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МАТЕРІАЛИ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

для осіб, які вступають на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

на основі базової загальної середньої освіти 
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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з історії України призначається для 

вищих начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють вступне 

випробування із зазначеної дисципліни. 

Програма розрахована для абітурієнтів, які здобули базову загальну 

середню освіту. Вона складена відповідно до Державного стандарту і 

передбачає перевірку сформованих: 

• знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, 

явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів; 

• загальнопредметних історичних умінь.  

Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів: 

називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і 

процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, 

пам’ятки культури: 

•  визначати хронологічні межі соціально-економічних і суспільно-

політичних подій, їх послідовність та синхронність;  

• встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та 

періодами, епохами; 

•  описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох; 

•  характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, 

віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних 

постатей; 

• встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими 

загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаними 

ознаками. 

Завдання вступного випробування складаються з 30 варіантів, кожен з 

яких містить 22 тестових завдання з історії України таких форм: 

• завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба 

вибрати одну правильну; 



• у завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами, 

потрібно добрати одну правильну відповідь з варіантів, позначених 

цифрою; 

• у завданнях 19, 20 потрібно розташувати історичні події у 

хронологічній послідовності; 

• завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких треба 

вибрати три правильні. 

  

Основними компонентами програми є зміст навчального матеріалу, 

структура та критерії оцінювання вступного випробування, список 

рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань 

на вступному іспиті з історії України (тестування) 

при вступі до Харківського кооперативного торгово-економічного 

коледжу на основі базової загальної середньої освіти 

 

Застосовується 12-бальна система оцінювання відповідей. 

Завдання складається з 22 тестових завдань. На виконання виділяється 

60 хвилин. 

За кожну правильну відповідь на тестове завдання 1-16 ставиться 1 

бал. 

Завдання 17, 18 оцінюється від 1 до 4 балів. 

Завдання 19-22 оцінюється від 1 до 3 балів. 

Загальна сума балів становить від 0 до 36 включно.  

Підсумкова оцінка рівна сумі набраних балів поділеної на три.  

Мінімальна кількість балів для допуску до наступного вступного 

випробування (до участі в конкурсі на зарахування) становить 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст навчального матеріалу 

Первісне суспільство і перші державні утворення на території 

України. 

Українські землі в епоху палеоліту, мезоліту. Родові общини і 

племена.  Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну 

єдність південної групи східнослов’янських племен. Праукраїнський етнос. 

Розселення первісних людей. Мідний вік та епоха бронзи. Неолітична 

революція. Пам’ятки трипільської культури. Виникнення найдавніших 

держав на території України. Залізний вік: формування цивілізованого 

суспільства. Народи Північного Причорномор’я (таври, кіммерійці, скіфи, 

сармати, готи). Етнокультурні зв’язки скіфів і сарматів із слов’янами. 

Антична цивілізація Північного Причорномор’я.  

Східні слов’яни на території України. Розселення східних слов’ян. 

Війни з Візантією та їх наслідки. Економіка і соціальні відносини східних 

слов’ян. Передумови утворення держави у східних слов’ян. 

Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність 

південної групи східнослов’янських племен. Праукраїнський етнос. 

 

Київська Русь та Галицько-Волинська держава 

Концепції походження держави Київська Русь та її назви. Розширення і 

зміцнення Київської держави наприкінці IX–X ст. Розквіт Київської Русі 

наприкінці X – в першій половині XI ст. Запровадження християнства. 

Історичне значення християнізації Русі. Політична система. Соціально-

економічний розвиток. Зовнішня політика київських князів. Русь і кочівники. 

Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова 

політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. 

Занепад Київської Русі з другої половини XI століття. Зростання ролі і 

значення удільних князівств. Їхнє господарське, політичне і культурне життя. 

Стосунки між собою, з іншими східнослов’янськими землями, сусідніми 

народами і державами. 



Культура України-Русі періоду роздробленості. Духовне життя: церква, 

освіта, письменство, право. Архітектура. Мозаїки. Малярство. Ювелірне 

мистецтво. Народна творчість. 

Входження Галичини до складу України-Русі за Володимира Великого і 

перехід її в 1084 р. під юрисдикцією Ростиславовичів – Рюрика, Володарка та 

Василька. Правління Володимирка (1124–1153), Ярослава Осмомисла (1153–

1187), Володимирка ІІ (1187–1199). Боярська опозиція князівській владі. 

Розширення територіальних володінь Галицької землі. Боротьба з експансією 

польських та угорських феодалів, з територіальними претензіями київських 

князів. Розвиток міст. Ремесла. Торгівля сіллю. Перетворення Галицької землі 

в одну з головних ланок європейської торгівлі того часу. 

Правління династії галицьких Ростиславичів, Ярослав Осмомисл. 

Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. 

Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князів з монголо-татарами. 

Занепад Галицько-Волинського королівства. Галицько-Волинське князівство як 

одна із форм української державності. 

Галицька земля в останні роки її незалежності. Боротьба між Казимиром 

Великим і Людовіком Угорським за Галичину. Володислав Опольський 

(1372– 1378). Причини загибелі Галицько-Волинської держави. Значення і 

місце її в історії України. 

Розвиток ремесел і торгівлі. Містобудування. Заснування Львова і 

перетворення його в центр Галицької землі. Утворення Галицької митрополії 

(1302). 

 

Українські землі в литовсько-польський період (XІV – першій 

половині XVII ст.). Запорізька Січ 

Утворення Литовської держави і розширення її територіальних 

володінь. Об’єднання литовських племен під владою князя Міндовга. 

Розширення меж Литовської держави за Гедиміна (1316–1341) і Ольгерда 



(1341–1377). Відносини з Золотою Ордою. Політика литовських князів на 

українських землях. 

Україна – об’єкт територіальних суперечок Литви, Польщі, 

Московського князівства. Україна в політичних комбінаціях Вітовта (1382–

1430) і його наступників. Втручання Вітовта в татарські справи і битва на р. 

Ворсклі (1399). Розпад Золотої Орди і здобуття Литвою виходу до Чорного 

моря. Боротьба з Московським князівством за Сіверщину. Питання 

української митрополії. Початки татарських і турецьких нападів на українські 

землі. Їхні причини і наслідки. 

Поступове зближення Литви з Польщею і наслідки цього процесу для 

України. Кревська (1385) унія, її причини і результати. Проблема спільної 

протидії німецькій експансії і Грюнвальдська битва 1410 р. Поступове 

обмеження прав української аристократії в Литві і змова Михайла Глинського 

(1508). Наступ католицизму і різке погіршення становища української 

православної церкви. Люблінська унія 1569 р. і її наслідки для України. 

Соціально-економічне і політичне становище українських земель. 

Соціально-економічний розвиток українських земель у XIV–XVI ст. Розвиток  

сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста і міське самоуправління. 

Поширення панщинно-фільваркового господарства. «Устава на волоки» 

(1557) і обмеження права переходу селян. Литовські статути 1529, 1566 і 1588 

років. Категорії залежного селянства: тяглові, службові, чиншові. Форми 

соціального протесту селянських мас. 

Політичний статус українських земель у складі Литовської держави. 

Об’єктивні передумови особливого статусу українських земель. Дискусія 

навколо поняття «Литовсько-українська держава». Скасування системи 

удільних князівств і запровадження посад намісників-старост. Великокняжа 

Рада і її склад. Відхід від системи народного військового ополчення і 

запровадження постійного «боярського» війська. Зростання ролі і значення 

шляхти. Поступове перетворення українських земель у рядові провінції 

Литовської держави. 



Політичне становище українських земель у складі Польської держави. 

Об’єднання переважної більшості українських земель у складі Польщі та 

значення цього. Основні напрямки політичної діяльності польських властей 

на українських землях. Ліквідація решток колишнього особливого статусу 

українських земель у складі Литовського князівства і втягнення їх в орбіту 

політичної діяльності Польської держави. Масова денаціоналізація 

української знаті і зростання ролі та значення дрібної шляхти, міщанства, 

козацтва. 

Соціально-економічне становище українських земель. Колонізація 

південноукраїнських земель, її хід та наслідки. Проблема «культуртрегерської 

ролі» Польщі в освоєнні «Дикого степу». Друге видання кріпосного права і 

розвиток панщинно-фільваркового господарства. Категорії феодально-

залежного селянства. Єврейське питання, його суть. 

Ремесла і промисли. Цехи і поява підприємств мануфактурного типу. 

Торгівля. Міста і міське самоуправління. Київ. Львів.  

Виникнення козацтва. Походження, час і причини появи козацтва. Його 

соціальний склад. Дискусія навколо поняття «козак». Перша згадка про 

українських козаків (1489). Д. Байда-Вишневецький і Січ на острові Хортиця. 

Структура Запорізької  Січі. Перші сухопутні та морські походи козаків.  

Козацтво – провідна суспільно-політична сила в Україні кінця XVІ – 

початку XVІІ ст. Зростання ролі і значення козацтва. Козацькі походи в Крим, 

Молдавію, Московське царство, на турецьке узбережжя. І. Підкова. С. Баторій 

і спроба реформування козацтва. Низове (запорізьке) і городове (реєстрове) 

козацтво. Спроба залучення запорожців до протитурецьких союзів. С. Кішка і 

похід в Лівонію (1600). 

Причини, хід, рушійні сили та значення козацько-селянських повстань 

кінця XVІ – початку XVІІ ст. Виступи К. Косинського (1591–1593) і С. 

Наливайка (1594–1596). Морські та сухопутні походи козацтва під проводом 

П. Конашевича-Сагайдачного. Козаки в боях під Цецорою (1620) і Хотином 

(1621). Куруківська угода 1625 р. та її умови. Повстання Т. Федоровича 



(1630), І. Сулими (1635), Павлюка і Гуні (1637), Я. Острянина (1638). Умови 

ординації 1638 р. «Золоте десятиліття» польської шляхти (1638–1648) – 

затишшя перед бурею. 

Культура. Шкільництво. Перші кириличні друки Ш. Фіоля і Ф. 

Скорини. Літописи. Народні думи, їхня будова і тематика. Право і 

судочинство. Міське, фортифікаційне та церковне будівництво. Малярство і 

скульптура. Ювелірне мистецтво, геральдика і сфрагістика. 

Духовне і культурне життя. Розвиток книгодрукування в Україні і 

дискусія навколо постаті І. Федорова. Братства і братські школи. Наступ 

католицизму на українські землі і криза православ’я. І. Вишенський. Причини, 

суть та наслідки Берестейської унії (1596). Полемічна література і її 

представники. Острозька школа і Київський колегіум. Відновлення значення 

Києва як політичного і духовного центру українського народу. Народна 

творчість. 

 

Українська національна революція середини XVII ст. 

Початок і тріумф визвольних змагань. Б. Хмельницький – його 

походження, місце і час народження, освіта, ранній період життя і діяльності. 

Конфлікт з Чаплинським і втеча на Січ. Посольство до Іслам Гірея і угода з 

Кримом. Її умови та значення. 

Причини, характер, рушійні сили та завдання визвольних змагань 

українського народу. Перемоги під Жовтими Водами і Корсунем. Визволення 

Лівобережжя і боротьба за Правобережну Україну. Соратники 

Хмельницького. Битва під Пилявцями і похід на Львів та Замостя (1648). 

Західна Україна в планах Б. Хмельницького. С. Височан. 

Повернення до Києва. Переговори з послами Яна Казимира. 

Відновлення воєнних дій і облога Збаража. Зборівський мир та його умови 

(1649) 

Козацька держава Б. Хмельницького. Ліквідація старих структур 

державної влади  і організація нових. Територіальний і адміністративно-



військовий поділ України. Центральні і місцеві органи влади. Господарська і 

фінансова політика. Судівництво. Збройні сили. Релігійне питання. 

Налагодження дипломатичної служби. Стосунки з сусідніми державами. 

Соціальна структура українського суспільства та зміни в ній. Єврейське 

питання 

Молдавський похід 1650 р. та його наслідки. Наступ польських військ 

на Поділля. Контрнаступ українського війська і його розгром під 

Берестечком. Білоцерківський мир та його умови (1651). Перемога під 

Батогом 1652 р. Набуття війною затяжного характеру. Події під Жванцем 

1653 р. 

Україно-польські відносини і союз Б. Хмельницького з Москвою. 

Позиція Росії в українському питанні 1648–1653 рр. Рішення Земських 

соборів 1651 і 1653 рр. Переяславська рада і «Березневі статті» 1654 р. 

«Плюси» і «мінуси» угоди з Москвою. Її оцінка істориками та 

правознавцями. 

Україна на завершальному етапі Хмельниччини. Відновлення війни з 

Польщею та Кримом. Різня на Дрижополі і татарські набіги. Спільний похід 

українського і російського війська на Львів. Угода Б. Хмельницького з 

татарами під Озірною. Заняття Білорусії і перші дипломатичні конфлікти з 

Москвою (1655). Віленський мир 1656 р. і загострення україно-російських 

протиріч. Переговори Б. Хмельницького з Швецією і Семиграддям. Невдала 

військова експедиція А. Ждановича 1657 р. Смерть Б. Хмельницького та її 

трагічні наслідки для подальшої історії України. Загальна характеристика 

особи   Б. Хмельницького і його доби. 

  

Тема 5. Гетьманщина та західноукраїнські землі у др. пол. XVII –  

XVIIІ ст. 

Соціально-економічне і політичне становище України після смерті             

Б. Хмельницького. Перше гетьманування Ю. Хмельницького (1657). 

Особливості внутрішньої та зовнішньої політики І. Виговського (1657–1659). 



Стосунки з Москвою і Варшавою. Бунт М. Пушкаря і Д. Барабаша. Умови 

Гадяцького трактату 1658 р. Конотопська битва, її хід та наслідки. Козацькі 

ради в Германівці та Узині і зречення І. Виговського. Останні роки його 

життя і  діяльності.  

Друге гетьманування Ю. Хмельницького (1659–1663). Переяславські 

статті, їхній зміст і значення. Свавілля російських чиновників на Україні та 

ріст народного невдоволення політикою Москви. Чуднівський 1660 р. погром 

Шереметьєва і умови Слободищенського трактату з Польщею. Фактичний 

розкол України на Лівобережну і Правобережну. Друге зречення                        

Ю. Хмельницького. Чорна рада 1663 р. Гетьманування І. Брюховецького. 

Московські статті 1665 р. 

Правобережжя в добу Руїни. Гетьманування П. Тетері-Мрожковського 

(1663–1665). Похід Яна-Казимира 1664 р. і анти польське повстання 1665 р. 

Загибель І. Богуна. «Сонце Руїни» – П. Дорошенко (1665–1676). Боротьба з 

претендентами на гетьманську булаву – Дрозденком, П. Суховієм, М. 

Ханенком. Похід на Лівобережжя 1668 р. і тимчасове об’єднання українських 

земель. Визнання протекторату Туреччини над Україною (1669). Перемога 

під Батогом і другий похід у Галичину (1672). Бучацька угода і її наслідки 

для України. Турецька окупація Правобережжя і масове обезлюднення цих 

земель. Різке погіршення становища П. Дорошенка і його капітуляція перед І. 

Самойловичем. Останні роки життя і смерть. 

Чигиринські походи 1677 і 1678 років. Бахчисарайське перемир’я 1681 

р. і його наслідки. Лівобережжя в добу Руїни. Глухівські статті 1669 р., їхні 

основні положення. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Д. 

Многогрішного (1669–1672). Конотопські статті 1672 р. і обрання гетьманом 

І. Самойловича (1672–1687). Особливості внутрішньої та зовнішньої 

політики нового гетьмана. Відродження економічного та культурного життя 

на Лівобережжі. 

Переорієнтація напрямків товарних потоків у внутрішній та зовнішній 

торгівлі. Адміністративно-політичний устрій Лівобережжя і Слобожанщини. 



Скасування автономії української православної церкви (1686). «Вічний мир» 

(1686) і формування анти турецької коаліції. Перший Кримський похід                

В. Голіцина 1687р. і арешт І. Самойловича. 

Доба І. Мазепи (1687–1709) і П. Орлик. Коломацькі статті і обмеження 

політичної автономії України. І. Мазепа як людина і політичний діяч. Другий 

Кримський похід 1689 р. і його наслідки. Соціальна політика І. Мазепи і 

зміцнення влади козацької старшини. Зростання авторитету церкви. Розвиток 

освіти і культури. Храмове будівництво. Стосунки з Запорізькою Січчю. 

Україна на початковому етапі Північної війни. Мазепа і Правобережна 

Україна. Конфлікт з С. Палієм. Налагодження таємної дипломатії. Зрада 

Кочубея та Іскри. Похід Карла ХІІ на Україну і відкритий перехід Мазепи на 

його сторону. Оборона і падіння Батурина. К.Гордієнко і перехід запорожців 

на бік Мазепи. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська катастрофа. 

Смерть І. Мазепи і зародження «мазепинства». 

«Великий вигнанець» П. Орлик (1710–1742). Бендерська конституція, її 

основні положення і значення. Похід П. Орлика під Білу Церкву. Прутський 

похід Петра І. Активна міжнародна дипломатія  П. Орлика. та причини її 

невдачі. 

Основні причини поразки українських змагань другої половини XVII – 

початку XVIII ст. Наслідки та значення цієї боротьби. 

Соціально-економічне становище українських земель. Зміни в 

сільському господарстві. Розвиток мануфактурного виробництва. 

Формування ринку робочої сили і системи економічних зв’язків. Еволюція 

соціальної структури  українського суспільства. Міста. Освоєння півдня.  

Україна після Полтавської катастрофи. Особливості політики 

царського уряду  в Україні напередодні та після Полтавської битви. Обрання 

гетьманом      І. Скоропадського (1708–1722). Безсилля гетьманської влади і 

деморалізація козацької старшини. Участь козаків в «канальних» роботах і 

походах на Персію. 



Криза гетьманської влади. Активізація автономістських настроїв 

старшини. Конфлікт О. Меншикова з Малоросійською колегією і її розпуск. 

Обрання гетьманом Д. Апостола (1727–1734). «Рішительні пункти». 

Економічна політика нового гетьмана. «Генеральне слідство про маєтності». 

Реформа судових установ і фінансової системи. Участь козаків у 

фортифікаційних роботах і поході 1733 р. на Польщу. 

«Правління гетьманського уряду» (1734–1750) і черговий наступ 

російських властей на автономні права України. Діяльність кодифікаційної 

комісії. «Біронівщина» і політична реакція в Україні. 

Відновлення гетьманства і обрання гетьманом К. Розумовського (1750– 

1764). Постать останнього гетьмана. Судова реформа. Розбудова Глухова і 

відродження Батурина. Культурницькі плани. Загострення протиріч між 

гетьманською владою і російськими властями. Невдала спроба зробити  

гетьманську владу спадковою. Відмова від гетьманства.  

Перетворення України в окраїну Російської імперії. Ліквідація 

полково-сотенного устрою Слобожанщини (1765).  П. Румянцев-

Задунайський і діяльність ІІ малоросійської Колегії (1764–1781). 

«Генеральний опис Малоросії». Ліквідація полково-адміністративного поділу 

і судового устрою Гетьманщини. Ліквідація козацьких полків і прикріплення 

селян Лівобережжя до землі (1783). Поширення на українську старшину прав 

російського дворянства (1785). 

Останні спроби української старшини захистити свою самобутність. 

Місія В. Капніста. «Історія Русів». 

Запорізька Січ у завершальний період її існування. Повернення 

запорожців під царську владу і заснування Нової Січі. Її територія, межі, 

сусіди. Військово-адміністративна структура і система керівництва. 

Господарське життя. Майнове розшарування і соціальні конфлікти на Січі. 

Зв’язки Запорожжя з повстанським рухом на Правобережжі. Передача 

царським урядом частини запорозьких земель під поселення Нова Сербія та 



Слов’яно-Сербія і конфлікти запорожців з їхніми мешканцями та Доном. 

Участь запорожців у російсько-турецькій війні 1768– 1774 рр. 

Дальше загострення протиріч між Новою Січчю і Петербургом, 

Ліквідація Січі (1775) і утворення Бузького (1784) та Чорноморського (1791) 

козацтва. Переселення чорноморців на Кубань (1792) і офіційне оформлення 

Кубанського козачого війська (1864). Задунайська Січ (1775–1828). Азовське 

козаче військо (1828–1865). Історичне значення Запорізької Січі. 

Правобережжя, Західна та Закарпатська Україна в XVIIІ ст. Соціально-

економічне становище цих земель. Політичний гніт і національне безправ’я 

українського населення. 

Гайдамаччина і повстання 1734 р. Верлана. Коліївщина  (1768). Її 

причини, хід, наслідки. Поділи Польщі і включення до складу Російської 

імперії Правобережної України (1793) і Західної Волині (1795). 

Опришківство. О. Довбуш, В. Баюрак, І. Бойчук. Перехід Галичини 

(1772) і Буковини (1774) під владу Австрії. 

 

Культура і наука другої половини  XVII–XVIII ст. 

Загальна характеристика стану української науки і культури. Вплив 

політичних подій середини ХVІІ – початку  XVIІІ ст. на розвиток культури, 

освіти і науки. Визначальний вплив української культури на розвиток 

російської в кінці XVIІ – першій половині XVIІІ ст. Репресії царизму проти 

української культури і їх наслідки.  

Народна творчість і етнографія. Розвиток матеріальної культури. Зміни 

в технології і техніці обробітку ґрунту. Розвиток ремесел. Житло, їжа, речі 

побуту. 

Думи, історичні пісні, перекази, легенди. Народні традиції і обряди. 

Малярство і різьбарство.  

Освіта і наука. Масовий характер початкової освіти і внесок в цю 

справу мандрівних дяків-«пиворізів». Братські школи і колегії. Заснування 

Львівського університету (1661). Перейменування Київської Колегії в 



Академію (1701). Її викладачі і вихованці, внесок у скарбницю вітчизняної 

науки і культури, політичного і духовного життя. 

Історія. Від «Синопсису» до «Літописного повествования»                         

О. Рігельмана. козацько-старшинські та монастирські літописи. 

Право. Гетьманські статті з Москвою. Гадяцька угода 1658 р. та її 

зміст. Бендерська Конституція 1710 р. Дія Литовського статуту та 

Магдебурзького права в Україні. Діяльність Комісії для складання нового 

Кодексу законів.  

Розвиток філософської та політичної думки. Погляди Ф. Прокоповича,     

С. Яворського, В. Капніста, Г. Сковороди. «Історія Русів». 

Художня література. Художня спадщина Д. Туптала, І. Мазепи,                   

І. Величковського, К. Зінов’єва, Г. Сковороди. «Енеїда» І. Котляревського 

(1798) – перша пам’ятка нової української літератури. Драма і вертеп. 

Розвиток мистецтва. Архітектура. Доба Ренесансу в Україні. «Козацьке 

бароко». Рококо. Світське будівництво XVIІІ ст. Народна церковна дерев’яна 

архітектура. Живопис і графіка. Партесний спів XVIІ ст.. «Мусикийская 

граматика» М. Дилецького. Музична спадщина А. Веделя, М. Березовського,     

Д. Бортнянського. 

 

Україна в першій половині XIX ст. 

Соціально-економічне становище українських земель. Особливості 

розвитку сільськогосподарського виробництва і подальше загострення протиріч 

в аграрному секторі  економіки. Курс царського уряду на поступове зменшення 

кількості поміщицьких і збільшення числа державних селян. Створення 

військових поселень і їхній крах (1816–1857). Соціальна структура 

східнослов’янського села в середині ХІХ ст. 

Розвиток мануфактурного і поступовий перехід до фабрично-заводського 

виробництва. Розвиток підприємств з переробки сільськогосподарської 

продукції. Зародження металургійної та машинобудівної промисловості. 

Формування національної буржуазії та пролетаріату. Перші українські 



підприємці К. Яхненко і Ф. Симиренко. Російські, єврейські та польські 

підприємці на Наддніпрянській Україні. 

Розвиток транспортних зв’язків і торгівлі. Міста.  

Соціально-економічний розвиток західних українських земель. Аграрний 

характер східно-галицької економіки. Соціальна структура східно-галицького 

суспільства. 

Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Росії. 

Діяльність масонських лож в Україні. Війна 1812 р. і неоднозначне ставлення 

українського громадянства до походу Наполеона. Таємні дворянські               

організації – «Союз благоденства» (1818–1821), «Південне товариство» (1821–

1825), «Товариство об’єднаних слов’ян» (1823–1825). 

Виступ Чернігівського полку. Харківський політичний гурток 1826 р. і 

вільнодумство викладачів Ніжинської гімназії (1826–1830). Польське повстання 

1830–1831 рр. і Правобережна Україна. 

Кирило-Мефодієвське братство, його члени і симпатики. Ідеї та 

документи братства. Зв’язки Т. Шевченка з його членами. Розгром товариства і 

розправа над учасниками його зібрань. Історико-політичне значення братства.  

Початки національного і політичного відродження Західної України.  

Йосифлянські реформи 1780–1790 рр. і їхній вплив на пробудження краю. 

Відновлення діяльності Львівського університету (1784). «Студіям Рутенум» 

(1787–1809). Роль греко-католицького духовенства в політичному і 

культурному житті краю. 

М. Шашкевич і діяльність «Руської трійці». Трагічні долі її учасників. 

Збірники «Син Руси» (1833), «Зоря» (1834), «Русалка Дністрова» (1837) та  їхня 

роль у пробудженні національної свідомості і гідності західноукраїнського 

населення. 

«Весна народів» у Галичині. «Головна руська рада» (1848–1851) і її 

відозва від 10.V. 1848 р. Спроба польських кіл розколоти український 

національний рух  і діяльність «Руського собору». Галицькі українці на з’їзді 

слов’янських народів у Празі. Перший український парламентарист                         



Г. Шашкевич. І. Капущак і  Л. Кобилиця. Скасування кріпацтва. «З’їзд руських 

вчених» (19–26.Х.1848 р.). «Слово перестороги» о. В. Подолинського. 

Проблема поділу Галичини. Бомбардування Львова 1.ХІ. 1848 р. Угорське 

повстання 1848–1849 рр. і вороже ставлення до нього більшості слов’янських 

народів імперії. Українські селянські ополчення і перша відроджена українська 

військова формація в Галичині – «Батальйон руських стрільців». 

1848 р. на Буковині і Закарпатті. А. Добрянський. 

Розвиток української науки і культури. Політика російської та 

австрійської влади щодо української освіти і культури. Загальноосвітні школи. 

Зародження професійної освіти на Наддніпрянщині. В. Каразин і відкриття 

Харківського університету. Харків як центр наукового і культурного життя в 

Україні. Мовознавчі дослідження О. Павловського, І. Срезневського. М. 

Максимович і відкриття Київського університету. Переміщення центру 

наукового і культурного життя з Харкова до Києва. Історичні праці Д. Бантиш-

Каменського, М. Маркевича.  

Українська література і фольклористика. І. Котляревський і 

«котляревщина». Харківська школа романтиків. Літературна творчість Т. 

Шевченка і членів Кирило-Мефодієвського братства.  

Живопис. Архітектура. Традиційно-побутова культура. 

Пробудження національно-культурного життя на Західній Україні.  

 

Україна в другій половині XIX ст. 

Політична ситуація в Україні середини ХІХ. ст. Кримська війна1853–1856 

рр. і реакція на неї населення України. «Київська козаччина». Підготовка і 

проведення селянської реформи. Царський Маніфест і «Положення» від 

19.ІІ.1861 р. Реформи 1860-х рр., їхній зміст і значення. Народницький рух 

1860-х рр. 

Десятиріччя австрійського абсолютизму (1850–1860) в Галичині. Занепад 

українства. М. Погодін, Д. Зубрицький, О. Петрушевич і початки 

москвофільства. «Азбучна війна». 



Економічне становище. Вплив реформ 1860-х рр. на господарське 

піднесення Східної України. Розширення мережі залізничного транспорту і 

бурхливий розвиток гірничодобувної та металургійної промисловості. 

Формування Донецько-Криворізького промислового району. Здобутки 

машинобудівної та харчової промисловості. Масовий приплив іноземного 

капіталу. Розвиток міст і торгівлі. Формування, структура, національний склад і 

становище робітничого класу. Загострення протиріччя між робітниками і 

працедавцями. 

Зміни в сфері аграрного виробництва і соціальній структурі 

східноукраїнського села. Його диференціація та декласація.  Вплив пережитків 

кріпацтва на життя, діяльність і настрої селянства. Місце України у системі 

європейського агровиробництва. 

Східна Галичина – сировинний придаток Австро-Угорщини і Європи.  

Проникнення іноземного капіталу в нафтовидобувну і лісову промисловість 

краю. Формування, структура та становище робітничого класу. Система 

землеволодіння і землекористування. Проблема «лісів і пасовиськ». Соціальна і 

національна структура  східно-галицького села. Причини і початки масової 

еміграції населення Західної України в Америку. 

Політичне життя Наддніпрянщини. «Основа» і українська громада в 

Петербурзі. «Сповідь» В. Антоновича і зародження «хлопоманства». Його 

представники. Початки громадівського руху в Україні. Валуєвський циркуляр   

1863 р. та його наслідки. Польське повстання 1863 р. і українське населення 

Правобережжя. Відродження громадівського руху і початки українофільства. 

Громадівський соціалізм. Емський указ 1876 р. і репресії проти українства. 

Друга хвиля української політичної еміграції – М. Драгоманов, М. Зібер,                           

С. Подолинський, Ф. Вовк. 

Народницький рух 1870-80-х  рр. Внесок українців-народників у 

практику загальноросійської революційної боротьби. «Чигиринська змова». 

Криза українофільства і перші українські студентські громади 1880-х років. 

Щорічні святкування ювілеїв Т. Шевченка і їхній вплив на зростання 



національної свідомості та політичної активності молоді. Загострення 

протиріччя між «українофілами» і «свідомими» українцями. І. Липа і «Братство 

тарасівців» 1892–1893 рр. Опозиційна діяльність земств. Загальноукраїнська 

безпартійна організація та її значення. Перші робітничі і соціал-демократичні 

організації. Пропаганда марксизму в Україні. Перші марксистські гуртки. 

Політичне життя Західної України. «Слово» і активізація москвофільства. 

Налагодження зв’язків прогресивної частини західноукраїнської молоді з 

представниками Наддніпрянської України. Початки народовського руху.               

О. Заячівський і виникнення «Просвіти». Її діяльність і значення. Перша 

українська щоденна газета «Основа». Ю. Романчук і відродження 

народовського руху.  В. Барвінський і газета «Діло» (1880). «Народна Рада» і її 

діяльність.  М. Драгоманов і Західна Україна.  

Грамадсько-політична діяльність І. Франка, М. Павлика, О. Терлецького. 

Створення УРДП (1890). «Нова ера» - її ініціатори і провідники. «Новий курс»       

А. Вахнянина і О. Барвінського. «Україна irredenta» Ю. Бачинського та її 

значення. Створення «Католицького русько-народного союзу», РУСДП та 

УНДП (1899). Є. Олесницький, К. Левицький, В. Будзиновський. Перетворення 

Східної Галичини в «Український П’ємонт». А. Шептицький. 

«Руська Рада» – важливий осередок українства на Буковині. Діяльність         

С. Смаль-Стоцького і М. Василька. Здобутки буковинських українців у 

боротьбі за місця в сеймі і парламенті.  

Масова мадяризація українського населення Закарпаття. Засилля  

москвофільства в краї. Початки діяльності А. Волошина. 

Наука і культура України.  Нова хвиля духовного відродження Східної 

України на початку 1860-х рр. Недільні школи і підготовка українських 

підручників для них.  Катастрофічні наслідки Валуєвського циркуляру і 

Емського указу для розвитку культури і освіти на Україні. 

Стан початкової, середньої, спеціальної та вищої освіти в Україні. 

Діяльність наукових товариств і археографічних комісій. Досягнення науки. 

Історична школа В. Антоновича. Заснування товариства ім.. Т.Шевченка у 



Львові (1873) і перетворення його у НТШ (1893). Наукова діяльність М. 

Грушевського у Львові.    І. Пулюй. 

Здобутки українського красного письменства. І. Франко. Театр. 

Образотворче  мистецтво. С. Васильківський, М. Пимоненко, І. Труш. М. 

Лисенко – засновник вітчизняної класичної музики. Народна творчість.  
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