Перелік екзаменаційних питань
для абітурієнтів
з Історії України (повна загальна середня освіта)
1. Первісне суспільство на території України.
2. Трипільська культура та її роль в історії України.
3. Кочові племена на території України: кіммерійці, скіфи, сармати. Грецькі
міста-держави Північного Причорномор’я.
4. Походження, перші племінні об’єднання слов’ян та їх розселення на території
України.
5. Утворення Давньоруської держави в першій половині IX століття. Перші князі,
їх внутрішня та зовнішня політика.
6. Піднесення на розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий.
7. Запровадження Християнства на Русі та етапи її Християнізації.
8. Причини і наслідки розпаду Київської Русі.
9. Боротьба Русі з монголо-татарською навалою.
10. Утворення Галицько-Волинської держави та її роль в історії України.
11. Литовський період в історії України та його характеристика.
12. Польська експансія в Україну. Литовсько-польські унії ( Кревська, Люблінська
та Берестейська) та їх наслідки для України.
13. Причини виникнення українського козацтва. Реєстрові та запорізькі козаки.
14. Запорізька Січ – вільна козацька республіка. Життя, побут, звичаї козаків.
15. Українське козацтво у боротьбі з турецько-татарською експансією.
П. Конашевич-Сагайдачний
16. Українська національна революція 1648-1676 рр.: причини, етапи.
Б. Хмельницький.
17. Воєнні дії в Україні 1648-1657 років. Україно-польські угоди.
18. Україно-московська угода ( Переяславський договір) 1654 року та її оцінка в
історії.
19. Причини кризи української державності в другі половині XVII століття.
Гетьманування І. Виговського та Ю. Хмельницького.
20. Боротьба П. Дорошенка за незалежність і територіальну єдність України.
21. Гетьманування І. Мазепи.
22. Остаточна ліквідація Гетьманщини та Запорізької Січі. К. Розумовський та
П. Калнишевський.
23. Гайдамацький рух та Коліївщина в Україні.
24. Характеристика реформ в Австро-Угорщині в середині XIX століття та їх
наслідки для України.
25. Характеристика реформ Олександра II в Російській імперії та їх наслідки для
України.
26. Економічний розвиток України у XIX столітті у пореформенний період
( кінецьXIX-п.XXст.)
27. Національне відродження України у XIX столітті. Діяльність «Руської трійці»
та Кирило-Мефодіївського братства.
28. Україна в роки I Світової війни. Українські Січові стрільці.
29. Україна під час буржуазно-демократичної революції 1917 р. Створення
Центральної Ради.
30. Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.
31. Берестейський мирний договір. Розпуск Центральної Ради.

32. Гетьманат П. Скоропадського: створення, діяльність, причини поразки.
33. Утворення та діяльність Директорії УНР. Акт злуки УНР та ЗУНР.
34. Входження України до складу СРСР: позитивні і негативні наслідки.
35. Політика «воєнного комунізму» в УРСР.
36. УРСР в роки «нової економічної політики» (Непу)
37. Політика «українізації» в Україні.
38. Колективізація в Україні.
39. Сталінська індустріалізація в Україні.
40. Голодомор 1932-1933 років: причини, наслідки.
41. Україна в планах тоталітарних держав напередодні П світової війни. Пакт
« Молотова-Ріббентропа» та його наслідки для України.
42. Соціально-економічний,
політичний
та
культурний
розвиток
західноукраїнських земель (1920-1930 ті роки).
43. Сталінські репресії в Україні у 20х-30х роках.
44. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР в ході Другої світової війни
та встановлення сталінського режиму на цих землях.
45. Початок німецько-радянської війни. Фашистська окупація України.
46. Гітлерівський окупаційний режим в Україні.
47. Партизанський рух та діяльність УПА в Україні в роки Другої світової війни.
48. Відбудова та розвиток народного господарства в УРСР після Другої світової
війни.
49. Суспільно - політичне життя в УРСР в період «хрущовської відлиги».
«Шістдесятники».
50. «Хрущовські реформи» 50х-60х років у промисловості та сільському
господарстві УРСР.
51. Поглиблення кризи у промисловості і с/г. УРСР у 60х-початок 80х років.
52. Дисидентський рух в Україні у 60х-початок 80х років.
53. Перебудова та її особливості в Україні. М. Горбачов.
54. Пробудження національної свідомості українців у період перебудови.
Чорнобильська катастрофа.
55. Криза СРСР та проголошення незалежності України. Президенство
Л. Кравчука.
56. Формування багатопартійної системи в Україні.
57. Україна в СНД. Російсько-українські стосунки на сучасному етапі. АТО.
58. Західний вектор зовнішньої політики незалежної України. Стосунки Україна ЄС, Україна – НАТО.
59. Сучасна політична ситуація в Україні.
60. Еміграція українців за кордон: її причини і наслідки.

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань абітурієнтів з предмету
«Історія України»
Кожне питання екзаменаційного білета оцінюється від 0 до 6 балів.
1бал – абітурієнт називає лише декілька дат, подій, історичних постатей
або історико – географічних об’єктів;
2 бали – абітурієнт має лише загальне уявлення про історичні події,
явища, постаті, називає одну – дві основні дати;

3 бали – абітурієнт у цілому відтворює фактичний матеріал, може дати
стислу характеристику історичним явищам, подіям, постатям;
4 бали – абітурієнт у цілому послідовно і логічно самостійно відтворює
історичні події, явища, процеси, дає їх загальну характеристику, виявляє
розуміння історичних питань;
5 балів – абітурієнт виявляє розуміння історичних процесів, явищ, подій,
характеризує їх, робить аргументовані висновки;
6 балів – абітурієнт має глибокі і міцні знання, повністю розкриває
питання, аналізує, дає власну оцінку історичним явищам, подіям, процесам;
0 балів – виставляється за відсутності відповіді на питання.
Загальний рівень підготовки оцінюється по сумі кількості балів з обох
питань.
Загальна кількість балів
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
6 балів
7 балів
8 балів
9 балів
10 балів
11 балів
12 балів

Загальна оцінка
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
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«12»

