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Надії Х а р а к т е р и с т и к а  відповідей

І (106-1 ІІАбітурієнт може назвати одну-дві події, дати.
Історичні постаті чи історико-географічні 
[об’ єкти.

2(1 13-І d
Абітурієнт називає кілька подій, дат, історичних 
постатей або історико-географічних о б ’єктів; обирає 

правильний варіант відповіді з двох запропонованих 

(на рівні «так-ні»);  має загальне уявлення про лічбу 
іасу в історії. Визначає послідовність подій (па рівні 

З (1 19-1 2 3 «пізнііпе-раніпіе»).

Абітурієнт може двома-трьома простими реченнями 

розповісти про історичну подію чи постать; упізнати 
історичну подію, постать за описом; співвіднести рік 

Із і століттям, століття з тисячоліттям (на рівні «так- 
ні»; має загальне уявлення про історичну карту).

II. Середній! 4 (124-1 ЗЗАбітурієнт може репродуктивно відтворити (у межах

[чотирьох-інести простих речень) частину навчального 

матеріалу теми; дати визначення історичних термінів, 

наведених у тексті підручника або названих 
екзамснанором; назвати одну-дві основні дати; 

показати на карті історико-географічні об'єкти.

І5 (134-143
[Лбітурієт  може відтворити основний зміст

навчальної геми, відповідаючи па запитання

екзаменатора; визначити окремі ознаки історичних 

ронять, назвати основні дати; за допомогою 

екзаменатора може показати на історичній карті 

6 (144-1 52 основи і місця подій.

Абітурієнт загалом самостійно відтворює фактичний 
матеріал теми; може дати стислу характеристику 

історичній постаті (за алгоритмом), встановити

послідовність подій; загалом правильно вживає 

[історичні терміни; може показати на карзі основні



місця подій, користуватись за допомогою 
екзаменатора (зразок, пам'ятка, алгоритм) джерелами 
історичної інформації (наочними та текстовими, що 

'подаються в підручниках).

Достатні 7 (1 53-1 бІЛбітуріснт загалом послідовно і логічно, самостійно
(відтворює навчальний матеріал теми, виявляє 
(розуміння історичної термінології.  Дає загальну 
(характеристику події (причини, наслідки, значення), 
(виокремлює окремі ознаки явищ та процесів; «чигає» 
історичні карти і картосхеми з опорою на їх легенду; 
встановлює послідовність і тривалість історичних 
подій; використовує наведені у підручнику документи 

[як джерело знань.

18 (1 63-171
Абітурієнт володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, дає загалом 

правильне визначення історичних понять, аналізує 

історичні факти на основі їх опису і наочного 

відображення, порівнює однорідні історичні події та 

явища, характеризує причиино-наслідкові зв'язки між 
історичними явищами у межах теми, встановлює 

синхронність подій у межах теми; використовуючи

(9 (172-1 74Ілсгенду карти, супроводжує показ історичних об'єктів 

їх словесним описом.

(Абітурієнт вільно оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти і формулює нескладні 

висновки, обгрунтовує свої висновки конкретними 
фактами, взятими з підручників (посібників, 
історичних документів);  може дати порівняльну 

(характеристику історичним явищам, визначення 

понять; загалом самостійно встановлює причиино- 

наслідкові зв'язки; встановлює синхронність подій у 

межах курсу; може аналізувати зміст історичної карти, 

узагальнювати та застосовувати набуті знання.

Високий! 0 (1 75-1 8Абітурієнт упевнено оперує набу тими знаннями і
застосовує їх для розв'язання нових навчальних 
проблем; виявляє розуміння історичних процесів; 

робить аргументовані висновки; характеризує



I 1 (182- 
190.5)

12( 191-

історичиі явища і процеси, використовуючи рівні 
іджерела інформації; сні вставляє і систематизує лані 
історичних карі і застосовує їх для характеристики 
подій, явищ, процесів; встановлює синхронність подій 

[вітчизняної та всесвітньої історії.

Абітурієнті володіє глибокими і міцними знаннями, 
може вільно висловлювати власні судження 

[переконливо їх аргументувати; може аналізувати 
[історичну інформацію, співвідносити історичні 

[процеси з періодом (епохою) на основі наукової 

періодизації історії; мас досить міцні навички роботи з 
історичною картою.

0
Абітурієнт у повному обсязі опанував програмовий 

матеріал; має глибокі й міцні знання, здатний, 
[відповідно до вікових особливостей, презентувати 

[власну інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) 
[історичних явищ.



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Т е м а  1. Історія  У кра їни  я к  наука  та  н а в ч а л ь н а  дисципліна

Предмет і завдання курсу історія України та його структура. Історія 
України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної 
історії в системі вузівського навчання. Міжгіредметні з в ’язки у вивченні 
історії України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки, 
виховання громадянської позиції та патріотизму. Вітчизняна історія як наука 
і засіб виховання національної свідомості.

Новітні методологічні засади вивчення історії України. Методи 
історичного пізнання. Основні критерії і термінологічні поняття.

Джерелознавство та історіографія вітчизняної історії. Стереотипи 
історії радянського суспільства. Зосередження уваги громадськості на «білих 
плямах» в новітній історії України в кінці 80-х - на початку 90-х pp. X X  ст.

Зарубіжна історіографія історії України, центри, школи, узагальнюючі 
праці. Історична наука у незалежній Україні. Сучасні концепції новітньої 
історії У країни.

Т е м а  2. Первісне сусп ільство  на територ і ї  У кра їни

Початок формування людської  цивілізації на території України. 
Первісні люди та їх спосіб життя.

Неолітична революція. Племена трипільської культури. Традиції 
трипільської культури в культурах пізніших народів. Розвиток землеробства і 
скотарства. Суспільні поділи праці.

Населення доби раннього залізного віку на території України. 
Кіммерійці,  скіфи, сармати. Перші протидержавні утворення. Економічні 
зв'язки з країнами Середземномор’я га Середньої Азії. Античні міета- 
держави в І Іівнічному І Іричорномор'ї.

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов'ян. Проблема 
«прабатьківщини» слов'ян в історіографії. Виокремлення східних слов ’ян, їх 
звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз та його значення у 
формуванні української державності.  Боротьба антів з готами, гунами, 
аварами. Східнослов’янські племена і державно-племінні союзи VI-IX ст.

Еволюція суспільного устрою східних слов ’ян. Поява приватної 
власності. Взаємовідносини східних слов ’ ян з сусідніми народами.

Т е м а  3. К и їв с ь к а  Русь. Г а л и ц ь к о -В о л и н с ь к е  к н я з ів с т в о

Джерела та історіографія. Історичні передумови утворення Київської 
Русі. Походження термінів «Русь»,  «Руська земля». Перетворення Києва на 
політичний центр східнослов’янських племінних союзів.



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Гема 1. Історія У кра їн и  я к  наука  та  н а в ч а л ь н а  дисципліна

Предмет і завдання курсу історія України та його структура. Історія 
України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної 
історії в системі вузівського навчання. Міжпредметні зв'язки у вивченні 
історії України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки, 
виховання громадянської позиції та патріотизму. Вітчизняна історія як наука 
і засіб виховання національної свідомості.

Новітні методологічні засади вивчення історії України. Методи 
історичного пізнання. Основні критерії і термінологічні поняття.

Джерелознавство та історіографія вітчизняної історії. Стереотипи 
історії радянського суспільства. Зосередження уваги громадськості на «білих 
плямах» в новітній історії України в кінці 80-х - на початку 90-х pp. X X  ст.

Зарубіжна історіографія історії України, центри, школи, узагальнюючі 
праці. Історична наука у незалежній Україні. Сучасні концепції новітньої 
історії У країни.

Т е м а  2. Первісне  сусп ільство  на територ і ї  України

Початок формування людської цивілізації на території України. 
І Іервісні люди та їх спосіб житія.

Неолітична революція. Племена трипільської культури. Традиції 
трипільської культури в культурах пізніших народів. Розвиток землеробства і 
скотарства. Суспільні поділи праці.

Населення доби раннього залізного віку на території України. 
Кіммерійці,  скіфи, сармаги. Перші протидержавні утворення. Економічні 
зв'язки з країнами Середземномор'я та Середньої  Азії. Античні міста- 
держави в Північному Причорномор'ї.

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов ’ян. Проблема 
«прабатьківщини» сло в ’ян в історіографії. Виокремлення східних слов'ян, їх 
звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз та його значення у 
формуванні української державності,  боротьба антів з готами, гунами, 
аварами. Східнослов’янські племена і державно-племінні союзи VI-IX ст.

Еволюція суспільного устрою східних сло в ’ян. Поява приватної 
власності. Взаємовідносини східних слов'ян з сусідніми народами.

Т е м а  3. К и їв с ь к а  Русь. Г а л и ц ь к о -В о л и н с ь к е  к н я з ів ст в о

Джерела та історіографія. Історичні передумови утворення Київської 
Русі. Походження термінів «Русь»,  «Руська земля». Перетворення Києва на 
політичний центр східнослов’янських племінних союзів.



Історичні версії та гіпотези походження Київської Русі. Сутність 
норманської теорії та її опоненти. Хозарська гіпотеза та її оцінка в історичній 
літературі. Теорія кельтського походження Київської Русі.

Основні етапи становлення Давньоруської держави. Характерні риси 
соціально-економічного розвитку Київської Русі. Соціальна структура 
населення. Внутрішня га зовнішня політика князів Олега, Ігоря, Ольги, 
Святослава, Володимира Великого га Ярослава Мудрого.

Суспільно-політичні відносини в Київській державі. Політичний 
устрій. Інститути державної влади. Центральна та регіональна влада. Народні 
рухи. Основні етапи християнізації. Хрещення Київської Русі та його 
історичне значення. Характерні риси та особливості розвитку культури. 
Міжнародні з в ’язки. Причини та наслідки політичної роздробленості.  
Етнополітичний розвиток. Проблема генези української народності н 
історіографії. Етноніми «русичі»,  «русини». Перші згадки про етнотопонім 
«Україна» . Історичне значення Київської Русі у формуванні державотворчих 
традицій українського народу.

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави. 
Внутрішня і зовнішня політика Ростиславовичів. Ярослав Осмомисл. 
Політичні підсумки князювання Романа Мстиславовича та Данила 
Романовича. Суспільно-політичний і адміністративно-територіальний устрій 
Галицько-Волинського князівства. Характерні риси та наслідки 
внутрішньополітичної боротьби за владу. Історичне значення Галицько- 
Волинського князівства у формуванні української державності.

Т е м а  4. У к р а їн с ьк і  землі в л и т о в с ь к о -п о л ь с ь к у  добу. У к р а їн с ь к а  
н ац іон альна  револю ц ія  X V II  сг.

Джерела та історіографія. Перехід українських земель в XIII - XIV ст. 
під владу Литви. Політичний устрій Великого князівства Литовського. 
Особливості перебування українських земель у його складі. І Іричини та 
наслідки люблінської  унії для України. Входження України до складу Речі 
Посполитої.  Виникнення і діяльність братств. Брестська церковна унія. 
Створення греко-католицької церкви та її значення м громадському житті 
України. Історичні передумови та джерела виникнення українського 
козацтва. Етапи його становлення та розвитку. Застосування Запорізької Січі 
як зародку національної держави. Суспільно-політична організація 
українського козацтва. Державотворчі тенденції в його діяльності. 
Особливості козацтва як нової української політичної сили.

Соціально-економічні та соціально-політичні передумови Української 
національної революції XVII ст. Стратегічна мста революції,  її типологія, 
періодизація, особливості здійснення. Роль і місце Української національної 
революції у вітчизняній та європейській історії. Формування Української 
козацької держави, її ознаки. Національна ідея Б. Хмельницького. Сутність 
українсько-російського договору 1654 р. та його наслідки для України. 
Оцінка Переяславської угоди в історичній лі тературі.



Т ем а  5. У к р а їн с ь к а  к о з а ц ь к а  д е р ж а в а  (друга половина  X V II-  
XVIII  ет.)

Джерела та історіографія, /(оба Руїни в політичній історії України. 
Причини та наслідки територіально-політичного розколу України. Внутрішня 
та зовнішня політика гетьманів Ю. Хмельницького, І.Виговського, П.Тетері,  
І .Брюховецького, 11.Дорошенка, /( .Многогрішного,  І.Самойловича.

Суспільно-політичний устрій Лівобережної України наприкінці XVII - 
початку XVIII ст. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики гетьмана 
І.Мазепи. Наступ російського царизму на політичну автономію України. 
Національна ідея І.Мазепи. Російсько-шведська війна. Полтавська битва та її 
наслідки для України.

Обрання гетьманом І.Скоропадського. Пилип Орлик та його 
Конституція України.

Основні етапи інкорпораційної політики царизму щодо України. 
Утворення Малоросійської колегії на чолі з С.Вельяміновим. Наказний 
гетьман П. Полуботок. Боротьба старшини за відновлення гетьманства. 
Гетьман Д. Апостол. Впровадження міністерського правління.

Останній гетьман України К. Розумовський. Обмеження козацького 
самоврядування на Слобожанщині.  Руйнація полігико-адміністративного 
устрою України. Ліквідація царизмом Гетьманщини та Запорозької Січі. 
І Іричини та наслідки ліквідації української державності.

Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в 
середині та другій половині XVIII ст.

Вплив російсько-турецьких війн 1768-1794 і 1787-1791 pp. на долю 
України.

Територіально-політичні поділи Речі Посполитої.  Входження 
українських земель в державну структуру Російської і Австрійської імперій.

Т е м а  6. У к р а їн ськ і  землі у складі  Російської  т а  А в ст р о -У го р с ьк о ї  
імперій (X IX  сг.)

Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства 
в Наддніпрянщині в першій половині XIX ст. Загострення соціальних 
суперечностей.

Участь українського населення у війні 1812 р. Декабристи в Україні. 
«Південне товариство». «Товариство об'єднаних слов ’ян». Українське 
питання в програмних документах декабристів.

Початок українського національного відродження. Програмні 
документи Кирило-Мефодіївського товариства та його діяльність. Криза 
кріпосницького господарювання в Східній Галичині. Особливості процесу 
національного відродження на західноукраїнських землях. Діяльність 
«Руської трійці».  Вплив європейських революцій 1848-1849 pp. на 
соціально-політичне життя в Західній Україні. Формування політичного 
світогляду українців. Виникнення Головної руської ради (ГРР). Соціально- 
економічні реформи 60-70-х pp. X X  с г. в Російській імперії та їх особливості 
на Україні. Розвиток капіталізму у промисловості і сільському господарстві.



Основні тенденції суспільно-політичного розвитку Наддніпрянщини в другій 
половині XIX ст. Громадівський рух. Українське народництво та його 
еволюція. Історичні та ідейні попередники українських та російських 
політичних партій. Створення та діяльність політичного товариства 
«Братство Тарасівців». ГІершопочатки українського ліберально- 
демократичного руху. Формування російських політичних організації соціал- 
демократичного та неонародницького спрямування.

Основні риси соціально-економічного розвитку західно-українських 
земель в другій половині XIX  ст. Історичні передумови та особливості 
формування партійно-політичного руху в Східній Галичині. Конституційні 
реформи в Австро-Угорщині та їх вплив на суспільно-політичне життя в 
Західній Україні. Народовці і москвофіли. Українська політична думка в 
Східній Галичині в другій половині X IX  ст. Створення та основі напрямки 
діяльності українських партій Східної Галичини наприкінці X IX  ст. : РУРІ І, 
УС ДІЇ, УНДГІ.

Т ем а  7. У кр а їн а  на п очатку  X X  ст. У к р а їн с ь к а  революція  1917- 
1920 pp.

Основні риси соціально-економічного розвитку України на початку 
X X  ст. Виникнення українських політичних партій Наддніпрянщини та їх 
вимоги з національного питання. Діяльність загально-українських 
політичних партій і організацій. Розвиток робітничого, селянського і 
загально-демократичного руху. Революційні події Першої російської 
революції в Україні: виступи робітників, селян, солдатів і матросів. Стратегія 
і тактика українських й російських політичних партій у 1905-1907 pp. 
Пожвавлення національно-визвольного руху: розвиток української легальної 
преси, видавнича діяльність, створення «просвіт».  Українська парламентська 
громада в І та II Державних думах та її політична платформа. Столипінська 
аграрна реформа та особливості її проведення в Україні. Соціально- 
економічне становище західноукраїнських земель. Політичне життя Східної 
Галичини і Буковини. Протистояння українських і польських партій. 
Політичні партії та організації в Україні у 1907-1914 pp. Економічне 
становище України в роки Першої світової війни. Руйнація народного 
господарства. Політичні партії і організації в Україні у роки Першої світової 
війни. Переслідування окупаційною владою українського громадсько- 
політичного та культурного життя. Лютнева революція 1917 р. в Україні: 
передумови, хід, специфіка і наслідки.

Концептуальні засади вивчення історії визвольних змагань 1917- 
1920 рр. Джерела та історіографія. Причини, характер, мета Української 
революції, її періодизація. Утворення Центральної Ради та її державотворча 
діяльність. Політична програма Центральної Ради. Відносини Центральної 
Ради з Раднаркомом Росії. Проголошення Української Народної Республіки 
(УНР). Війна більшовицької Росії проти УІ1Р і перший прихід радянської 
влади в Україну. Брестський мирний договір. Вступ німецьких і австро-



угорських військ в Україну. Прийняття Конституції УНР. Розпуск 
1 (ентральної Ради, причини її поразки.

Історичні обставини гетьманського перевороту. Природа 
гетьманського режиму. Внутрішня і зовнішня політика уряду Української 
держави. Мирні переговори з радянською Росією. Політична криза 
Гетьманату. Утворення Директорії,  її внутрішня та зовнішня політика. Друга 
війна з радянською Росією. І Іричини поразки Директорії.

Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях у 1917- 
1918 рр. Проголошення ЗУНР. Західноукраїнські політичні партії, їх 
програми і соціальна база. Українсько-польська війна. «А кт  злуки» УНР і 
ЗУНР та його історичне значення. Селянсько-повстанський рух в Україні в 
1918-1919 pp.

Протистояння національно-демократичної та радянської моделей 
державності в Україні в 1919-1920 pp. Остаточне відновлення Радянської 
влади. Варшавська угода УНР з Польщею. Радянсько-польська війна. 
Розгром військ Врангеля і Махна. Історичне значення Української революції 
1917-1920 pp.

Т е м а  8. С оціально-економічний та  соціально-політичний  
р о зви то к  у к р а їн сь к и х  зем ель  у 20-30-т і роки X X  ст.

Соціально-економічне та політичне становище в УРСР на початку 20- 
х років. Перехід до нової економічної політики. Сутність НГІІу та її 
особливості в Україні. Голод 1921-1923 pp., його причини і наслідки. 
Зміцнення радянського ладу в Україні. Входження УРСР до складу 
Радянського Союзу.  Остаточна втрата нею незалежності. Утвердження 
політичної монополії більшовиків. Комуністична партія у політичній системі 
СРСР та Радянської України. Ідейно-політична боротьба у більшовицькій 
партії та її наслідки. Альтернативні політичні течії в лавах КІІ(б)У. Сутність 
націонал-ухильництва та його доля.

Формування командно-адміністративної системи в економіці. 
Політичні цілі індустріалізації. Запровадження нового господарського 
механізму в націоналізованій економіці. Проблема мотивації праці. Феномен 
«соціалістичного змагання». Ізотовський рух. Стаханівський рух. Підсумки 
індустріалізації в Україні. Політичні цілі колективізації.  Основні стани її 
проведення та засоби експропріації селянства. Колгоспи в системі командної 
економіки. І олодомор 1932-1933 pp. в Україні: причини та наслідки. 
Суперечливий характер соціально-економічних перетворень в умовах 
формування командно-адміністративної системи.

Політика коренізації, її особливості і підсумки. Політичні цілі 
«культурної революції».  Ідеологія і культура. Боротьба компартійно- 
радянського керівництва з національно-культурним відродженням. Трагічна 
доля української інтелігенції. Умови і результати культурного розвитку 
УРСР в 30-х роках.



Сутність тоталітарного режиму, його характерні риси та особливості в 
Україні. Структура тоталітарної влади. Політичні процеси в 30-х роках в 
У Р С Р .

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Національна політика 
І Іольщі, Румунії, Чехословаччині на окупованих українських територіях. 
Соціально-політичний рух на західноукраїнських землях в 20-30-х pp.. 
Діяльність політичних партій та громадських о б ’єднань. Український 
націоналізм у міжвоєнні роки. Створення Організації українських 
націоналістів (ОУН). Програмні засади га політична діяльність ОУН. Греко- 
католицька церква в суспільно-політичному житті Західної України. 
Становище українців Буковини та в Закарпаття. Проголошення автономії 
Карпатської України. Карпатська Січ.

Т е м а  9. У к р а їн а  напередодні та  в роки Д руго ї  св ітово ї  війни
Геополітичне становище України напередодні Другої світової війни. 

Українське питання в політиці європейських держав. Україна в планах 
фашистської Німеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і 
західноукраїнські землі. Пакт Ріббентропа Молотова. Таємний протокол до 
пакту і питання українських земель. 1 Іричини і початок Другої світової війни. 
Україна в перші роки Другої світової війни. Радянізація західноукраїнських 
земель. Історичне значення возз ’єднання українських земель у 1939-1940 pp.

Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. 
Причини поразок Червоної Армії на першому її етапі. Бойові дії радянських 
військ 1941 -1944 pp.

Встановлення німецького окупаційної© режиму в Україні та його 
злочинні дії. План «Ост».  Адміністративно-територіальний устрій окупованої 
України.

Виникнення та діяльність підпільних організацій й партизанських 
з ’єднань. Створення, бойові дії збройних формувань Української 
повстанської армії (УПА).  Звільнення України від окупації та завершення 
військових дій у Свропі. 1 Ісремога СС СР та країн антиг ітлерівської коаліції у 
Другій світовій війні. Головні соціально-економічні га політичні наслідки 
Другої світової війни. Вклад українського народу розгром нацистської 
Німеччини. Втрати України в Другій світній війні.

Т е м а  10. Соціально-економічні  та  суспільно-політичні  проноси в 
У Р С Р  в 1950-1980-х pp.

Міжнародне становище України після Другої і світової війни. 
Повоєнні територіально-політичні зміни на українських землях. Основні 
напрямки зовнішньополітичної діяльності УРСР. її участь в створенні ООН 
та інших міжнародних організацій. Відбудова народного господарства 
України. Голод 1946-1947 pp.

Критика культу особи Сталіна. І Іочаток реабілітації жертв 
сталінських репресій. Суперечливий і непослідовний характер реформ М 
Хрущова.  Заходи щодо удосконалення управління і модернізації



промисловості.  Внесок України в освоєння цілинних земель східних рег іонів 
СРСР. Характер реформ в сільському господарстві.  Розгортання житлового 
будівництва у містах на індустріальній основі. Запровадження нової системи 
пенсійного забезпечення. Стан вирішення соціальних проблем села.

Основні риси суспільно-політичного життя УРСР в умовах 
дсстал інізаіпї. Зародження руху «шестидесятників» та їх роль у
громадському житті. УРСР в умовах поглиблення системної кризи 
радянського ладу (1965-1985 pp .).

Історична оцінка діяльності II. Шелеста та В. І Цербицького.
Суперечливий характер та незавершеність реформи 60-х років. 

Гальмування процесу реабілітації, замовчування злочинної діяльності 
сталінського режиму.

Уповільнення темпів розвитку промисловості, деформації в структурі 
економіки. Сировинний характер радянського експорту. Наростання 
екологічної небезпеки. Екстенсивний розвиток сільського господарства. Нові 
тенденції в діяльності українського опозиційного руху. Політичні репресії 
60-70-х років проти правозахисників і дисидентів.

Національна політика, розвиток освіти, науки і культури. Зміст, мета 
та основні етапи перебудови в СРСР. «Нове  мислення». Особливості 
перебудованого процесу в Україні. Початкові цілі і кінцеві результати 
«перебудови» в сфері економіки. Загострення економічної кризи. Падіння 
життєвого рівня населення. Катастрофа на Чорнобильській ЛЕС та її 
наслідки. Посилення громадського інтересу до «білих плям» радянської 
історії. Прийняття в УРСР закону про мови. Послаблення цензури. 
П ом ’ якшення політики в релігійній сфері. Пробудження національної 
свідомості українського народу. Відновлення критики сталінізму. 
Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів тоталітарного режиму. 
Зростання політичної активності українського суспільства. Гальмування 
перебудовних процесів в Україні. Радикалізація суспільно-політичних рухів в 
Україні. Виникнення Народного Руху України за перебудову. Крах КІІРС та 
Компартії України. Утворення нових політичних партій та громадських 
об'єднань. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. 
Формування парламентської опозиції - «Народної Ради». Прийняття 
Декларації про державний суверенітет України. Курс національно- 
демократичних сил на утворення самостійної держави.

Т е м а  11. У тво р ен н я  та  становлення  незалежної  України  (1991-2016

РР-)
Серпневі події в Москві та їх політичні наслідки для України. 

Проголошення незалежності України. Підсумки загальноукраїнського 
референдуму 1 грудня 1991 р. Ліквідація СРСР і утворення Співдружності 
Незалежних Держав (СНД).

Зовнішньополітичний курс України. Відносини з Росією і СШ А. 
Набуття Україною без'ядерного синусу. Участь у миротворних акціях ООН. 
Україна в Раді Свропи.



Успіхи і труднощі розгортання державотворчих процесів. Формування 
інститутів державності.  Політична ситуація в Україні у перші роки 
незалежності. Вибори першого президента України. Характер влади в 
пострадянський період. Вибори президента України у 1994 році.

Особливості внутрішньополітичного життя в Україні в другій 
половині 90-х років. Прийняття нової Конституції України та її історичне 
значення.

Вибори до Верховної Ради 1998 р. і вибори Президента України 1999 
р. «Оксамитна революція» в парламенті на початку 2000 р.

Етани становлення української багатопартійності,  її особливості.  
Програмні засади та основні напрямки діяльності найвпливовіших 
українських політичних партій.

Економічний стан держави. Причини загострення економічної кризи. 
Проблема енергоносіїв.  Трансформація економіки з командної в ринкову. 
Проблема державної  і приватної власності. Курс соціально-економічних 
реформ президента J1. Кучми. Економічна політика урядів В. Пустовойтенка, 
В. Ющенка, В. Януковича.

Аграрна проблема. Дискусії навколо запровадження приватної 
власності на землю. Соціальна диференціація суспільства.

Помаранчева революція. Вибори В. Ющенка президентом України. 
Характер і зміст внутрішньої і зовнішньої політики нової влади.

Нові президентські вибори. Президент України В.Ф. Янукович та 
діяльність його уряду.

Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих 
процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України. 
1 Іовернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.

І Іозачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 
1994 р. Конституція України 1996 р.

Стан економіки України у 1991 1998 pp. Соціальна диференціація суспільства.
Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова еміграція. 
Стан сільського господарства. 1 Іочаток реформ в аг рарному секторі.

Основні тенденції економічного розвитку України у 1998 --2008 pp. 
Становлення олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. 
Початок інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний 
простір.

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 pp. Леонід 
Кучма. Рухи протесту початку 2000-х pp. 1 Іарламентські вибори 2002 р. 
І Ірезидентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.

Помаранчева революція 2004— 2005 pp. Віктор Ющенко. Суспільно-політичне 
життя та соціально-економічний розвиток України у 2005— 2013 pp. Конституційна 
реформа 2010 р. Віктор Янукович.

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в 
міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. 
Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією.



Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. 
Свромайдан. Революція гідності 2013— 2014 pp. «Небесна Сотня».

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії 
проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та 
J Іуганській областях.

Дострокові президентські вибори 2014 p. 1 Істро І Іороіпенко. Угода про асоціацію 
між Україною й Сврогіейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 

2016 pp.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес 
мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська четвірка». Формування 
громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014..
2016 pp.

Особливості культурного розвитку України (1991 2016 pp.). Релігійне життя.
Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література і 
мистецтво. Свробачення 2005 та 2016 pp. Розвиток спорту та здобутки українських 
спортсменів. Чемпіонат Свропи з футболу в Україні га 1 Іольщі 2012 р.


