
Опис тестової роботи з «Історії України» для абітурієнтів на 

базі ПЗСО на 2021 р. 
Тестова робота складається з 60 завдань різних форм складности,  що 

охоплюють хронологічні рамки від найдавніших часів до сьогодення, з них 

30 завдань стосуються тем «Історія України від найдавніших часів до кінця 

ХІХ ст.», 30 завдань - «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.». 

———    32 завдання, це завдання з вибором однієї правильної відповіді, 

що складаються зі вступного запитання та мають 3-4 варіанти відповіді, 

серед яких потрібно обрати одну правильну. Ці запитання охоплюють 

вивчений матеріал з навчальної дисципліни. Завдання вважається 

виконаним, якщо здобувач освіти вибрав і позначив правильну відповідь у 

формі; 

———    8 завдань, це багатовибіркові завдання, що складаються зі 

вступного запитання та мають 6-7 варіантів відповідей, серед яких потрібно 

обрати 2 або 3 правильні (в кожному конкретному завданні зазначена 

кількість правильних відповідей, наприклад, 

Р=2 (дві правильних відповіді), або Р=3 три правильних відповіді); 

———    10 завдань, це завдання на відтворення (заповнення або 

доповнення) пропусків в тексті: найбільш важливих відомостей: прізвищ 

видатних особистостей, назв творів, дат тощо. У таких завданнях необхідно 

правильно відтворити текст, заповнити відсутні фрагменти. В інформації до 

кожного завдання зазначено, що конкретно необхідно дописати. Не слід 

вводити зайву інформацію! 

———    6 завдань, це завдання на встановлення відповідності. До кожного 

завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами 

(праворуч). Щоб виконати завдання необхідно встановити відповідність 

інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари», 

враховуючи, що один варіант, позначений буквою, зайвий). Завдання 

вважається виконаним, якщо здобувач освіти правильно зробив позначки на 

перетинах рядків і колонок, або частково виконаним, у разі якщо більше 

половини логічних пар – правильні; 

———    4 завдання – на встановлення правильної послідовності. До 

кожного завдання подано перелік відповідних етапів, позначених буквами, 

які потрібно розташувати в правильній логічній послідовності, де перший 

етап має відповідати цифрі 1, другий – цифрі 2 тощо. Завдання вважається 

виконаним, якщо здобувач освіти правильно зробив позначки на перетинах 

рядків та колонок. 

Правила виконання зазначені перед завданням кожної форми. 

На виконання тесту абітурієнтам відведено 135 хвилин. 

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх 

матеріалів, окрім наданих в тестових завданнях. 

 



ТТееммии,,  щщоо  ввииннооссяяттььссяя  ннаа  ввссттууппннее  ттеессттуувваанннняя::  

1. Вступ до історії: предмет історичної науки, складові частини історії, 

допоміжні історичні дисципліни, історичні джерела, періодизація історії 

України; 

2. Стародавня історія України: українські землі в первісну добу: 

палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік, кочові 

племена раннього залізного віку на території України, античні міста-

держави Північного Причорномор’я; 

3. Київська Русь: походження та становлення давньоруської держави: 

Аскольд і Дір (?-882 рр), Олег (882-912 рр.), Ігор (912-945 рр.), Ольга (945-

964 рр.), Святослав (964-972 рр.); піднесення та розквіт Київської Русі: 

Володимир Великий (980-1015 рр.), Ярослав Мудрий (1019-1054 рр.); 

феодальна роздробленість Київської Русі; соціально-економічні процеси 

давньоруської держави; культура Київської Русі;  

4. Галицько-Волинське князівство: князівства напередодні об’єднання, 

Ярослав Осмомисл (1152-1187 рр.); Галицько-Волинське князівство:  Роман 

Мстиславович (1199-1205 рр.), Данило Галицький (1238-1264 рр.); занепад 

Галицько-Волинського князівства: Лев Данилович (1264-1301 рр.), Юрій I 

(1301-1315 рр.), Андрій та Лев II (1315-1323 рр.), Юрій II (Болеслав) 

Тройденович (1325-1340 рр.); 

5. Монголо-татарська навала і встановлення золотоординського ярма: 

31.03.1223 р. – битва на р. Калка; 1237, 1239, 1240, 1241 рр. – хвиля монголо-

татарських нападів на Переяслав, Чернігів, Крим, Київ, інші міста Галицько-

Волинського князівства; наслідки монголо-татарських завоювань; 

6. Литовсько-польська доба: включення українських земель до складу 

Литовської держави; експансія західноукраїнських земель; Литовсько-

польські унії; українські землі у складі інших держав: Буковина (Молдавське 

князівство), Закарпаття (під владою Угорщини), Кримське ханство; 

братства; Берестейська церковна унія (1596 р.); 

7. Соціально-економічний розвиток українських земель в XIV-XVI ст.: 

соціальна структура, економічний розвиток, магдебурзьке право, система 

самоврядування за магдебурзький правом; розвиток культури в XIV-XVI ст. 

8. Козацька доба: походження і формування козацтва; Запорозька Січ: 

організація Січі, адміністративно-політичний устрій Січі; реєстрове 

козацтво; козацько-селянські повстання: на чолі з І. Підковою, К. 

Косинським, С. Наливайком, Т. Федоровичем, І. Сулимою тощо; розвиток 

культури в XVI-XVII ст.; 

9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. 

Хмельницького (1648-1657 рр.); Доба Руїни: причини, гетьманування: І. 

Виговського (1657-1659 рр.), Ю. Хмельницького (1659-1663 рр.); гетьмани в 

період розділеної України (Правобережна Україна, Лівобережна Україна); 

Лівобережна та Слобідська Україна наприкінці XVII-у середині XVIII ст.; 



10. Запорозька Січ у складі Гетьманщини: гетьманування І. Мазепи 

(1687-1709 рр.), Паліївщина (1702-1704 рр.), гетьманування: П. Орлика 

(1710-1742 рр.), І. Скоропадського (1708-1722 рр.); повноваження 

Малоросійської колегії; гетьманування П. Полуботка (1722-1724 рр.), Д. 

Апостола (1727-1734 рр.), К. Розумовського (1750-1764 рр.), остаточна -

ліквідація української автономії, створення Другої Малоросійської колегії 

(1764-1786 рр.), русько-турецькі війни: 1768-1774 рр., 1787-1791 рр.); поділи 

Речі Посполитої (1772 р., 1793 р., 1795 р.), та українські землі; розвиток 

культури в середині XVII-XVIII ст.; 

11. Україна під владою двох імперій. Українські землі в складі 

Російської імперії (перша половина XIX ст.): соціально-економічний та 

політичний розвиток, Україна у війні з Наполеоном, суспільні руху: 

антифеодальна боротьба, масонські ложі, декабристський рух; національне 

відродження в Україні; Західноукраїнські землі під владою Австрії (перша 

половина XIX ст.): реформи Марії-Терезії та Йосифа II; антифеодальна 

боротьба на західноукраїнських землях; національне відродження на 

Західній Україні: «Клерикальне  товариство» (1816 р.), «Руська трійця» 

(1833 р.), «Весна народів» на західноукраїнських землях; розвиток культури 

(перша половина XIX ст.); 

12. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.: реформи 60-70-

х рр. (селянська 1861 р., судова 1864 р., земська 1864 р., освітня 1864 р., 

фінансова 1864 р., цензури 1865 р., військова 1862-1874 рр.); соціально-

економічний та політичний розвиток, політика російського царизму щодо 

України: Валуєвський циркуляр, 1863 р., Емський указ, 1876 р.; визвольний 

рух: Народники, Хлопомани, Громади, Братство тарасівців; 

13. Західноукраїнські землі в складі Австро-Угорщини у другій 

половині XIX ст.: адміністративні зміни в управлінні, соціально-

економічний розвиток, суспільно-політичне життя: Народовці, Радикали, 

«Нова ера», виникнення політичних партій на Західній Україні; розвиток 

культури (друга половина XIX ст.); 

14. Україна на початку XX ст.: соціально-економічний розвиток, 

виникнення політичних партій на Наддніпрянщині, українські землі в роки 

революції 1905-1907 рр., Столипінська аграрна реформа (1906-1911 рр.); 

західноукраїнські землі на початку XX ст.; Україна в Першій світовій війні: 

стратегічні плани воюючих сторін щодо України, воєнні дії на території 

України (1914-1917 рр.), національний рух на Західній Україні в роки війни: 

ГУР, 01.08.14 р., СВУ, 04.08.14 р., ЗУР, 05.05.15 р.; ставлення політичних 

сил Наддніпрянщини до війни: ТУП, УСДРП (група С. Петлюри), УСДРП 

(група В. Винниченка); культура України на початку XX ст.; 

15. Національно-визвольні змагання в Україні (1917-1921 рр.): доба 

Української Центральної Ради (04.03.1917-27.04.1918 рр.) – склад  та лідери 

УЦР, державотворча діяльність УЦР (Універсали УЦР), перша війна 



радянської Росії з УНР, Брестський мир (27.01.1918 р.); Період Гетьманату 

П. Скоропадського (29.04.-14.12.1918 рр.); Створення Західноукраїнської 

народної республіки (ЗУНР); Польсько-українська війна 1918-1919 рр.; 

Директорія УНР: політичний та соціально-економічний курс, Акт Злуки 

(22.01.1919 р.); отаманщина; друга війна УНР з радянською Росією; 

Денікінський режим в Україні; Варшавська угода між УНР і Польщею (21-

24.04.1920 р.); польсько-радянська війна на території України (1920-1921 

рр.), другий «Зимовий похід» армії УНР (листопад 1921 р.); Холодноярська 

республіка (1919-1922 рр.);  Відновлення Радянської України: формування 

Тимчасового робітничо-селянського уряду України, Х. Раковський, 

націоналізація промисловості, аграрна реформа, продовольча диктатура, 

червоний терор і його масштаби;  

16. УСРР у період Нової економічної політики (НЕП, 1921-1928 рр.): 

криза «Воєнного комунізму», формування НЕП; входження УСРР до складу 

СРСР (1922 р.), голод в Україні 1921-1923 рр., політика «коренізації» в 

СРСР: «українізація»; українське національне відродження 1920-х рр.; 

17. Соціально-економічні та політичні перетворення: радянська 

модернізація України: форсована індустріалізація, перші п’ятирічки (1928-

1932 рр., 1933-1937 рр., 1938-1941 рр.), насильницька колективізація, 

голодомор 1932-1933 рр., Сталінський терор і масові репресії в Україні;  

18. Західна Україна у міжвоєнний період (українські землі в складі 

Польщі, Румунії, Чехословаччини, 1921-1939 рр.); 

19.  Україна під час Другої світової війни: приєднання 

західноукраїнських земель до складу УРСР, початок німецько-радянської 

війни, «Новий порядок» – нацистський окупаційний режим в Україні, Рух 

Опору в Україні, завершення Другої світової війни та її наслідки; 

20. Повоєнна відбудова України: вихід УРСР на міжнародну арену, 

адміністративно-територіальні зміни, Операція «Вісла» (1947 р.), відбудова 

народного господарства, повоєнний голод 1946-1947 рр., радянізація 

західних областей України, боротьба ОУН-УПА проти радянської влади, 

культура України в другій половині 1940-х-початку 1950-х рр.; 

21. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.): лібералізація 

суспільно-політичного життя (XX з’їзд КПРС, лютий 1956 р.), спроби 

економічних реформ, нові тенденції в розвитку сільського господарства, 

соціальна політика, зародження опозиційного руху, Шістдесятники в 

літературі і мистецтві; культура України в роки «відлиги»; 

22. Період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.): 

суспільно-економічні проблеми (Косигінська економічна реформа, 1965 р.), 

наростання бюрократичного централізму, продовольча проблема та 

продовольчий імпорт, демографічні та соціальні зміни, політика тотальної 

русифікації, дисидентський рух, причини його активізації, його основні 



напрямки та форми, утворення та діяльність Української Гельсінської групи 

(УГГ); культура України в 60-х-80-х рр. XX ст.; 

23. Розпад СРСР та відродження незалежності України (1985-1991 

рр.): Україна у контексті «перебудови» в СРСР, антиалкогольна компанія 

(1985 р.), Чорнобильська катастрофа (26.04.1986 р.), програми реформ 1987 

р., спроба переходу до ринкових методів регулювання виробництва,  

розгортання національно-визвольного руху (культурницький етап 

національного руху – утворення Товариства української мови), Закон УРСР 

«Про мови», поширення «неформальних» молодіжних організацій, 

утворення Народного руху України (вересень 1989 р.), формування 

багатопартійності, спроби державного перевороту (19-21.08.1991 р.), Акт 

проголошення незалежності України, 24.08.1991 р., референдум 01.12.1991 

р., Л. Кравчук – Президент України, утворення СНД; 

24. Становлення незалежної України (1991-1994 рр.): європейський 

вибір України, правові засади зовнішньої політики, Україна і СНД, 

відносини з Російською Федерацією, реалізація курсу на без’ядерний статус 

України, державотворчий процес, створення збройних сил, прийняття 

воєнної доктрини (1993 р.), проблеми Чорноморського флоту, дострокові 

вибори до Верховної Ради та Президента України (1994 р.), економічна 

криза та її причини, вихід України з «рубльової зони» (1992 р.), суперечливі 

тенденції в культурному житті України; 
25. Україна в 1994-2010 рр.: Економіка України. Запровадження гривні. 

Трудова еміграція. Суспільно-політичне життя. Конституція України 1996 р. 

Референдум 2000 р. Помаранчева революція. В. Ющенко – Президент України. 

Конституційна реформа 2004 р. 

26. Творення нової України: Соціально-економічний розвиток і 

суспільно-політичне життя України, Революція Гідності. Небесна Сотня, 

Євроінтеграційний поступ України: економічні та політичні аспекти, Особливості 

культурного розвитку України. Релігійне життя. 


