
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

1.  Початок формування людської цивілізації на території України.  

2.  Розвиток землеробства і скотарства на землях України.  

3.  Визначте  роль  Трипільської  археологічної  культури  в  утвердженні  

відтворювального господарства в Україні. 

4.  Перші державні утворення на півдні України за часів ранньої залізної 

доби. 

5.  Політичне,  економічне  та  культурне  життя  античних  міст-держав  

Північного Причорномор'я. 

6.  Суспільно-політичне  становище  східних  слов'янських племінних  

союзів  на території сучасної України напередодні утворення Київської 

держави (VІІ  –ІХ ст.) 

7.  Передумови  державності  Київської  Русі.  Дайте  оцінку  діяльності  

князів Олега та Ігоря. 

8.  Князювання  Ольги  та  Святослава:  внутрішньополітичні  реформи  

та зовнішня політика. 

9.  Внутрішня та зовнішня політика князів Володимира Великого та 

Ярослава Мудрого. 

10.  Причини і сутність роздробленості Київської Русі. Особливості 

політичного та соціально-економічного життя князівств часів 

роздробленості. 

11.  Процес прийняття християнства за Володимира Святославовича. 

Історичне значення хрещення Русі. 

12.  Адміністративно–політичні  реформи  в  Київській  державі  за  

князя Володимира  Святославовича.  Місце  Володимира  Великого  в  історії  

України. 

13.  Соціально-економічне життя Київської Русі. 

14.  Особливості  розвитку  архітектури  та  образотворчого  мистецтва  

Київської Русі та Галицько – Волинської держави. Найвидатніші пам'ятки. 

15.  Князь  Данила  Романовича  як  історична  особистість.  Його  

князювання–доба розквіту Галицько-Волинської держави. 

16.  Монголо-татарське  іго  на  українських  землях  у  XІІІ  –  ХІУ  ст.  

та  його наслідки. 

17.  Особливості політичного становища українських земель  у  складі 

Великого князівства Литовського до і після Кревської унії 1385 р. 

18.  Процес  входження українських земель до складу інших держав в 

ХІV  –  ХVІ ст. 

19.  Становище різних верств населення українських земель у ХV – ХVІ 

ст. 

20.  Князь  Василь-Костянтин  Острозький  як  історична  особистість.  

Місце Острозької академії в розвитку української культури. 

21.  Суть і наслідки Люблінської унії для українських земель. 

22.  Берестейська  церковна  унія  та  її  наслідки.  Роль  братств  у  

збереженні православ’я в Україні. 



23.  Розвиток культури і освіти в Україні в першій половині ХVІІ ст.  

24.  Причини  виникнення  українського  козацтва.  Місце  козацтва  в  

історії  та культурі України. 

25.  Запорізька Січ, її політичний і соціально-економічний устрій. 

26.  Виникнення  кримського  ханства.  Турецько-татарські  набіги  на  

українські землі у другій половині ХV – ХVІ ст. 

27.  Національно-визвольні повстання українського народу кінця ХVІ  –  

першої половини ХVІІ ст. 

28.  Причини національно-визвольної війни українського народу 

середини ХVІІ ст. Постать гетьмана Богдана Хмельницького як історична 

особистість. 

29.  Хід військових баталій 1648-1654 років. 

30.  Місце  України  часів  Богдана  Хмельницького  в  міжнародних  

відносинах Європи. 

31.  Запорізька Січ у складі Гетьманщини в другій половині ХVІІ ст. 

32.  Процес  заселення,  політичний  і  соціально-економічний  устрій  

Слобожанщини. 

33.  Роль  Києво-Могилянської  академії  в  культурно-освітньому  

розвитку українського народу. 

34.  Період «Руїни» на українських землях. Гетьманування І. 

Виговського та Ю. Хмельницького. 

35.  Період  гетьманування  П.  Дорошенка  та  його  боротьба  за  

возз’єднання українських земель. 

36.  Причини  остаточної  ліквідації  гетьманства  та  решток  

автономного  устрою Гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. Гетьман 

Кирило Розумовський. 

37.  Період гетьманування І. Мазепи. 

38.  Конституція Пилипа Орлика та її значення. 

39.  Гайдамацький та опришківський народні рухи в Україні. 

40.  Поділи  Польщі  та  входженню  українських  земель,  зокрема  

Поділля,  до складу Російської імперії. 

41.  Особливості розвитку української культури ХVІІІ ст. 

42.  Адміністративно-територіальний  устрій  та  регіональний  поділ  

українських земель  у  складі  Російської  та  Австрійської  імперій  

наприкінці  ХVІІІ  –початку ХІХ ст. 

43.  Роль  Наддніпрянської  України  в  системі  міжнародних  відносин  

у  ХVІІІ  –першій половині ХІХ ст. 

44.  Особливості промислового перевороту в Україні в першій половині 

ХІХ ст. 

45.  Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні. 

46.  Роль декабристів та їх послідовників у Наддніпрянщині. 

47.  Польський визвольний рух в Україні у ХІХ ст. 

48.  Роль  Кирило-Мефодіївського  товариства  в  українському  

національному відродженні. Т. Г. Шевченко. 



49.  Початок національного відродження на західноукраїнських землях. 

«Руська трійця». 

50.  Національно-визвольний  рух  на  західноукраїнських  землях  під  

час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та його наслідки. 

51.  Особливості скасування кріпосного права в Україні.  

52.  Реформи 60-70-х років ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні. 

53.  Соціально-економічний  розвиток  і  політичне  становище  в  

підросійській Україні після адміністративно-політичних реформ 60-70-х 

років ХІХ ст. 

54.  Громади та їх діяльності у другій половині ХІХ ст. В. Антонович. 

55.  Політика російського самодержавства щодо України в другій 

половині ХІХ ст. 

56.  Роль Михайла Драгоманова в розвитку українського національного 

руху. 

57.  Діяльність  народовців,  радикалів,  москвофілів  у  суспільно-

політичному житті західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст. 

58.  Наростання  українського  національного  руху  в  

західноукраїнських  землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

59.  Процес утворення українських політичних партій Галичини. І. Я. 

Франко. 

60.  Роль Михайла Грушевського в громадсько-політичному житті 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

61.  Причини й початок трудової еміграції західних українців наприкінці 

ХІХ ст. 

62.  Внесок  Братства  тарасівців  у  розвиток  українського  національно-

визвольного руху. 

63.  Соціально-економічний  розвиток  західноукраїнських  земель  у  

другій половині ХІХ ст. 

64.  Розвиток культури України у другій половині ХІХ ст. 


