


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета і завдання вступного випробування з курсу «Історія України» - це визначення 

рівня знань вступників з провідних проблем історичного  минулого й тих, що 

відбуваються нині в Україні.  

Зміст програми вступного випробування з курсу «Історія України» підпорядковано 

сучасним методичним і теоретичним підходам до вивчення історії. Висвітлено основні 

соціально-політичні явища історії України, як складової всесвітньої історії. 

Програму складено  відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо вивчення предмета історія України. Оцінювання знань вступників 

здійснюється за дванадцятибальною шкалою, що переводиться у 200-бальну. До участі у 

відбірковому конкурсі допускаються особи що отримали 100 і більше балів.  

 

Абітурієнт повинен знати: 

 

Основні соціально-політичні, економічні, культурні явища історії України, як 

складові всесвітнього історичного процесу: 

• Найдавніша історія України - виникнення, розселення, побут, традиції народів, які 

мешкали на території сучасної України. Формування та розвиток ранньофеодальної 

держави - Київська Русь. 

• Виникнення і розвиток Галицько-Волинського князівства. 

• Українські землі під владою іноземних держав. 

• Визвольна війна українського народу в ХVІІ столітті. Утворення козацької 

державності. 

• Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій (XIX - початок 

XX ст.) 

• Україна у XX столітті. Перша світова війна й Україна. Українська революція 1917 - 

1920 рр. Етапи українського державотворення. Боротьба за владу в Україні. 

• Будівництво соціалізму в Українській РСР. Нова економічна політика. Політична 

еміграція. Мілітаризація. Колективізація. Індустріалізація. Модернізація. 

Адміністративно-командна система. Тоталітаризм. Українізація. 

• Україна в роки II світової війн. «Голок ост». Деформуючий вплив сталінізму на 

розвиток української культури. Політичні репресії. Завершення об'єднання українських 

земель. Десталінізація. Опозиційний   рух.   Дисидентський   рух.   Шістдесятники.   

Політико-ідеологічна криза соціалістичної системи. Політична активність суспільства. 

• Національно-державне відродження українського народу. Багатопартійність. 

Незалежність. Державотворчі процеси. Парламентаризм. Національні меншини. 

Міжнаціональні відносини. Міжнародні стосунки. Президентство. Конституція України. 

Національна символіка, Українська діаспора. Релігійне життя. Сучасна політична ситуація 

в Україні. 

Абітурієнт повинен вміти: 

 

• Порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні фактори 

та діяльність осіб. 

• Оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції 

загальнолюдських цінностей. 

• Зпівставляти історичні події, процеси з періодами (епохами).  

• Розрізняти тенденційно подану історичну інформацію.  

• Орієнтуватися в науковій періодизації історії України.  

• Використовувати сучасні інформаційні можливості.  

• Аргументовано, на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи 

іншу проблему. 



ПРОГРАМА КУРСУ 

 

Вступ 

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. 

Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції 

історії України. Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України. 

 

ТЕМА 1. Історичні передумови формування  

Української державності. 

Етногенез українського народу. Теорії. Періодизація. Трипільська культура. Кочові 

народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Етнокультурні зв'язки скіфів та 

сарматів із слов'янами. Антична цивілізація Північного Причорномор'я. 

Походження слов'янських народів. Стародавні слов'яни в період великого 

переселення народів. Анти. Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами, гунами, 

аварами. Війни слов'ян з Візантією та їх наслідки. Заснування Києва. Передумови 

утворення держави у східних слов'ян. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про 

етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Проукраїнський етнос. 

 

ТЕМА 2. Київська Русь, її суспільно-політичний розвиток. 

Основні етапи політичної історії Київської держави. Утворення Київської Русі. Роль 

варягів в генезисі держави. Норманська та антинорманська теорії. Правління Олега, Ігоря, 

Ольги, Святослава. Князь Володимир і запровадження християнства. Ярослав Мудрий. 

«Руська правда». Володимир Мономах. Політичний устрій Київської Русі. Зовнішня 

політика. Економічний лад і суспільні відносини. Культура Київської Русі. 

Причини феодальної роздробленості. Занепад Києва. Феодальні князівства Київської 

Русі. Боротьба з монголо-татарськими завойовниками в XIII столітті. Південно-західні 

руські князівства під ігом Золотої Орди. Розвиток ідеї єдності Русі. 

Галицьке-Волинське князівство. 

Політичний, соціальний та економічний розвиток в XII - першій половині XIV 

століть. Правління династії Галицьких Ростиславичів. Правління династії Галицько-

волинських Романовичів. Роман Мстиславович. Данило Галицький. Боротьба галицько-

волинських князів з монголо-татарами. Занепад Галицько-волинського князівства. 

Завоювання князівства Польщею. Галицько-волинське князівство як одна із форм 

української державності. 

 

Тема 3. Українські землі у складі іноземних держав. Виникнення 

Українського козацтва (кінець ХІV – ХVІІ століття). 

 Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих 

литовських князів на українських землях. Польсько-литовська унія. Кревська унія. 

Боротьба руських князів проти польсько-литовської унії. 

Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України.  

Асиміляція князівської еліти. Суспільна організація та економічні відносини. 

Магдебурзьке   право.   Литовські   статути.   Православні   братства   в   Україні. 

Брестська церковна унія:  передумови та наслідки.  Посилення національно-релігійного 

гноблення. Культурні рухи кінця XVI - першої половини XVII і століть. П.Могила. Роль 

церкви у збереженні та самобутності українського народу. 

Причини та джерела появи козацтва. Основні етапи козацької державності. 

Запорізька Січ - зародок української державності. Д.Вишневецький. Устрій та військово-

політична організація Запорізької Січі. Реєстрове козацьке військо. Боротьба козацтва з 

турками і татарами. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Гетьман 

П.Сагайдачний. Хотинська війна. Козацькі повстання 1620-1630-х рр. Причини поразки та 

наслідки повстань. 

 



Тема 4.  Національно-визвольна війна українського народу під проводом  

Б. Хмельницького (середина ХVІІ століття). 

Причини, характер і рушійні сили, періодизація. Перший етап революції (1648-1649). 

Битва під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Формування української державності. 

Битва під  Збаражем. Зборівський мир. 

Молдавські походи Б.Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. 

Битви під Жванцем та Батогом. Переяславська Рада. Березневі статті Б.Хмельницького 

1654 року. Укладення україно-російського договору та його значення. Завершальний етап 

визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 рр. 

     Розробка Б. Хмельницьким принципів української державності. Внутрішня політика.    

Формування   державних    інституцій.    Дипломатична   діяльність. 

Визвольна війна як незавершена буржуазна революція. Оцінка особи Богдана 

Хмельницького в науковій літературі. 

Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями  

державної   політики   І.Виговського.   Гадяцька   унія   1659   року.   Битва   під 

Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького.  

Історичне значення Визвольної війни. 

 

Тема 5. Занепад Української козацької держави.  

«Велика руїна» (друга половина ХVІІ століття). 

Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII столітті. Розвиток 

фільваркового господарства. Селянсько-козацьке землеволодіння. Зовнішньоекономічні 

зв'язки України в другій половині XVII століття та на початку XVIII століття. 

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Поділ України на 

Лівобережну та Правобережну. Україна в стратегічних планах Речі Посполитої, 

Московського царства, Оттоманської Порти. Ідея української державності в політиці 

лівобережних  та правобережних гетьманів. Спроби об'єднання українських земель 

П.Дорошенко, І. Самойлович. 

 

Тема 6.  Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української 

автономії (кінець ХVІІ – ХVІІІ століття). 

Стабілізація політичного життя в Україні в кінці ХVІІ століття. Гетьман І.Мазепа. 

Формування монархії в Росії й обмеження української автономії. Посилення 

самостійницьких тенденцій. Союз І.Мазепи з Карлом ХІІ. Полтавська битва. Перша 

ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні – П.Орлик. Конституція Пилипа Орлика 

1711 року. Обмеження Української автономії в першій половині ХVІІ століття 

(І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол). Діяльність Малоросійської колегії. 

Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація 

гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. 

Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії. Історичне 

значення існування Української Гетьманської держави другої половини ХVІІ-ХVІІІ 

століття. 

Ліквідація гетьманату Катериною ІІ. Посилення антиукраїнської політики 

російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької 

автономії. Історичне значення існування Української Гетьманської державності другої 

половини ХVІІ-ХVІІІ століття. 

 

Тема 7. Суспільний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської 

імперії у ХІХ столітті. 

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних 

держав. Чисельність населення та його етнічний склад. 

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового 

перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. 



Початок національного відродження. Становлення української інтелігенції. Перші 

наукові, літературні, етнографічні твори. Масонство. Діяльність декабристів в Україні. 

Кирило-Мефодіївське братство. Тарас Шевченко. 

Скасування кріпосного права в Російській імперії. Реформи 60-80 років, та їх 

здійснення в Україні. Розвиток сільського господарства. Розвиток промисловості. 

Особливості й перебіг промислового перевороту. Особливості економічного розвитку 

Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Питання про колоніальну експлуатацію України в 

науковій літературі. Соціальна структура українського населення. Розвиток підприємництва. 

Зародження українського кооперативного руху. Переселенські рухи українців.  

Культурницька доба становлення національної самосвідомості.  

Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська 

та москвофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких 

рухів. І.Франко, М.Грушевський. Поява українських політичних партій. Культура 

України другої половини ХІХ століття. 

 

Тема 8. Україна на початку ХХ століття. Український національно-визвольний рух і 

державотворчі процеси у 1917-1921 р.р. 

  Економічний розвиток України. Столипінська реформа в країні. Селянські рухи.    

Політична доба становлення національної самосвідомості. Утворення українських 

ліберально-демократичних та соціалістичних політичних партій. Проголошення ідей 

національно-культурного відродження та боротьби за національне та соціально-

економічне визволення українського народу. Історичні передумови, хід і наслідки 

революції 1905-1907 року в Україні. 

Українські землі напередодні І світової війни. Плани щодо України Антанти і 

Троїстого Союзу. Заснування Головної української ради у Львові. Створення Союзу 

визволення України, його лідери. Формування легіону Січових стрільців. Воєнні дії на 

території України у 1914 р. 

Воєнні дії на території України в 1915 - 1917 рр. Бойовий шлях легіону УСС. 

Участь української інтелігенції в діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги 

жертвам війни. Національний рух у Наддніпрянській Україні. 

  Український національно-визвольний рух і державотворчі процеси у 1917-1921 р.р. 

Територія й населення України напередодні 1917 р. Лютнева демократична 

революція в Росії. Утворення Тимчасового уряду. Українська Центральна Рада, її 

партійний склад і політична програма. М. Грушевський як голова Центральної Ради. 

Військові, селянські та робітничі з'їзди. І та II Універсали ЦР. Генеральний 

Секретаріат. Липнева політична криза в Росії. Корніловський заколот і Україна. 

Загострення конфлікту ЦР з Тимчасовим урядом. З'їзд народів Росії у Києві. 

Жовтневий переворот у Петрограді. III Універсал і проголошення УНР. 

Прорахунки ЦР у внутрішній та зовнішній політиці. 

Ультиматум Раднаркому та початок війни більшовиків із ЦР. Проголошення в 

Харкові Української Радянської Республіки. Бій під Крутами. Брестський мир і ЦР. IV 

Універсал ЦР та проголошення незалежності України. 

Вступ німецько - австрійських військ до України. Причини падіння Центральної 

Ради. Гетьманський переворот. Зовнішня і внутрішня політика Скоропадського. Народні 

повстання в Україні. 

Директорія С. Петлюри. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія 

проти Директорії. Війська Антанти на півдні України. Директорія і махновці. Єврейські 

погроми. Причини .поразки Директорії. 

Розпад Австро-Угорської імперії. Створення Західноукраїнської Народної 

Республіки (ЗУНР) та її діяльність. «Акт злуки» УНР і ЗУНР. Польсько-українська війна. 

Українська Галицька Армія. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки 

західноукраїнської держави. 

Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами. 



Формування більшовицького режиму в Україні. Червоний терор 1919р. і  його масштаби. 

Селянські виступи. 

Наступ білогвардійців в Україні. Війна українських військ проти Денікіна, поляків і 

Радянської Росії. «Трикутник смерті». Перший зимовий похід Армії УНР.   Відновлення 

більшовицького режиму. Політика «воєнного комунізму». Варшавська угода між УНР і 

Польщею. Ризький мир березень 1921 р. та його умови. Другий зимовий Похід військ 

УНР. Поразка врангелівців. Червоний терор у Криму. Розгром махновського руху. 

Зміни умов розвитку культури. Зміни в загальноосвітній школі в умовах діяльності. 

Центральної Ради, розбудова української школи в період Директорії. Робітфаки.                

Стан науки. Відкриття Української академії наук (УАН) і національних 

університетів у період гетьманату. 

Література О. Олесь, В. Сосюра, М. Зеров та ін. Музика і театр. Л. Курбас. 

Архітектура. Скульптура. Руйнування старовини. 

 

Тема 9. Україна в складі СРСР (1921-1939 рр.) 

Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза 1921р. Практичні заходи по 

здійсненню нової економічної політки України. 

Причини і масштаби голоду 1921-1922 рр. в Україні. Входження УРСР до складу 

Радянського Союзу. Втрата суверенітету України. 

Суспільно-політичне життя в УРСР в умовах формування тоталітарного режиму. 

Політика більшовиків у сфері культури. «Українізація» (коренізація) та її мета. 

Досягнення та втрати української культури. 

Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної 

церкви (УАПЦ). 

«Великий перелом» 1929р. Формування командно-адміністративної системи. 

Індустріалізація. Досягнення і провали перших п'ятирічок. Промисловість України 

напередодні 2-ї світової війни. Запровадження антинародного колгоспного ладу. 

Причини й передумови голодомору. Комісія В.Молотова в Україні. Наслідки 

голодомору. Заходи щодо зміцнення колгоспів. 

Зміни в соціальному складі населення. Конституція УРСР 1937р. 

Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. 

Судові процеси. «Шахтинська справа». «Спілка визволення України». Масові 

репресії та їх жертви.Труднощі й суперечності розвитку освіти. Політизація шкі -

льного життя. Діяльність Академії наук України. Видатні досяг нення 

українських учених. О. Богомолець, О. Патон, Л.Ландау та ін. Русифікація і 

звуження сфери використання української мови.  

Художня література і мистецтво. «Розстріляне Відродження».  

Правовий статус Східної Галичини. Становище українських північно-західних 

земель. Еміграція та її масштаби. Анексія українських земель Румунією. Татарбунарське 

повстання. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. Надання автономії 

Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. А.Волошин. Вторгнення угорських 

військ у Закарпаття. 

Політичні партії у Східній Галичини.   Утворення Організації українських 

націоналістів (ОУН). Є. Коновалець, С. Бандера. 

 

Тема 10. Україна в Другій світовій війні. 

Радянсько-німецький пакт про ненапад. Таємний протокол. Початок 2-ї світової 

війни. Включення Західної України до складу СРСР. Масові репресії та депортація 

місцевого населення. 

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Україна в планах окупантів. Причини 

невдач Червоної армії. 

Оборонні бої літа-осені 1941 р. Оборона Києва, Одеси і Севастополя. 

Розчленування України. План «Ост». Нацистський «новий порядок». Концтабори і 



масові розстріли. Розгортання антинацистської боротьби. Дві течії руху опору в Україні. 

Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр.  

Перемога під Сталінградом. Курська битва і початок вигнання гітлерівців з України. 

Визволення Донбасу, Києва. 

Антигітлерівська боротьба в тилу. Діяльність радянських партизанських загонів і 

підпілля. 

Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва Кримська 

наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, 

вірмен. 

Заключний етап боротьби в тилу нацистів. Початок боротьби ОУН - УПА проти 

радянських структур. Втрати України в роки війни. 

 

Тема 11. Суспільний-економічний та політичний розвиток України у повоєнний 

період (друга половина 40-х-1985 рр.) 

Адміністративно-територіальні зміни. Внутрішньо - політичне та економічне 

становище України. 

Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946 

- 1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. 

Матеріальне становище населення. Грошова реформа та її наслідки. Ліквідація 

карткової системи. 

Відновлення радянської влади в західних областях України. Масові репресії та 

депортації населення. Операція «Вісла». 

Внутрішньополітичне становище України на початку 50- х рр. Політична       боротьба 

в Україні після смерті Й. Сталіна. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської 

області до складу України. 

Відбудова системи народної освіти. Наука Є. Патон, С. Лебедєв та ін. Розгром 

генетики та лисенківщина в Україні. Розвиток літератури і мистецтва Творчість О. Гончара, 

В. Сосюри, М. Стельмаха, О. Вишні та ін. 

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

Участь вищого партійного керівництва України в усуненні від влади М. Хрущова, 

прихід до влади Л. Брежнєва й поглиблення засилля партії. 

Досягнення НТР та необхідність оновлення промисловості України. Раднаргоспи та 

їхній вплив на економічний розвиток України. 

Нереалістичність аграрної політики кінця 50- х- першої половини 60-х рр. Рівень життя 

населення. 

Ідеологізація культурного життя. Курс на посилення русифікації. Науково-технічна 

революція і наука в Україні. Пожвавлення літературно-мистецького життя, «шістидесятники». 

Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. Українська робітничо-

селянська спілка. Л. Лук'яненко. Репресії проти дисидентів. Значення діяльності дисидентів. 

Порушення прав людини. Неосталінізм. Конституція УРСР 1978р. П. Шелест і зміщення 

його з посади першого секретаря ЦК КП України. В. Щербицький. Особливості 

індустріального розвитку України. «Неперспективні» села і кампанія їх ліквідації. Падіння 

життєвого рівня населення. 

Освіта, стан науки, вплив її на виробництво Умови розвитку літератури і мистецтва 

Соціалістичний реалізм. Утиски, переслідування й репресії щодо українських письменників. 

Суперечливі тенденції в мистецькому житті: театр, пісенна творчість, українське 

«поетичне кіно», скульптура, живопис. 

Причини опозиційного руху. Форми діяльності дисидентів. Утворення Української 

Гельсінської спілки (УГС). Боротьба за легалізацію Українського греко-католицької церкви 

(УГКЦ). Історичне значення опозиційного руху. 

Зміни вищого партійно-недержавного керівництва після смерті Л.Брежнєва, М. Горбачов і 

пошуки шляхів виходу з кризи. «Перебудова». 

Розвиток кооперації. Деформації в інвестиційній політиці. Чорнобильська катастрофа. 



Зростання інфляції та дефіциту державного бюджету. Зменшення національного доходу 

України. 

«Гласність» і повернення народові правди про минуле України. Нові громадські 

об'єднання. Закон Української РСР «Про мови». 

Установчий з’їзд Народного руху України. Виникнення нових політичних партій: праві 

партії, національно-центристські партії, українська соціал-демократія, економічні об'єднання 

та ін. Розлад Компартії України. 

Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Народна Рада. Декларація про державний 

суверенітет України. 

Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Акт проголошення незалежності 

України 24 серпня 1991 р. Припинення діяльності Компартії України. 

Референдум 1 грудня 1993 р. і вибори Президента України. Л.Кравчук -  перший 

президент України. Припинення існування Радянського Союзу. Утворення Співдружності 

незалежних держав (СНД). 

 

Тема 12. Національно-державне відродження українського народу. Розбудова 

Української держави. 

Становлення владних структур. Незалежність і перегрупування партійно-політичних 

сил. Трансформація народного Руху і його розкол. Нові політичні партії. 

Економічні проблеми незалежної України. Погіршення стану справ в аграрному 

секторі економіки. Створення власної фінансової системи. Запровадження гривні. 

Падіння життєвого рівня населення. Створення національно-культурних товариств 

та об'єднань, навчальних закладів. 

Вихід України на міжнародну арену. Основні напрями зовнішньої політики 

незалежної України. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи. Відносини 

України з сусідніми державами. 

Культурне співробітництво. Обмін творчими колективами, митцями; повернення 

втрачених творів мистецтва і художніх цінностей в Україну. 

Діяльність Верховної Ради ХШ скликання (1994 -1998 рр.) та Президента 

України. Прийняття Конституції України. Вибори до Верховної Ради та органів 

місцевого самоврядування. Вибори Президентів України. 

Освіта. Здобутки та проблеми становлення. Законодавство України про освіту. Художня 

творчість. Релігійне життя в Україні. Реалізація в Україні принципу свободи совісті. 

Революція «Гідності» причини, наслідки та історичне значення. Україна на сучасному 

етапі. 

 

Час виконання - 120 хвилин 

Інструкція щодо виконання завдань вступного випробування у формі письмового 

іспиту 

Екзаменаційна робота виконується на стандартних бланках для письмових 

екзаменаційних робіт, які абітурієнт отримує на вступному екзамені. Колір ручки – синій. 

1. Перший рівень складається з 25 тестових завдань різних типів, за розв'язання яких Ви 

можете одержати до 25 балів (кожна вірна відповідь – 1 бал.) 

2. Другий рівень складається з 5 завдань, за розв’язання яких Ви можете одержати  до 

15 балів (кожна вірна відповідь – 3 бали). 

3. Завдання третього рівня - творчого характеру і передбачають повну обґрунтовану 

відповідь, яка оцінюється в 40 балів. А саме: 

- Абітурієнт може 2-3 реченнями відтворити кілька історичних термінів, частково 

визначає хронологічну послідовність подій,  розрізняє окремі історичні події та явища без 

зв'язку між ними – отримує 5 балів; 

- Абітурієнт може надати відповідь з 3-5 простих речень,  має фрагментарні уявлення про 

проблему, слабко орієнтується в хронології подій - отримує 8 балів; 



- Абітурієнт має початковий рівень знань і може надати відповідь з 3-5 простих речень, 

де описує історичні події без пояснень причин, здатен відтворити логіку та хронологію 

подій, слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні уявлення про проблему – 

отримує 10 балів; 

- Абітурієнт може надати неточну відповідь в 6-10 речень по проблемі, здатен відтворити 

її з помилками та неточностями, формулює історичні понять, наводить приклади, знає 

основні дати; орієнтується в хронології; підтверджує висловлене судження одним-двома 

аргументами -  отримує 15 балів; 

- Абітурієнт може надати неточну відповідь в 6-10 речень по проблемі, правильно 

відтворює логіку історичних подій, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, 

аналізує явища, оцінює діяльність історичних постатей, наводить власні приклади на 

підтвердження висловлюваної думки -   отримує 20 балів; 

- Абітурієнт може надати правильну відповідь в 10 -15 речень, де вільно використовує 

навчальний матеріал; логічно висвітлює події з точки зору історичного взаємозв'язку; 

синхронізує історичні події; формулює та чітко аргументує власну думку - отримує 25 

балів; 

- Абітурієнт може надати правильну відповідь в 15-20 речень, де вільно оперує вивченим 

матеріалом, самостійно аналізує та систематизує історичні явища; дотримується чіткої 

хронології, висловлює стандартну аргументацію при оцінці історико-політичних явищ; 

чітко тлумачить поняття - отримує 30 балів; 

- Абітурієнт може надати правильну відповідь в 15-20 речень, де демонструє глибокі та 

повні знання історичної проблеми, аналізує  події, явища, дотримується правильної 

хронології, оцінює діяльність історичних осіб та  лідерів; може визначати тенденції та 

протиріччя історичних процесів; робить аргументовані висновки; використовує додаткові 

джерела та матеріали - отримує 30 балів; 

- Абітурієнт може надати правильну відповідь в 25-30 речень, де надає повну 

обґрунтовані відповідь на поставлену історичну проблему, висвітлює причинно-

наслідкові зв’язки, висловлює неординарні судження щодо історичних процесів та явищ; 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки -  отримує 40 балів. 

4. Правила виконання містяться на початку кожного типу завдань. 

5. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання і 

правила його виконання. 

6. Будьте уважні у відповідях та записуйте їх у відповідний лист.  

7. Відповіді у стовпці відповідей вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо 

кожного типу завдань. 

8. У завданнях першого рівня правильну відповідь позначайте тільки так:  

9. У завданнях другого рівня упишіть відповідні відповіді. 

10.Якщо Ви випадково записали неправильну відповідь, можете її виправити у 

відповідному розділі бланка відповідей. 

11.Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведених 

клітинках, а правильну, на Вашу думку, відповідь - у відповідному місці. 

12.Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у 

бланку відповідей вважаються ПОМИЛКОЮ. 

13. Ваш результат залежить від загальної кількості правильних відповідей, записаних до 

бланка відповідей.  

14. Відповіді на завдання з розгорнутою відповіддю записуйте у відведених місцях 

тестового зошита. 

15. Постарайтесь   відповісти   на   всі   тестові   завдання,   незважаючи   на 

невпевненість у правильності відповіді. 

16. Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку бланку завдання та кількість 

сторінок. 

 

 



Оцінка Кількість балів Оцінка Кількість балів 

1 

2 

3 

1-6 

7-13 

14-20 

7 

8 

9 

42-48 

49-55 

56-62 

4 

5 

6 

21-27 

28-34 

35-41 

10 

11 

12 

63-69 

70-76 

77-80 

 

Таблиця переведення у 200 бальну шкалу 

1 106,0   4 124,0   8 162,0 

1,1 106,6 
 

4,1 125,0 
 

8,1 163,0 

1,2 107,2 
 

4,2 125,9 
 

8,2 163,9 

1,3 107,8 
 

4,3 126,9 
 

8,3 164,9 

1,4 108,4 
 

4,4 127,8 
 

8,4 165,8 

1,5 109,0 
 

4,5 128,8 
 

8,5 166,8 

1,6 109,6 
 

4,6 129,7 
 

8,6 167,7 

1,7 110,2 
 

4,7 130,7 
 

8,7 168,7 

1,8 110,8 
 

4,8 131,6 
 

8,8 169,6 

1,9 111,4 
 

4,9 132,6 
 

8,9 170,5 

2 112,0   5 133,5   9 171,5 

2,1 112,6 
 

5,1 134,5 
 

9,1 172,4 

2,2 113,2 
 

5,2 135,4 
 

9,2 173,4 

2,3 113,8 
 

5,3 136,4 
 

9,3 174,3 

2,4 114,4 
 

5,4 137,3 
 

9,4 175,3 

2,5 115,0 
 

5,5 138,3 
 

9,5 176,2 

2,6 115,6 
 

5,6 139,2 
 

9,6 177,2 

2,7 116,2 
 

5,7 140,2 
 

9,7 178,1 

2,8 116,8 
 

5,8 141,1 
 

9,8 179,1 

2,9 117,4 
 

5,9 142,1 
 

9,9 180,0 

3 118,0   6 143,0   10 181,0 

3,1 118,6 
 

6,1 144,0 
 

10,1 181,9 

3,2 119,2 
 

6,2 144,9 
 

10,2 182,9 

3,3 119,8 
 

6,3 145,9 
 

10,3 183,8 

3,4 120,4 
 

6,4 146,8 
 

10,4 184,8 

3,5 121,0 
 

6,5 147,8 
 

10,5 185,7 

3,6 121,6 
 

6,6 148,7 
 

10,6 186,7 

3,7 122,2 
 

6,7 149,7 
 

10,7 187,6 

3,8 122,8 
 

6,8 150,6 
 

10,8 188,6 

3,9 123,4 
 

6,9 151,6 
 

10,9 189,5 

      7 152,5   11 190,5 

      7,1 153,5 
 

11,1 191,4 

      7,2 154,4 
 

11,2 192,4 

      7,3 155,4 
 

11,3 193,3 

      7,4 156,3 
 

11,4 194,3 

      7,5 157,3 
 

11,5 195,2 

      7,6 158,2 
 

11,6 196,2 

      7,7 159,2 
 

11,7 197,1 

      7,8 160,1 
 

11,8 198,1 

      7,9 161,1 
 

11,9 199,0 

            12 200,0 



 


