
 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

Програму вступних  випробувань  з історії України для  вступників  до 

Одеського державного аграрного університету, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти,  розроблено відповідно до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (далі – про-

грама ЗНО), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  № 77 

від 03.02.2016 р., з урахуванням чинних програм з історії України для 5-9 класів 

та програми для учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти 

і науки України № 826 від 14.07.2016 р.). 

       Матеріал програми охоплює зміст шкільної освіти з історії України від 

найдавніших часів до сьогодення. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВСТУПНИКІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Абітурієнти  повинні: 
 

• визначати  хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх 

послідовність і синхронність;  

• вказувати історичні дати, періоди найважливіших подій і процесів, встанов-

лювати хронологічну послідовність між подіями, процесами, періодами і епо-

хами; 

• локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти, події, явища і 

процеси на карті; 

• працювати з історичними документами; 

• розпізнавати найвидатніші історико-культурні пам’ятки, розкривати їх мис-

тецько-стильові особливості; 

• пояснювати і аналізувати історичні факти, визначати причини і наслідки по-

дій; 

• характеризувати діяльність історичних діячів та їх вплив на історичні події, 

вміти розпізнавати їх за портретними рисами; 

• формулювати версії та оцінки історичного руху і розвитку, визначати найва-

жливіші зміни і значення подій, що відбуваються в житті України і людства. 

 

 

 

 

 

 

  



1. Давня Історія України  

Поява найдавніших людей. Археологічні сліди життя на українській терито-

рії. Формування, розвиток і занепад первіснообщинного ладу. Первісні люди та 

їх спосіб життя. 

Трипільська культура. Патріархально-родові відносини, їх розклад. Традиції 

Трипільської культури в культурах пізніших народів. Розвиток землеробства і 

скотарства. Перший і другий великі суспільні поділи праці. 

Державні об'єднання кімерійців, таврів, скіфів, сарматів. Античні міста - 

держави Північного Причорномор'я; суспільний лад, основні галузі господарст-

ва, побут, релігія. 

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема "праба-

тьківщини" слов'ян в історіографії. Велике переселення народів на початку но-

вої ери. 

Походження слов'ян та їх розселення на території України. Розвиток земле-

робства, скотарства, ремесел. Суспільний устрій, побут, звичаї, вірування схід-

них слов'ян. Державне об'єднання антів. Східнослов'янські об'єднання племен 

на території України. Орне землеробство  основа господарства слов'янських 

племен України. Еволюція суспільного устрою східних слов'ян. Територіальна 

община. Поява приватної власності. Взаємовідносини східних слов'ян із сусід-

німи народами. 

 

2. Київська Русь і Галицько-Волинська держава (ІХ-ХIV ст.) 

       Передумови утворення феодальної держави на Русі. Особливості державот-

ворчого процесу в Східній Європі. Походження назви "Русь". Заснування Києва 

як політичного центру полянського союзу племен. 

Концепції походження держави Київська Русь та їх оцінка в сучасній істо-

ріографії. Соціально-економічні та політичні фактори об'єднання слов'ян. Київ-

ське князівство Аскольда. Інші осередки державності на Русі. 

Утворення давньоруської держави та основні етапи її розвитку. Становлен-

ня феодальних відносин та їх вплив на життя Русі. Внутрішня і зовнішня полі-

тика київських князів. Великі князі Володимир Святославович, Ярослав Муд-

рий, Володимир Мономах. Запровадження християнства як державної релігії. 

Суспільно-політичний лад Київської Русі. Адміністративно-територіальний 

устрій. Система політичної влади. Місцева влада. Соціальна структура та еко-

номічний розвиток Київської Русі. Сільське господарство  провідна галузь 

економіки давньоруської держави. Землеволодіння і землекористування в Київ-

ській Русі. Етнічні процеси в Київській Русі. Початок формування української 

народності. 

Культура Київської Русі. Міжнародне визнання Київської Русі. 



Причини та наслідки політичної роздробленості Київської Русі. Утворення 

самостійних князівств: Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського та 

інших. Продовження процесу формування української народності. Перші згад-

ки про етнотопонім "Україна". Історичне значення Київської Русі.      

Галицько-Волинська держава – спадкоємниця  Київської Русі   Економічне і 

політичне зростання Галицького князівства. Внутрішня і зовнішня політика 

Ростиславичів. Ярослав Осмомисл. Об'єднання Галицького і Волинського кня-

зівств Романа і Данила. Соціально-економічний та політичний розвиток. Гали-

цько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Поступове полі-

тичне ослаблення Галицько-Волинського князівства. Історичне значення Гали-

цько-Волинської держави. 

 

3. Україна у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої 

(ХIV   перша половина XVII ст.) 

Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Боротьба за 

володіння Галицько-Волинським князівством. Входження Волині, Чернігово-

Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини до складу Литовської дер-

жави. Політика литовських князів на українських землях. Суспільно-

політичний устрій держави. 

Кревська унія 1385 року. Політичне становище українських земель після 

Кревської унії. Литовський князь Вітовт, його зовнішня і внутрішня політика. 

Зміна політичного курсу Литви. Ліквідація удільних князівств. Українські землі 

у складі Молдовського князівства, Угорщини, Московської держави та Осман-

ської імперії. 

Соціальний устрій та господарське життя в Україні в ХІV ХV ст. Розвиток 

сільського господарства. Аграрна реформа 1557 р. Формування панщинно-

фільваркового господарства. Зростання залежності селян від магнатів і шляхти. 

Юридичне оформлення кріпосного права. Розвиток ремесла, сільських і міських 

промислів, торгівлі. Духовне життя. Зростання міст, надання їм Магдебурзько-

го права. Культурне життя. 

 Люблінська унія 1569 року: причини прийняття, зміст, наслідки 

Утворення Речі Посполитої. Політичне становище українських земель під 

владою Польщі. Адміністративний устрій українських земель. Соціально-

економічний розвиток. Сільськогосподарське виробництво. Категорії селян. За-

провадження панщини. Розвиток ремесла і промислів. Поява підприємств ма-

нуфактурного типу. Торгівля. 

Природно-географічні та історичні умови формування етнічної території 

української народності у період феодалізму. Етапи формування української на-

родності. Розвиток економічних зв'язків, самосвідомості, формування своєрід-



них рис мови, етнічної культури, побуту і звичаїв народу. Історіографія, про-

блеми формування української народності. 

Культурний розвиток українських земель наприкінці XVI  на початку 

XVII ст. Виникнення братств. Становище української православної церкви. Бе-

рестейська церковна унія 1596 року.  

    Причини, джерела поповнення і час виникнення козацтва. Версії походження 

козацтва та його організаційна структура перших часів існування. Територія, 

чисельність, заняття, побут, звичаї козацтва. Поява перших січей.         

Заснування Запорізької Січі, її військовий та суспільно-політичний устрій. 

Козацька адміністрація. Старшина, заможні козаки і козацька сірома. Роль ко-

зацьких рад. Розвиток землеробства і скотарства в Запорізькій Січі. Етнічна си-

мволіка. Основні напрями зовнішньої політики, історичне значення Запорізької 

Січі в боротьбі за державну незалежність. Запорізька Січ  демократична хрис-

тиянська козацька республіка. Державницькі функції Запорізької Січі. Ство-

рення реєстрового козацького війська. Роль козацтва у боротьбі проти турець-

ко-татарських загарбників. Морські походи козаків. П.Конашевич - Сагайдач-

ний, його політична, військова, просвітницька діяльність. Участь українського 

козацтва у Хотинській війні. Державотворчі тенденції в діяльності козацтва. 

Козацтво як явище світової історії. 

    Боротьба українського народу проти польсько-шляхетської експансії. Коза-

цько-селянські повстання під проводом К.Косинського, С.Наливайка. Початок 

опришківства. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст. під прово-

дом М.Жмайла, Т.Федоровича, І.Сулими, Г. І. Бута, Я. Острянина, Д. Гуні. Зна-

чення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби укра-

їнського народу. 

 

4. Українська національна революція середини XVII ст. і становлення 

української державності. Визвольна війна українського народу проти Речі 

Посполитої  1648-1676 рр. 

Україна напередодні Визвольної війни, її соціально-політичні передумови. 

Характер, рушійні сили і мета Визвольної війни. Початок повстання, основні 

етапи визвольної боротьби. Перемоги під Жовтими Водами та Корсунем та по-

ширення повстанського руху на всі українські землі. Воєнний тріумф під Пиля-

вцями та визволення західноукраїнських земель. Формування державницької 

ідеї в ході військових дій і початок створення нової Української держави. Пе-

ремога під Зборовим і реакція українського суспільства на умови Зборівської 

угоди 1649 року. Дипломатичні та військові успіхи в 1650 році. Поразка під Бе-

рестечком та її наслідки. Умови Білоцерківського договору 1651 року. Розгром 

польського війська під Батогом, Жванцем. Жванецька угода. 



    Програма Б.Хмельницького щодо побудови Козацької держави на основі ідеї 

української соборності. Основні етапи розробки програми державного будівни-

цтва та боротьби за її реалізацію. Найхарактерніші ознаки Української козаць-

кої республіки, її суспільний та державний устрій. Перетворення козацтва в 

привілейований стан суспільства. Ідеал козацтва. Місце козацької старшини в 

соціальній структурі країни. Соціальні завоювання селянства. Зміни в структурі 

землеволодіння. Дрібне селянсько-козацьке землеволодіння  основна форма 

господарювання української козацької держави. Розширення прав та привілеїв 

міщанства та купецтва.  

Українсько-російські зв'язки в роки війни. Поступове зближення України з 

Росією. Рішення Земських соборів 1651 та 1653 років. Переяславська Рада 1654 

року, її мета та значення. Березневі статті та їх оцінка в історичній літературі. 

Осінньо-зимова кампанія 1654-1657 років та її трагічні наслідки для коза-

цької України. Віленське перемир'я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації 

Б.Хмельницького. Смерть Б. Хмельницького та його роль в історії України. 

Подальші процеси у формуванні української державності після смерті 

Б.Хмельницького. Демократичні республіканські традиції української козацької 

держави, її роль у становленні української нації. Гетьман І.Виговський та осно-

вні напрями його державної політики. 

Гадяцька угода 1658 року. Причини та наслідки краху політики 

І.Виговського. Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659 року. 

Слободищенський трактат 1660 року. Територіальний розкол України на Ліво-

бережжя і Правобережжя. Гетьман І. Тетеря та І. Брюховецький. Україна у по-

літичних планах Росії, Польщі та Туреччини. 

Період "руїни". Внутрішня і зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на 

Правобережжі. Андрусівське перемир'я 1667 року та його наслідки для Украї-

ни. Боротьба П.Дорошенка за збереження єдності України. Гетьмани 

Д.Многогрішний та І.Самойлович. Дальше обмеження автономії України. Віч-

ний мир 1686 року і остаточне закріплення поділу України. 

Поразка української національної революції XVII ст., її особливості та істо-

ричне значення. Українська національна революція в контексті європейського 

революційного руху ХVІ-ХVП ст. 

 

5. Наступ царизму на українську державність у другій половині XVII ст.  

XVIII ст. Втрата Україною незалежності. 

    Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини. Зміна соціа-

льного і національного складу населення. Зміни у сільському господарстві. Зро-

стання феодального старшинського та монастирського землеволодіння. Об-

щинне й сябринне землеволодіння. Цехове ремесло та промисли. Переорієнта-



ція напрямів товарних потоків у внутрішній і зовнішній торгівлі. 

Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана І. Мазепи. 

Коломацькі статті 1687 року. Зміцнення влади козацької старшини. Соціальна 

політика І.Мазепи. 

    Участь України у Північній війні 1700  1721 років. Вступ шведських військ 

в Україну і перехід гетьмана І.Мазепи на бік шведського короля Карла XII. По-

літичні причини та наслідки поразки І.Мазепи. Гетьман в екзилі. П. Орлик та 

його Конституція.  

    Обрання гетьманом І.Скоропадського. Посилення колоніальної політики Ро-

сійської імперії щодо України. Перша Малоросійська колегія, її завдання і фун-

кції. Наказний гетьман П. Полуботок. Перша ліквідація гетьманства. Віднов-

лення гетьманства. Зміцнення української державності за гетьманування 

Д.Апостола. Друга ліквідація гетьманства. Останнє відновлення гетьманського 

правління. К.Розумовський. Обмеження козацького самоврядування на Слобо-

жанщині. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. 

Скасування полково-сотенного устрою Гетьманщини. Ліквідація Запорізь-

кої Січі та подальша доля козацтва. Задунайська Січ. Утворення Чорноморсько-

го козацтва. Закріпачення селян Лівобережної України. Поширення на україн-

ську козацьку старшину прав російського дворянства. Остаточна інкорпорація 

України в державну структуру Російської імперії. Приєднання до Росії півден-

них регіонів України та Криму. Політичні й економічні наслідки остаточної 

втрати державної автономії України. 

     Спустошення Наддніпрянського Правобережжя. Бахчисарайський мир 1681 

року. Умови економічного розвитку. Відновлення козацтва. Політична ситуація 

на Правобережжі після Карловицького миру 1699 року. 

Правобережні українські землі в роки Північної війни. Вступ на Правобе-

режжя гетьмана І.Мазепи і фактичне об'єднання його з Лівобережжям. Віднов-

лення польсько-шляхетської влади в 1714 році. 

Організація слобід. Розвиток фільваркової системи господарювання. Відно-

влення панщини. Наростання національно-визвольної і антикріпосницької бо-

ротьби в Україні. Гайдамацький рух, його причини, характер, рушійні сили. 

Опришківський рух. О.Довбуш. Коліївщина, її соціальне та політичне підґрун-

тя. 

Три поділи Польщі та їх вплив на долю українських земель. Зміни у полі-

тичному становищі правобережних та західноукраїнських земель. Особливості 

розвитку культури. 

 

6. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії  XVIII ст. -

ХІХ ст.  Українське національне відродження 

    Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських 



земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний 

склад. Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. 

Стан сільського господарства. Початок промислового перевороту в Україні. За-

гострення соціальних суперечностей. Антикріпосницька боротьба народних 

мас. У.Кармелюк. "Київська козаччина". 

      Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Поширення західно-

європейських революційних ідей. Декабристський рух в Україні. "Південне то-

вариство", "Товариство об'єднаних слов'ян": їх програмні завдання та діяль-

ність. Вплив польського повстання 1830  1831 рр. на Україну. Початок україн-

ського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство: його 

програма та практична діяльність. Т. Г. Шевченко ідейний натхненник україн-

ського відродження. Вплив його творів на формування української національ-

ної ідеї. 

Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії. Економічна і ку-

льтурна відсталість Галичини, Буковини і Закарпаття. Діяльність "Руської тра-

диції". Альманах "Русалка Дністрова". Український національний рух у Захід-

ній Україні під час революції 1848  1949 рр. в Австро-Угорщині. Головна ру-

ська рада. 

Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селян-

ської реформи 1861 року в Росії. Законодавче скасування кріпосницького права. 

Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Наслідки реформи. 

Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського 

самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в 

Україні. 

Розвиток українських земель у пореформену добу. Соціально-економічна 

модернізація України. Особливості і перебіг промислового перевороту. Міста. 

Торгівля, розширення внутрішнього ринку. Розвиток товарного виробництва у 

сільському господарстві. Спеціалізація районів сільськогосподарського вироб-

ництва. "Цукрова революція". Товарне хліборобство та поширення українських 

сортів злакових в Російській імперії. Місце України у світовому землеробстві. 

Революційно-демократичний рух в Україні. Польське визвольне повстання 

1863 року та його поширення в українських землях. Антиукраїнська політика 

російського царизму. Циркуляр Валуєва 1863 року та Емський указ 1876 року. 

Український культурно-національний рух. Хлопомани. Народники. Діяль-

ність громад. В.Антонович. М.Драгоманов. Національне життя в Галичині. Мо-

сквофіли. Народовці. Виникнення українських політичних товариств і партій. 

Зв'язок національно свідомої інтелігенції Галичини і Наддніпрянської України. 

Становлення української нації. 

Робітничий рух в  Україні у другій половині XIX ст. Перші робітничі орга-

нізації, їх ідеологія і програми. Поширення соціалістичних ідей, перші соціал-



демократичні гуртки і групи. Становище аграрної освіти та науки в Україні. 

 

7. Українські землі на початку ХХ ст. Українська національно-

демократична революція 1917  1920 рр. Боротьба за відродження держав-

ності України. 

Розвиток капіталізму у промисловості та сільському господарстві, його осо-

бливості. Україна  один з найбільш розвинутих регіонів Російської імперії, її 

соціальне та національне гноблення. Суспільно-політичний та національний 

рух в Україні на початку XX ст. Співвідношення питань соціального і націона-

льного визволення у політичній думці. Утворення українських національних 

партій, їх роль у демократичних революціях у Росії. Діяльність загальноросій-

ських партій в Україні. Студентський рух. Кооперативний рух. 

    Революція 1905-1907 рр. в  Україні. Стратегія і тактика різних політичних 

сил. Маніфест 17 жовтня 1905 р. і ставлення до нього політичних партій. Укра-

їнське питання у Державній думі. Українська думська громада у І та II Держав-

них думах. Національне та аграрне питання в програмах і практиці політичних 

рухів і партій. Зростання національно-визвольного руху в Україні. Виникнення 

україномовної преси "Просвіти" в українському русі. 

Пожвавлення визвольної боротьби населення західноукраїнських земель під 

впливом революції в Росії. Розмежування двох класових тенденцій у націона-

льно-визвольному русі. 

Третьочервневий державний переворот у Росії. Столипінська реформа та її 

проведення в Україні. Економічні і політичні наслідки реформи. Масові пере-

селення українських селян до Сибіру і Далекого Сходу. Посилення царизмом 

політики національного гноблення та великодержавного шовінізму в Україні. 

Перша світова війна. Україна у планах іноземних держав. Ставлення до вій-

ни різних класів і партій. Утворення "Спілки визволення України". Головна 

Українська Рада. Українські січові стрільці. Еволюції політичної орієнтації 

ТУП в ході війни. 

Успіхи й невдачі російських військ на Південно-Західному фронті. Госпо-

дарська розруха і погіршення становища населення України в роки війни. Реп-

ресії проти українців в Російській і Австро-Угорській імперіях. Становище 

українців у Східній Галичині. Назрівання революційної кризи, активізація бо-

ротьби широких мас проти війни. 

Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну. Виникнення Рад робітни-

чих, селянських і солдатських депутатів. Призначення комісарів Тимчасового 

уряду в Україні. Утворення української центральної Ради, її соціальна база, 

партійний склад, програма. Початок українізації армії. Український Національ-

ний Конгрес. Перші кроки до національно - територіальної автономії у квітні-

травні 1917 року. I-й Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального се-



кретаріату. II-й Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України. 

М.Грушевський, В.Винниченко. Збройне повстання в Петрограді в жовтні 1917 

року та боротьба за владу в Києві. III-й Універсал Центральної Ради. Проголо-

шення Української Народної Республіки. Конфлікт між Центральною Радою та 

урядом Радянської Росії. I-й Всеукраїнський з'їзд Рад. Проголошення в Харкові 

радянської влади. Боротьба політичних сил за владу в Україні. Вторгнення бі-

льшовицьких військ з Росії. Прийняття IV-го Універсалу Центральної Ради. 

Проголошення незалежності України. Досягнення і невдачі Центральної Ради у 

внутрішній і зовнішній політиці. Аграрні проблеми в Універсалах Центральної 

Ради. 

Участь представників Центральної Ради в мирних переговорах у Брест-

Литовську. Підписання мирного договору з Німеччиною. Окупація України ні-

мецькими та австро-угорськими військами. Криза Центральної Ради навесні 

1918 року. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот. 

Гетьман Скоропадський і його уряд. Проголошення української держави. 

Законодавча діяльність гетьманської адміністрації. Ставлення українських по-

літичних партій до гетьманату. Внутрішня та зовнішня політика української 

держави. Аграрне питання в діяльності гетьманського уряду. Досягнення в на-

ціонально-культурній політиці. 

Повстансько-партизанська боротьба проти окупантів і гетьманського режи-

му. Зречення П.Скоропадського від влади. Утворення директорії, її склад, соці-

альна база, політика. Відновлення УНР. С.Петлюра. Соціальні програми Дирек-

торії. 

Революційні події 1918 року на західноукраїнських землях. Утворення Захі-

дноукраїнської Народної Республіки. Державотворчі процеси в ЗУНР. Зовніш-

ньополітична орієнтація ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року. 

     Відновлення радянської влади в Україні в 1919 році. Введення політики "во-

єнного комунізму". Націоналізація промисловості. Продовольча диктатура. 

Отаманщина. Наступ військ А.Денікіна і С.Петлюри. Конфлікт між петлюрів-

цями і денікінцями. Визволення України від денікінських військ і відродження 

УСРР у кінці 1919 року. Державне і господарське будівництво. 

Варшавський договір Ю. Пілсудського і С.Петлюри. Радянсько-польська 

війна. Ризький мирний договір 1921 року. Втрата Україною національної дер-

жавності. 

Причини поразки та основні уроки української національно-демократичної 

революції 1917 - 1920 рр. 

 

8. Економічний та соціально-політичний стан України в 20  30-х роках 

XX ст. 

    Суспільно-політичне життя на Україні в 20-ті роки. Необільшовицькі комуні-



стичні партії. Утвердження монополії Комуністичної партії. Звуження ролі Рад 

у політичній системі. Ліквідація багатопартійності. 

Соціально-економічна і політична криза початку 20-х років. Причини пере-

ходу до непу. Скасування продрозкладки, його політичні і соціально-

економічні наслідки. Суть та мета непу, особливості його здійснення в Україні. 

Голод 1921  1923 років на півдні України: причини і наслідки. Аграрна по-

літика більшовиків. Поступове відродження сільського господарства на основі 

неп. 

Неп у промисловості. Поява госпрозрахунку. Трестування промисловості. 

Відродження кредитно-фінансової системи. Монополія державної торгівлі. Пе-

рші наслідки відбудовного процесу. Національно-державне будівництво в 

Україні. Утворення СРСР як нової форми радянської державності. Причини 

створення СРСР. Конституційний статус УРСР у складі СРСР. Союзний договір 

від 30 грудня 1922 року та його оцінка. 

    Відмова від нової економічної політики. Концепція планової економіки. Курс 

на форсовану індустріалізацію. Директивне господарювання. Створення нового 

господарського механізму. Результати перших п'ятирічок. Організація масових 

виробничих рухів (ізотовський, стахановський та інші). Наслідки індустріаліза-

ції. Промисловість України напередодні Другої світової війни. 

Українське село наприкінці 20-х років. Структура землеволодіння у галузі 

сільськогосподарського виробництва. Рівень товарного виробництва. Запрова-

дження перспективних методів господарювання. Розвиток сільськогосподарсь-

кої кооперації та контрактації. Альтернативи соціально-економічного розвитку 

сільського господарства УРСР у 20  30-х роках. Ідеї вчених-аграрників М. Д. 

Кондратьєва, О. В. Чаянова та їх послідовників в Україні (Г. П. Коротков, К. Г. 

Маньковський та інші) щодо розвитку різноманітних форм сільськогосподарсь-

кої кооперації. Хлібозаготівельна криза 1928  1929 рр. Поворот до суцільної 

колективізації. Політика "розкуркулення селянства": масштаби, наслідки. Заве-

ршення колективізації основної частини селянських господарств у 1931  1932 

рр. Деградація сільськогосподарського виробництва в одержавлених колгоспах. 

Голодомор 1932  1933 рр., його причини та наслідки. Колгоспи в системі ко-

мандної економіки після 1933 року. Феномен колгоспної торгівлі в командній 

економіці. Політвідділи МТС і радгоспів як надзвичайні органи для стабілізації 

становища в сільському господарстві. Згубні наслідки насильницької колекти-

візації. Сільське господарство України напередодні ІІ-ої світової війни. 

Політичний підтекст радянської коренізації. Політика коренізації та її два 

аспекти  українізація і створення необхідних умов для всебічного розвитку 

національних меншин. Причини прийняття політики українізації, її особливості 

та наслідки. Досягнення і прорахунки українізації. Перші кроки культурного 

будівництва. Вплив українізації на процес національного відродження. Згор-



тання політики українізації. Національно-культурна політика державної партії в 

УРСР 30-х років. Боротьба з "буржуазним націоналізмом" і "націонал-

ухильництвом". "Розстріляне відродження". 

Монополізація Комуністичною партією всіх сфер державного, політичного і 

культурного життя. Формування культу особи Сталіна. Утвердження сталінсь-

кого тоталітарного режиму в Україні. Згубний вплив адміністративно-

командної системи на суспільно-політичне й духовне життя України. Бюрокра-

тизація всіх сторін життя суспільства. Згортання соціалістичної демократії. Ре-

пресії та їх наслідки в Україні. Конституція УРСР 1937 року та її оцінка. 

Західноукраїнські землі в 20-30-х роках. Режим соціального і національного 

гноблення на західноукраїнських землях. Розвиток національно-визвольного 

руху. Політичні партії, їх програми та діяльність. Українська Військова Органі-

зація, Організація Українських Націоналістів (ОУН), Українське Національно-

демократичне Об'єднання (УНДО), Комуністична партія Західної України 

(КПЗУ). Карпатська Україна у вирі європейських подій. 

 

9.  Україна в роки  Другої  світової  війни  та  відбудови і подальшого роз-

витку народного господарства (1939-1950 рр.) 

Причини і початок Другої світової війни. Українське питання у міжнародній 

політиці напередодні та на початку Другої світової війни. Радянсько-німецький 

пакт про ненапад від 23 серпня 1939 року та його оцінка. 

Вступ Червоної армії на західноукраїнські землі 17 вересня 1939р. Возз'єд-

нання західноукраїнських земель з Радянською Україною. Політика сталінсько-

го режиму на західноукраїнських землях. Приєднання Північної Буковини та 

Південної Бессарабії до складу УРСР. Радянсько-німецький договір про дружбу 

і кордони (вересень 1939 року). 

    Напад Німеччини на Радянський Союз. Оборонні бої радянських військ в 

Україні. Причини поразок і катастроф Червоної армії. 

Мобілізація сил народу на відсіч німецько-фашистським загарбникам. Ева-

куація промислових підприємств, закладів науки і культури УРСР на схід. Бо-

йові дії на південно-західному та південному напрямках. Оборона Києва, Оде-

си, Севастополя. Бої за Донбас. 

Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. План "Ост". Адмініс-

тративний устрій окупованої України. Боротьба в тилу ворога. Утворення ра-

дянського підпілля і початок партизанського руху. Створення "другого фронту" 

в тилу ворога. Діяльність ОУН-УПА. 

Визволення України Червоною армією. Битва за Лівобережну Україну і 

Донбас. Форсування Дніпра. Визволення Києва. Бої на Правобережжі і в захід-

них областях. Возз'єднання Закарпатської України з УРСР. Завершення істори-

чного процесу об'єднання всіх українських земель в єдиній українській державі. 



Внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини та її сателітів. 

Втрати України в Другій світовій війні. 

Об'єктивні та суб'єктивні труднощі переходу до мирного будівництва. Люд-

ські втрати та матеріальні збитки, заподіяні Україні війною та фашистською 

окупацією. Міжнародна діяльність України, участь у створенні та в роботі 

ООН. Зовнішньополітична діяльність України та її обмеженість. Невикористана 

можливість досягнення Україною реального суверенітету. 

Зміни у політичній системі України в умовах переходу від війни до миру. 

Перебудова роботи Верховної Ради УРСР та місцевих Рад. Посилення політич-

ної монополії керівних органів Комуністичної партії. Громадські організації: 

профспілки, комсомол, їх прихильність до традиційних форм і методів роботи. 

Агонія сталінізму на Україні. 

Відбудова народного господарства й особливості соціальної політики. Тру-

днощі відбудовного періоду. Негативні явища у відбудові та економічному роз-

витку республіки, труднощі відбудови сільського господарства. Голод 1946  

1947рр.Заходи для зміцнення суспільного господарства. Колективізація в захід-

них областях України. Помилки в аграрній політиці держави. 

Соціально-економічні та культурні перетворення в західних областях Укра-

їни. Возз'єднання всіх українських земель як фактор консолідації та дальшого 

розвитку української нації. Особливості, здобутки і трагічні наслідки соціаль-

них перетворень та національної політики у західних областях. Насильницька 

колективізація. Масові депортації та репресії. Опір місцевого населення сталін-

ському насиллю. Церковний собор 1946 р. та його негативні наслідки. 

Перші кроки щодо подолання культу особи після смерті Й.В.Сталіна. 

 

  10. Соціально-економічні і політичні процеси в Україні в другій половині 

50-х    80-х роках ХХ ст. 

Хрущовська "відлига", її характер в Україні. Боротьба проти культу особи 

Сталіна та його наслідків. Початок реабілітації жертв сталінських репресій. 

Спроби лібералізації політичного режиму. 

Економічні реформи М.С.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний харак-

тер, загальна спрямованість і значення. Соціальні програми М.С.Хрущова. 

Заходи щодо удосконалення управління і модернізації промисловості. 

Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні 

східних регіонів СРСР і цілинних земель. 

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху "шістдесятників", їх роль у 

національно-культурному ж и т т і .  Переміни в кремлівському керівництві у 

жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. 

Реформи середини 60-х років, їх згортання консерваторами в партійно-

державному керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної дія-



льності Сталіна. Деформації в структурі економіки України, хижацька експлуа-

тація її багатств, будівництво хімічних підприємств, атомних електростанцій. 

Наростання екологічної небезпеки. Екстенсивний розвиток сільського госпо-

дарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації "неперспективних" сіл. 

Звільнення П. О. Шелеста. Подальше обмеження прав України. 

В.В.Щербицький як провідник русифікаторської політики центру України в 

єдиному народногосподарському комплексі СРСР. 

 Політичні репресії 60-70-х років. Посилення реакції в духовному житті. 

Поглиблення нігілістичного ставлення до національної самобутності українсь-

кого народу. Створення історії України. 

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні дії органів 

КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному та суспільно-

політичному розвитку України. Ігнорування екологічних наслідків промислово-

го будівництва. 

 

11. Україна на шляху до незалежності та її розвиток за сучасних умов. 

Спроби М.С.Горбачова реформувати суспільство на шляхах прискорення, 

перебудови, гласності. Зміст терміна "перебудова". Періодизація перебудови. 

Проведення економічних реформ. Економічна політика центрального уряду й 

Україна. Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х ро-

ків. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. 

Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної активності народу. 

Гальмування перебудовних процесів в Україні. Національне пробудження укра-

їнського народу. Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів тоталітар-

ного режиму. 

Народження Народного руху України і перетворення його в опозиційну до 

КПРС силу. Перші кроки в демократизації суспільно-політичного життя і утво-

рення нових політичних партій та громадських об'єднань. Реформа виробничої 

системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської опози-

ції  "Народної ради". Прийняття Декларації про державний суверенітет Украї-

ни. Курс національно-демократичних сил на утвердження державної та еконо-

мічної незалежності республіки, утворення самостійної держави. 

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для 

України. Схвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності 

України. Заборона діяльності КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, 

засобів масової інформації в демократизації суспільства, відродженні націона-

льних традицій, розширенні сфери вжитку української мови. 

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента 

України. Л. М. Кравчук  Президент України. Денонсація Договору 1922 р. про 

утворення СРСР. Угода про Співдружність незалежних держав. Затвердження 



державної символіки України. 

       Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Змі-

цнення державних кордонів. Формування Збройних сил і Військово-морського 

флоту, Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби. Запровадження 

національної грошової одиниці та інших інститутів державності. 

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування 

економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, прива-

тизації, їх суперечливий характер. Зниження темпів промислового і сільського-

сподарського виробництва. Криза кредитно-фінансової системи. Наростання 

інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки шляхів виходу з кри-

зи і соціального захисту населення. 

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти. 

Формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і 

об'єднань, їх платформи у виборах до Верховної Ради України 1994 року. 

Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання Президентом 

Л.Д.Кучми. Його соціально-економічна та політична платформа. Кроки з її реа-

лізації. Прийняття Конституції України. Виборча система України. Результати 

виборів Президента України в 1999 році. Вибори до місцевих Рад і до Верхов-

ної Ради України 2002 р. Послання Президента України до Верховної Ради 

України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 рр." та "Євро-

пейський вибір. Концептуальні засади "стратегій" економічного та соціального 

розвитку України на 2002  2011 рр." 

Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними 

державами. Встановлення дипломатичних відносин, формування представництва 

у міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. Набуття Україною 

без’ядерного статусу. Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і спів-

робітництва, припинення воєнних конфліктів. 

«Помаранчева революція»: причини, суть, наслідки. 

Революція Гідності 2013-2014 рр. Початок Євромайдану, спроби його розгону, «ди-

ктаторські закони». Повалення режиму В. Януковича. Небесна Сотня. 

Анексія та тимчасова окупація Криму  Російською Федерацією. Агресія Росії проти 

України. Антитерористична операція (АТО) та Операція об’єднаних сил (ООС) в До-

нецькій та Луганській областях.  

Дострокові президентські вибори 2014 р. Петро Порошенко. Угода про асоціацію 

між Україною й Європейським Союзом. Безвіз. Бойові дії на сході України (квітень 

2014—2018 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес 

мирного врегулювання: Мінські угоди та «норманська четвірка». Формування грома-

дянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014—2018 рр. 

Особливості культурного розвитку України (1991—2018 рр.). Релігійне життя. То-

мос. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Літерату-



ра і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. Розвиток спорту та здобутки українських 

спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р.  

    Місце і роль сільськогосподарського виробництва України в розбудові украї-

нської держави. Аграрне питання у платформах політичних партій України. 

Сутність і напрями земельної реформи. Шляхи удосконалення економічних ві-

дносин на селі. Зміна форм і методів господарювання у реформованих вироб-

ничих і невиробничих структурах агропромислового комплексу. Відродження і 

соціальний розвиток українського села.  
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1. Назвіть перших історично відомих кочовиків на території України… 

2. Поселення, які утворили грецькі переселенці у Північному Причорномор’ї у середині 

І тис. до н.е. називались… 

3. Назвіть античні міста – держави Північного Причорномор’я… 

4. Назвіть історично відомих кочовиків на території України… 

5. Племена, що жили на території сучасної України в VІІ – ІІІ ст. до н.е. давньогрецькі 

автори об’єднювали під назвою… 

6. Прабатьківщиною слов’ян більшість учених нині вважає територію… 

7. Міста полян, словя’нських племен, що проживали на території України у VІІІ-ІХ ст.. – 

це… 

8. Вчені вважають, що Київ засновано у… 

9. Назвіть основну версію походження Давньоруської держави… 

10. Княгиня Ольга встановила «уроки». Це означало , що було… 

11.  Яке з наведених визначень пояснює, що таке віче.. 

12. У якому році Київська Русь прийняла християнство як державну релігію… 

13. Хто з київських князів вперше чеканив монети, на яких був зображений тризуб, 

державний герб сучасної України… 

14. Який з давньоруських князів написав «Повчання дітям»… 

15. Яке місто Київської Русі отримало назву «матір городів руських»… 

16. Визначте за часи князювання якого князя у Києві були збудовані Золоті ворота, 

Софіївський собор, засновано першу на Русі бібліотеку… 

17. «Руська правда» була створена в часи князювання… 

18. Які князі сприяли розвитку шкільної освіти в Київській Русі… 

19. Хто був автором «Слова про закон і благодать»… 

20. Що призвело до розпаду Київської Русі… 

21. Після нападу яких кочових племен Київська Русь припинила своє існування як єдина 

держава… 

22. Назвіть дату здобуття монголо-татарами м. Київ… 

23. Коли були об’єднані Галицьке і Волинське князівство в єдину державу… 

24. За часів якого князя Галько-Волинське князівство набуло найбільшої могутності… 

25. Яке місто заснував Данило Галицький і назвав його на честь сина… 

26. Хто з Галицько-Волинських князів найбільше прославився в боротьбі з монголо-

татарами… 

27. Приєднання українських земель до Литовського князівства відбувалось… 

28. Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувались принципу 

« старого не порушувати, нового не впроваджувати»… 

29. Яка унія стала першою угодою між Литовським князівством і Польським 

королівством… 

30. Коли було утворено державу Річ Посполиту… 

31. Які держави об’єднались  у Річ Посполиту… 

32. Яке визначення відповідає поняттю волока… 

33. Берестейську унію було укладено… 

34. Що лежить в основі фільваркової системи… 

35. Визначте дату оформлення церковної унії між православними і католиками… 

36. Назвіть причини виникнення козацтва в Україні… 

37. Визначте хто був першім козацьким гетьманом… 

38. З яких класів суспільства формувалось українське козацтво… 

39. Козаки, які весь час перебували на запорізькій Січі, не мали власного господарства і 

займалися лише військовою справою називались… 

40. Коли в Україні виникли братства – громадські об’єднання православного українського 

населення… 

41. У якому місті було засноване перше українське братство… 

42. Яке соціальне походження Б.Хмельницького… 



43. Б.Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорізького в січні… 

44. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького 

розпочалася у… 

45. Хто був союзником Б.Хмельницького у першій рік національно - визвольної війни 

українського народу… 

46. Яка з перелічених битв закінчилася поразкою козацького війська під проводом 

Б.Хмельницького… 

47. Битва під Берестечком відбулася… 

48. Столицею козацької держави Б.Хмельницького був… 

49. Символ влади гетьмана на Запорізькій Січі – це… 

50. Наслідками Переяславської ради було підписання… 

51. Гетьман Іван Виговський встановив союзницькі відносини і уклав Гадяцьку унію з… 

52. Проект першої Конституції під назвою «Пакти і Конституція прав і вольностей 

Запорозького війська» склав… 

53. Розкол України на Лівобережну і Правобережну стався у… 

54. В якому місті вперше виникло книгодрукування в Україні… 

55. Доба  «Руїни» в Україні охоплює… 

56. Ким був заснований Києво - Могилянський колегіум… 

57.  Коли була остаточно ліквідована Запорізька січ… 

58. За чиїм наказом було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ… 

59.  Коли було остаточно скасовано Гетьманщину… 

60. Наслідком якої події стало входження Правобережної України до складу Російської 

імперії… 

61. Хто був останнім українським гетьманом у ХVІІІ ст…. 

62. Опришки у ХVІ-  ХVІІ ст. діяли на… 

63. Остаточне закріпачення українського селянства після поширення на Лівобережній 

Україні загальноімперського режиму панщини відбулось… 

64. Визначте учасників гайдамацького руху… 

65. Якою була головна причина повстань українського народу під проводом Устима 

Кармалюка та Івана Звонаренка… 

66. В якому місті виникло «Південне товариство» декабристів… 

67. Хто був ідеологом «Південного товариства» декабристів… 

68. Яке повстання українського народу носило назву «Коліївщина»… 

69. Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у 1843 -1844 рр…. 

70. До яких держав відійшли українські землі, що знаходилися у складі Польщі після її 

поділу… 

71. Хто з видатних письменників утвердив українську народну мову як літературну… 

72. На які роки припадала діяльність Кирило-Мефодіївського товариства… 

73. Учасниками Кирило-Мефодіївського товариства були… 

74.  Визначте основні програмні положення Кирило-Мефодіївського товариства… 

75.  Члени Кирило-Мефодіївського товариства розраховували реалізувати свою програму 

шляхом… 

76. Засновниками громадсько-культурного об’єднання «Руська трійця» були… 

77. В якому році скасовано кріпацтво в Східній Галичині… 

78. Збірка «Русалка Дністрова» була видана зусиллями… 

79. Яка перша велика залізниця була збудована в Україні… 

80. Кріпосне право в Наддніпрянській Україні було скасовано… 

81. Визначте ідейних натхненників українського відродження ХІХ ст… 

82. Валуєвський циркуляр про заборону друкування українською мовою було видано… 

83. Які організації діяли в Україні у другій половині ХІХ ст… 

84. Вирішальну роль у наданні політичного характеру українському рухові другої 

половини ХІХ ст.. відігравав… 

85. Емський указ про заборону використання української мови було видано… 



86. Емський указ про заборону використання української мови став відповіддю на 

діяльність… 

87. Хто був лідером суспільно-культурного руху «хлопоманів»… 

88. Коли виникла організація «братство тарасівців»… 

89. Коли відбулась Перша світова війна … 

90. Які міста з’єднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні… 

91. Як називався загальноукраїнський часопис, який І.Франко і М.Грушевський почали 

видавати у 1898 р…. 

92. Українські землі на початку ХХ ст. знаходились у складі… 

93. Столипінська аграрна реформа передбачала… 

94. Яка подія сприяла розгортанню руху товариства «Просвіта» в Україні… 

95. Легіон добровольців «Українські січові стрільці було створено»… 

96. Визначте правильну послідовність подій української революції 1917-1920 рр.. 

97. Коли створено Центральну Раду… 

98. Головою Центральної Ради був… 

100.Першим Головою Генерального Секретаріату Центральної Ради було обрано… 

101.Проголшення Другого Універсалу Центральної Ради було наслідком… 

102. В якому документі Центральної Ради було проголошено Українську Народну 

Республіку… 

103.Якім Універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність України… 

104. Проголошення ІІІ Універсалом Української Народної Республіки (УНР) стало 

реакцією на… 

105. Коли відбувся бій під Крутами… 

106. Вкажіть період  існування Гетьманату П.Скоропадського… 

107. У якій сфері діяльності уряд П.Скоропадського досягнув найбільшого успіху… 

108.Причинами падіння Гетьманату П.Скоропадського були… 

109. Визначте головну мету Директорії… 

110.Злука Української Народної республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 

відбулася… 

111. Після відставки В.Винниченко 11  лютого 1919 р. головою Директорії й одноосібним 

лідером УНР став… 

112.Як називалася політика запроваджена більшовиками в Україні в 1919 р…. 

113.Складовими політики «воєнного комунізму» були… 

114.6 січня 1919 р. офіційна  назва української держави з УНР була замінена на… 

115. Протягом весни 1919 р. радянське керівництво в Україні започаткувало на селі 

створення… 

116. Радянській Союз було утворено у… 

117. Після утворення 30 грудня 1922 р. СРСР став… 

118. І з’їзд Рад 30 грудня 1922 р. прийняв рішення про утворення СРСР до складу якого 

увійшли… 

119.Визначте характерні риси нової економічної політики (неп)… 

120.Політика українізації, яка здійснювалась радянським керівництвом в Україні в 20-ті 

роки передбачала… 

121.Які назву мав театр, створений у 1922 р. славетним українським режисером 

Л.Курбасом… 

122.Хто з відомих представників української політичної еміграції повернувся в Радянську 

Україну… 

123.Індустріалізація, яка проводилася радянським керівництвом в 20-30-х рр.. 

передбачала… 

124.В ході індустріалізації промисловий потенціал України формувався в регіонах… 

125.В ході індустріалізації в Україні першочерговий розвиток отримали наступні галузі 

промисловості… 

126. Назвіть найважливіші новобудови 20-30-х рр. ХХ ст…. 

127.Курс на колективізацію сільського господарства було проголошено… 



128. В якому році розпочалася насильницька суцільна колективізація в Україні… 

129. Голодомор в Україні був у… 

130. Політика «розкуркулення» селянства стала невід’ємною частиною… 

131. Яку страшну трагедію, що забрала більш як 10 мільйонів життів пережив народ 

України в міжвоєнні роки… 

132.Підсумок розвитку промисловості України у міжвоєнні роки ХХ ст. полягав у тому, 

що… 

133.Напередодні Другої Світової війни доля західноукраїнських земель була вирішена… 

134.Пакт Молотова - Ріббентропа свідчів про… 

135. Галичина ввійшла до складу СРСР у… 

136. Друга світова війна почалася …. 

137. На яку країну згідно з планом «Барбароса» передбачав напасти А.Гітлер… 

138. Коли фашистська Німеччина напала на Радянський Союз… 

139. Вкажіть назву плану, який Німеччина почала втілювати в життя з початком нападу на 

СРСР у 1941 р. … 

140.Причини тимчасових невдач Радянської армії в початковий період війни з 

Німеччиною полягали у… 

141. Оборона Одеси відбулася… 

142. Гітлерівський план «Ост» передбачав… 

143. Вкажіть країну, до складу якої після окупації України, нацисти включили українську 

територію під назвою «Трансністрія»… 

144. Радянській рух опору – це… 

145.Командирами партизанських загонів на території України були… 

146. Командувачем УПА став… 

147.Які події на фронті поклали початок звільненню України від німецько-фашистських 

військ… 

148.В ході якої стратегічної операції почалося визволення України від німецько-

фашистських військ… 

149. Радянська армія звільнила Київ від німецьких окупантів …. 

150. Радянська армія звільнила Одесу від німецьких окупантів… 

151. Друга світова війна закінчилася у… 

152. Друга світова війна завершилася перемогою… 

153. Визначте дати початку і завершення другої світової війни… 

154. Коли Україна стала членом ООН… 

155.Визначте характерні особливості відбудовчих процесів в УРСР повоєнного періоду… 

156. Визначте приоритетні галузі відбудови народного господарства УРСР в післявоєнний 

період… 

157. Вкажіть назву процесу лібералізації політичного режиму в країні, який розпочався 

після смерті Й.Сталіна… 

158. Культ особи Й.Сталіна розвінчав… 

159.Політика десталінізації М.Хрущова призвела до… 

160. Яка територія увійшла до складу УРСР у 1954 р. … 

161.  Головними програмними положеннями українських дисидентів 50-60-х років були… 

162. Українську робітничу селянську спілку очолював… 

163. Які заходи радянського уряду в 1959-1965 рр. позитивно вплинули на розвиток 

сільського господарства в України… 

164. В УРСР на початку 80-х років виникла системна криза, що означало… 

165.Назвіть прізвища учасників Української Гельсінської групи… 

166.Визнчте причини провалу економічних реформ 80-х років в СРСР… 

167. Масова громадянська політична організація створена в Україні у 1989 р. для 

підтримки перебудови називалася… 

168.Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС… 

169.Декларацію про державний суверенітет України прийнято… 

170. Коли відбувся референдум, що вирішував питання самостійності України… 



171. Президентом України 1 грудня 1991 р. було обрано… 

172.Яким чином була розв’язана проблема ядерної зброї в Україні… 

173. «Акт проголошення незалежності України» був прийнятий Верховною Радою УРСР 

у… 

174. Коли почалася революція Гідності… 

175.Конституція незалежної України була прийнята… 

176.Згідно з Конституцією  1996 р. Україна є…. 

177. У 2014 році президентом України було обрано… 

178.Президентами незалежної України були… 

179. Визначте проблеми сучасної України… 

180. Членом яких міжнародних структур стала Україна за роки незалежності… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова предметної комісії, 

викладач                                                                                          І.В. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  



  



 


