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Україна в Першій світовій війні.

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо 

війни. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Початок російської адміністрації в 

Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1915 - 1917 рр. Бойовий шлях легіону 

Українських січових стрільців.

Українська революція.

Революційні події в Україні у 1917 - на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України 

щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради, погляди самостійників). Вплив 

корніловського заколоту на події в Україні. Політика Української Центральної Ради в умовах 

загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення 

Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності 

УНР.

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 

рр.)

Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з 

Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Державний переворот і 

утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та 

ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська 

катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття 

Конституції УСРР 1919 р. Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та 

Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий 

«Зимовий похід» Армії УНР. 

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. 

Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. Політика «коренізації» 

УСРР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в 

літературі та театрі. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом. 

Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.)

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в 

Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові 
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репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Монополізація духовного життя. Згортання 

українізації.

Західноукраїнські землі (1921 – 1938 рр.)

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. 

Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя в 1930-х роках. 

Україна під час Другої світовоївійни (1939 - 1945 рр.)

Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до 

складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни, окупація України. Встановлення окупаційного 

нацистського режиму. Розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного 

руху. Створення УПА. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні.

Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр.

Україна суб'єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об'єктів (Азовсталь, 

Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу тощо). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в 

Україні 1946 - 1947 рр.

Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.)

Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Будівництво потужних індустріальних 

об'єктів. Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950 – 1960-х рр.: 

припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених. Реформа управління 

економікою. Виникнення руху «шістдесятників», першої хвилі дисидентського руху наприкінці 

1950 - початку 1960-х рр.

Україна в період загострення кризи радянської системи(середина 1960 – 

початок 1980-х рр.)

Здійснення економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Кадрові зміни в політичному 

керівництві УРСР. Друга хвиля дисидентського руху. Політико-ідеологічне становище 

радянського ладу в Україні (середина 1960 - початок 1980-х рр.). Конституція УРСР 1978 р.

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа. Загострення соціально-економічної кризи: 

продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін. Зростання соціальної та 
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національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр.: загальноукраїнський 

страйк шахтарів, виникнення Народного руху України (Народний рух України за перебудову), 

перші альтеративні вибори до Верховної Ради. Здобуття Україною незалежності: прийняття 

Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності 

України, проведення референдуму та виборів Президента України.

Становлення України як незалежної держави. Творення нової України.
Заснування Збройних Сил України. Прийняття Конституції України. Прийняття державної 

символіки. Формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ - 

на початку ХХІ ст.: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, 

диференціація суспільства. Інтегрування України у світове співтовариство. «Революція гідності» 

та європейський вибір України. Початок російсько-української війни (2014 р.). Україна та ЄС. 

Міжнародна політика України в 2014-2022 рр.

Програму індивідуальної усної співбесіди з історії України для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти розроблено на основі чинної програми 

зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Структура співбесіди

Співбесіда складається із виконання 3 завдань: на знання термінології та 

хронології (5 балів), на вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (15 

балів) та на знання фактичного матеріалу із запропонованих у програмі тем (15 

балів). 

Критерії оцінювання:

Максимальна сума балів за виконання всіх завдань дорівнює 35 балів.

Знання вступника з дисципліни оцінюється за такими критеріями:

завдання на знання термінології та хронології

4-5 балів – отримано правильну відповідь, вступник вільно володіє 

матеріалом, може наводити приклади та аналогії.

1-3 бали – вступник демонструє знання хронології, проте не може співвіднести 

подію з конкретним історичним періодом чи явищем.  
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0 балів - під час усної бесіди вступник не надав жодної правильної відповіді.

завдання на вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та 

знання фактичного матеріалу

12-15 балів – вступник глибоко і всебічно знає зміст дисципліни, логічно 

мислить і будує відповідь, вільно використовує теоретичні знання при відповіді на 

запитання, висловлює своє ставлення до тих чи інших дискусійних питань, 

демонструє високий рівень теоретичної підготовки;

8-11 балів – вступник висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту;

4-7 балів - вступник здебільшого оперує теоретичними знаннями з 

дисципліни, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або брак стабільних знань;

1-3 бали - відповідаючи на запитання, вступник виявляє неточності у знаннях, 

не вміє оцінювати факти та явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

0 балів – під час усної бесіди вступник не надав жодної правильної відповіді.

Якщо вступник набрав не менше 1 бала, то загальна сума балів переводиться у

шкалу 100-200 згідно з Таблицею 3 переведення тестових балів з історії України

національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 (додаток 6 до Порядку

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році).

Голова предметної екзаменаційної комісії Сергій КУШНАРЬОВ

Затверджено на засіданні Приймальної комісії університету

протокол № 6 від 13.05. 2022 р.

Відповідальний секретар приймальної комісії                         Сергій ЄЛЬЦОВ


