проводом Устима Кармалюка. Київська козаччина. 

І. Котляревський, В. Капніст, У Кармалюк, М. Костомаров, П. Куліш, 

М. Гулак, Т. Шевченко. 

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, 

адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії 

Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність «Руської трійці». Діяльність 

Головної руської ради (ГРР). 

Лук’ян Кобилиця, М. Шашкевич, Вагилевич, Я. Головацький. 

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Національне відродження. Відкриття університетів. Культурно-освітній рух. 

Поява «Історії Русів». Розвиток літератури, мистецтва. 

І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-

Основ’яненко, М. Максимович; М. Остроградський; В. Каразін, М. Щепкін. 

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. 

Реформи 60-70-х років ХІХ ст. та процеси модернізації в Україні. Політика 

російського царизму щодо України. Розвиток громадського руху. Заснування і 

діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». 

Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну. 

Г. Галаган, В Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський, Б. Грінченко. 

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині 
ХІХ ст. 

Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток 

кооперативного руху, трудова еміграція. 
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Політизація національного руху і утворення перших політичних партій: 

Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-

демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). 

Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта». 

Є. Левицький, І. Франко, М. Павлик, Ю. Бачинський, М. Грушевський. 

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

Становлення і консолідація української нації. Піднесення української 

культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. 

Розвиток нових напрямів культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські 

підприємці-благодійники. Церковне життя. 

І. Мечников, Д. Яворницький, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Л. Українка, 

І. Франко, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, 

П. Саксаганський, М. Заньковецька, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, 

М. Пимоненко, А. Кримський, Д. Заболотний, М. Коцюбинський, В. Стефаник, 

М. Леонтович, С. Крушельницька. 

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. 

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900-

1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення. 
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