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1. Загальна частина

Успішне складання вступних фахових випробувань є підставою для зарахування фахівців 
за іншими напрямами підготовки, крім історії, на другий курс навчання для отримання 
кваліфікації бакалавра за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Вступник повинен знати:
■ призначення і зміст гуманітарних наук, місце історії в системі гуманітарного 

знання, природу людського суспільства і роль особи в його функціонуванні;
■ типи і форми культури, її роль в житті суспільства, місце української культури в 

структурі європейської і світової культури;
■ визначення соціальних спільнот та соціальних відносин, форми взаємодії 

індивідуума з соціальними групами і спільнотами;
■ державний устрій, державне управління й основи правової системи України;
■ сутність та значення прав і свобод людини і громадянина;
■ місце релігії як певного світогляду людини в житті індивідуума та суспільства;
■ сутність світових релігій та особливості конфесійного життя в Україні;
■ причини появи, генезису і занепаду цивілізацій;
■ основні віхи світової історії в цілому та конкретну історію окремих країн, регіонів

значення історії України в загальноєвропейському та світовому історичному 

сутність європейського антропогенезу і процесу формування українського

і народів;
■

процесі;
■

народу;
■ етапи становлення і розвитку історії як науки, її основні напрями і школи, 

вітчизняні та зарубіжні історіографічні концепції;
■ основні поняття та методи історичного джерелознавства та спеціальних

історичних дисциплін;
■ основні положення педагогіки та психології, загальні принципи організації, змісту 

та форм навчання і виховання.
Вступник повинен вміти:
■ комплексно аналізувати історичні джерела та історичні факти;
■ системно мислити і синтетично використовувати набуті знання у своїй 

дослідницькій та професійній діяльності;
■ проводити бібліографічний аналіз та опис, способи та прийоми роботи з базами 

даних та інформаційних систем;
■ здійснювати евристичну роботу в бібліотечних, архівних і музейних фондах;
■ комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні 

артефакти та етнографічні матеріали;
■ використовувати ЕОМ для виявлення й обробки джерельних даних, зберігання й 

оперативного використання документів, моделювання історичних явищ і процесів, а також 
організації навчального процесу;

■ використовувати знання давніх та сучасних державної й іноземних мов у межах 
потреб професійної діяльності та спілкування;

■ готувати наукові реферати, огляди літератури, рецензії;
■ організовувати і проводити краєзнавчу та лекційно-екскурсійну роботу;
■ вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико- 

культурних пам’яток;
■ застосовувати категоріальний апарат та методи дослідження, проводити 

історіографічний та джерелознавчий аналіз;
■ оформлювати результати дослідження в письмовому вигляді відповідно до 

чинних норм та стандартів;
■ прийомами методичної та психолого-педагогічної роботи, достатніми для 

викладання історичних дисциплін у навчальних закладах I—II рівнів акредитації



Оцінка знань здійснюється на основі комплексних тестових завдань.
До програми фахових вступних випробувань з історії увійшли теми та питання за такими 

дисциплінами:

1. Давня та нова історія України.
2. Новітня історія України.
3. Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки

2. Зміст розділів 

РОЗДІЛ 1

І. ДАВНЯ ТА НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

ТЕМА 1. Українські землі княжої доби (ІХ-ХІІІ ст.)

Утворення Київської Русі. Політичний розвиток давньоруської держави, його основні етапи. 
Внутрішня політика київських князів: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха та ін. Система влади в Київській русі. Розвиток 
суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі. Південноруські князівства XII— 
XIII ст. Галицько-Волинська держава -  спадкоємиця Київської Русі: утворення та піднесення.

Міжнародні відносини Київської Русі. Русь і країни Західної та Центральної Європи. Русь і 
Великий Степ: хозари, печеніги, половці.

Духовне й культурне життя давньої Русі. Язичництво. Християнізація Русі. Освіта й 
культура на Русі.

ТЕМА 2. Українські землі литовсько-польської доби (X IV - перша половина XVII ст.)

Початок проникнення литовців на Русь: причини та наслідки. Політичний устрій 
Великого князівства Литовського. Литовсько-татарська боротьба за українські землі у XIV ст 
Київська та Волинська землі в кінці XIV -  першій половині XV ст

Входження українських земель до складу інших держав (Угорське королівство, 
Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. «Велике 
князівство Руське».

Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Роль князів в 
українському соціумі. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну 
залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Теорія Великого 
кордону. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського 
суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 1590-х років. (К. Косинського та 
С. Наливайка). Братський рух. Утворення греко-католицької церкви.

ТЕМА 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному 

житті. Утворення української козацької держави -  Війська Запорозького. 
Зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького.

Переяславська Рада і Березневі статті 1654 р., їх сутність і наслідки. Завершальний етап 
національно-визвольної війни.

Підсумки, історичні уроки та значення Національно-визвольної війни українського народу 
середини XVII ст.
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ТЕМА 4. Українські землі в другій половині XVII-XVIII ст.
Початок громадянської війни в Гетьманській Україні. І. Виговський, Ю. Хмельницький 

Поділ козацької України на два гетьманства. Боротьба П. Дорошенка за возз’єднання 
Української держави. «Руїна» в українських землях, її причини та наслідки.

Україна за гетьманування І. Мазепи. Обмеження автономії Гетьманщини за часів
І. Скоропадського. Перша ліквідація гетьманства. П. Полуботок. Останні спроби козацької 
старшини зберегти автономію Гетьманщини. Гетьмани Д. Апостол і К. Розумовський. 
Остаточне скасування української козацької державності.

Слобідська Україна в складі Російської держави XVII-XV1I1 ст. Особливості економічного 
та політичного розвитку Правобережжя та західноукраїнських земель. Правобережна Україна 
наприкінці XVII -  на початку XVIII ст. П. Орлик та його «Конституція». Українські землі в 
складі Речі Посполитої XVIII ст. Особливості розвитку західноукраїнських земель Соціальні й 
національні рухи: опришківство, гайдамацтво, Коліївщина.

Запорозька Січ у другій половині XVTI-XVIII ст.
Українська освіта та культура в другій половині XVII XVIII ст.

ТЕМА 5. Українські землі під владою Російської й Австрійської імперій
Інкорпорація Наддніпрянщини до складу Російської імперії. Адміністративно- 

територіальна реорганізація. Особливості інкорпорації західноукраїнських земель до 
Австрійської імперії. Реформи Марії-Терезії та Йосипа II і західні українці. Імперська реакція 
доби Леопольда И, Франца та Фердинанда.

Скасування кріпосництва в Наддніпрянщині. Ліберально-буржуазні реформи 
Олександра II 60-70-хрр. XIX ст. та їх проведення в Наддніпрянській Україні. Посилення 
русифікаторської політики царизму. Західноукраїнські землі під владою Габсбуфгів середини 
XIX -  початку XX ст.

Передумови й початки формування модерної української нації. Український національний 
рух, його основні етапи, соціальна база, регіональна своєрідність. Феномен вітчизняного 
культурництва. М. Максимович. Гурток харківських романтиків. «Руська трійця». Кирило- 
мефодіївське товариство. Т. Шевченко. «Весна народів» і українська національна революція в 
Галичині. Головна Руська Рада. Українські громади та гуртки в Наддніпрянській Україні 60-80- 
х pp. XIX ст. В. Антонович, М. Драгоманов. Суспільний рух у Західній Україні другої половини 
XIX -  початку XX ст. Народовці, русофіли, москвофіли, старорусини, радикали Перетворення 
Східної Галичини на «український П ’ємонт». Перші політичні партії на західноукраїнських 
теренах. І. Франко, М. Грушевський. «Просвіти». Українські політичні партії та громадські 
організації в Наддніпрянщині на початку XX ст. Перша російська революція в українських 
землях. Українці в загальноросійському й польському визвольному русі.

Занепад і криза кріпосних відносин.
Історичні умови культурного розвитку українських земель Політика царського і 

цісарського режимів у галузі освіти, науки і культури. Стан розвитку науки. Нова українська 
література. Головні літературні напрямки XIX -  початку XX ст. Галузі українського мистецтва 
Особливості церковно-релігійного життя.

II. НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. Українська національно-демократична революція та громадянська війна 
(1917-1921 pp.)

Визрівання передумов української революції за часів Першої світової війни Політичне 
становище в Україні після повалення царизму. Створення Української Центральної Ради, її 
Універсали. Проголошення УНР. М. Грушевський -  голова УЦР і Президент УНР. Перша 
українсько-більшовицька війна. Перше встановлення радянської влади в Україні. Брестський 
мирний договір та умови його реалізації. Окупація України австро-німецькими військами 
Політика УЦР. Переворот 29 квітня 1918 р. Встановлення гетьманського режиму 
П. Скоропадського, його політика. Прихід до влади Директорії. В. Винниченко. С Петлюра.
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Утворення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР. Наростання громадянської війни в Україні. Посилення 
протистояння між УНР, денікінцями й більшовиками. Друга українсько-більшовицька війна. 
Повстансько-партизанський рух в Україні. Н. Махно. Дипломатія незалежних українських 
урядів. Повернення більшовицького режиму в Україну. «Воєнний комунізм» та його основні 
напрямки. Причини поразки та уроки української революції.

ТЕМА 2. Україна у міжвоєнний період (1921-1939 pp.)
Соціально-економічна й політична криза початку 1920-х pp. Впровадження непу. 1 олод 

1921-1923 pp. Входження УСРР до С-РСР. Культурне будівництво. Відмова від непу. Концепція 
планової економіки. Індустріалізація. Насильницька колективізація. Голодомор 1932-1933 pp. та 
його наслідки для України. Культурна революція. Встановлення сталінського тоталітарного 
режиму наприкінці 1920-х -  упродовж 1930-х pp. С. Косіор. І Петровськии. Масові репресії. 
«Розстріляне відродження».

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період: особливості соціально-економічного, 
суспільно-політичного та етнокультурного розвитку.

ТЕМА 3. Друга світова війна й Україна
Українське суспільство у 1939-1941 pp. Радянсько-німецький альянс і возз’єднання 

західноукраїнських земель у складі УРСР. Напад Німеччини й оборонні бої 1941-1942 рр 
Причини тимчасових поразок Червоної Армії. Нацистський окупаційний режим. Рух Опору та 
його особливості в Україні. Радянські партизани й підпільники. Формування ОУН УПА 
Визволення України від німецько-фашистських загарбників (1942-1944 pp.). Повернення 
радянської влади й українське суспільство в 1943-1945 pp. Внесок українського народу в 
розгром німецько-фашистських агресорів.

ТЕМА 4. Наростання системної кризи тоталітарного ладу в УРСР (сер. 1940-х -  1980-ті pp.)
Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Відбудова народного господарства. Голод 

1946-1947 pp. Політико-ідеологічна ситуація в республіці. «Радянізація» західних областей 
України та реакція населення. Зовнішньополітична діяльність УРСР.

Хрущовська «відлига» та її парадокси. Соціально-економічний та суспільно-політичний 
розвиток. Духовне життя. Шістдесятники.

Поворот до неосталінізму. Дисиденти. П. Шелест. В. Щербицький. Політична реакція на 
тлі «розрядки». Стан економіки, освіти, науки та культури. Наростання кризових явищ.

ТЕМА 5. Україна на шляху до незалежності. Становлення незалежної України.
Початок «перебудови». Загострення соціально-економічної кризи. Рівень життя населення 
Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та національної активності українського 
суспільства наприкінці 1980-х pp. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. 
Формування багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову, перші 
альтеративні вибори до Верховної Ради УРСР. Створення Автономної Республіки Крим (12 
лютого 1991 p.). Декларація про державний суверенітет України Акт проголошення 
незалежності України. Проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента 
України.

Основні тенденції розвитку української культури. Духовність суспільства на сучасному 
етапі. Україна на міжнародній арені. Європейський вибір України.

Анексія Російською Федерацією Автономної республіки Крим. АТО на сході України.
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III. СУЧАСНА ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ТЕМА 1. Підсумки першої світової війни. Версальсько-Вашингтонська система
післявоєнного устрою світу

«Чотирнадцять пунктів» Т. В. Вільсона. Комп’єнське перемир я. Паризька мирна 
конференція. Репараційне питання. Версальський мирний договір. Мирні договори з 
союзниками Німеччини в Першій світовій війні. Створення Ліги Націй, статуї організації. 
Система мандатів.

Вашингтонська конференція. Трактат чотирьох держав, договір п яти держав, договір 
дев’яти держав.

ТЕМА 2. Німецький нацизм та італійський фашизм
Значення воєнної поразки Німеччини у Першій світовій війні для подальшого розвитку 

країни. Прийняття Веймарської конституції, її зміст.
Зародження нацистського руху в Німеччині. А. Гітлер. Програма «25 пунктів». Спроба 

«пивного путчу» в 1923 р. Німеччина в роки світової економічної кризи 1929—1933 pp. 
Загострення економічної ситуації, репараційна проблема. Прихід нацистів до влади. 
Нацистська диктатура в Німеччині (1933—1939 pp.). Ідеологічна, політична, військова 
організація нацистів. Соціально-політична суть та соціальна база нацизму. Причини перемоги 
нацизму в Німеччині. Перші кроки Гітлера при владі. Соціальна політика, фашизація та 
мілітаризація внутрішнього життя країни, націонал-соціалістське перевиховання суспільства. 
Початок підготовки Німеччини до війни.

Зародження фашизму в Італії, його ідеологія. Прихід італійських фашистів до влади 
(1923 p.). Діяльність Б. Муссоліні. Вплив італійського фашизму на виникнення німецького 
нацизму.

Формування військово-політичного союзу Берлін-Рим-Токіо.

ТЕМА 3. «Новий курс» Ф. Рузвельта в США

Початок в США економічної кризи 1929-1933 pp. Вимушений відхід від «твердого 
індивідуалізму» і поступове запровадження етатизму. Наростання кризи і перетворення її у 
«велику депресію» початку 30-х pp.

Президентські вибори 1932 р. та прихід до влади уряду Ф. Рузвельта. «Новий курс» 
Рузвельта -  початок «нової ери» розвитку американського капіталізму.

ТЕМА 4. Міжнародні відносини напередодні Другої світової війни
Причини загострення міжнародних відносин у 30-х pp. Експансія фашистських держав 

та політика умиротворення агресора. Руйнація системи колективної безпеки в Європі
Аншлюс Німеччиною Австрії. Мюнхенська угода 1938 р. та її наслідки. Розчленування 

Чехословаччини. Початок підготовки Німеччини до розв’язання світової війни. 
Радянсько-німецький пакт 1939 р. про ненапад та його сучасні оцінки.

ТЕМА 5. Друга світова війна
Характер війни. Її періодизація. Напад нацистської Німеччини на Польщу. Початок 

«Дивної війни» та поразка Польської держави. Радянсько-німецький договір про дружбу і 
кордони. Воєнні дії німецьких збройних сил проти норвезьких та британських військ, 
загарбання Норвегії. Напад Німеччини на Францію, Бельгію, Голландію та Люксембург. 
Капітуляція Франції, умови Комп’єнської угоди. «Битва за Англію». Агресія Німеччина на 
Балканах.
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Напад нацистської Німеччини на СРСР. Розвиток союзницьких відносин СРСР з 
Англією та США. Антигітлерівська коаліція

Напад Японії на Перл-Харбор, вступ США у Другу світову війну. Початок війни на 
Тихому океані.

Сталінградська битва та її історичне значення. Перемога радянських військ на 
Орловсько-Курській дузі. Перемоги радянських військ у 1944 р. та їх міжнародне значення. 
Відкриття західними союзниками другого фронту в Європі. Воєнні дії у Франції.

Початок розвалу гітлерівського блоку. Крах італійського фашизму. Капітуляція Італії. 
Республіка Сало. Воєнні дії в Італії. Розпад гітлерівського блоку. Визволення Франції Події в 
Бельгії та Голландії. Визвольна боротьба у Східній та Південно-Східній Європі на 
заключному етапі війни. Битва в Арденах. Воєнні дії на заключному етапі війни в Європі 
Берлінська операція. Просування військ західних союзників по Німеччині. Беззастережна 
капітуляція фашистської Німеччини.

Конференції країн-учасниць антигітлерівської коаліції. Московська конференція 
міністрів закордонних справ. Тегеранська конференція. Кримська (Ялтинська) конференція 
Потсдамська конференція.

Тихоокеанський театр війни на заключному етапі. Закінчення Другої світової війни. 
Наслідки Другої світової війни.

ТЕМА 6. Сполучені Штати Америки після Другої світової війни
Зміни в світових позиціях і ролі США після Другої світової війни. Початок «холодної 

війни» в міжнародних відносинах і зовнішня політика США.
Зовнішня політика США в період президентства Дж. Кеннеді. Доктрина «гнучкого 

реагування». Вступ США у війну в Індокитаї.
Радянсько-американські відносини в 1968-1976 pp.: від Холодної війни до розрядки 

міжнародної напруги. Припинення війни у В ’єтнамі. Початок погіршення у відносинах СРСР- 
США в середині 70-х pp.

Соціально-економічна та міжнародна політика адміністрації Р. Рейгана «Рейганоміка». 
Внутрішня та зовнішня політика США на початку XXI ст. Дж. Буш-молодший. 

Б. Обама.

ТЕМА 7. Великобританія та Франція після Другої світової війни
Економічне і політичне становище Великобританії після Другої світової війни. Політика 

консервативного уряду М. Тетчер. «Неоконсерватизм».
Особливості внутрішнього і зовнішнього становища Великобританії на сучасному етапі 

наприкінці XX -  на початку ХХІ ст. Еволюція лейборизму. Е. Блер Політика кабінетів 
консерваторів з 2010 р. Д. Камерон.

Політичне і соціально-економічне становище Франції після Другої світової війни Зміни 
в позиціях Франції на світовій р^ені. Початок розпаду французької колоніальної імперії 
«Тимчасовий режим».

Четверта республіка. Конституція Четвертої республіки. Розпад французької 
колоніальної імперії. Війна в Алжирі. Падіння Четвертої республіки.

П’ята республіка. Конституція П ’ятої республіки. Зовнішня і внутрішня політика 111 де 
Г олля.

Сучасне політичне життя і зовнішня політика Франції. Соціально-економічне становище 
Франції на початку XXI ст. Н. Саркозі. Ф. Олланд.

ТЕМА 8. Федеративна Республіка Німеччина
Політичні, економічні і духовні наслідки краху гітлеризму для німецького народу. 

Рішення Потсдамської конференції з німецького питання. Розкол Німеччини. Утворення ФРН 
і НДР. Уряд К. Аденауера. Особливості економічного розвитку ФРН.

«Східна політика» уряду В. Брандта.

<4 U
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Утворення об’єднаної Німеччини. Особливості входження території колишньої НДР до 
єдиної Німеччини. Сучасне політичне життя і зовнішня політика ФРН Політика «середнього 
шляху» Ґ. Шредера. Політика коаліційних урядів на початку XXI ст. А. Меркель.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань фахового вступного випробування здійснюється на основі відповідей 
на тестові завдання. Тести сумарно оцінюються у 100 балів.

Перший тип -  завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 2 бали; 0 
балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не 
надано.

Зміст Максимальна
кількість
балів

Тестова частина 100
розділ 1 -  «Давня та нова історія України» - 25 тестових питань першого типу 
по 2 бала за правильну відповідь

50

розділ 2 -  «Новітня історія України» -  10 тестових питань першого типу по 2 
бала за правильну відповідь

20

розділ 3 -  «Сучасна історія країн Західної Європи та Північної Америки» -  15 
тестових питань першого типу по 2 бала за правильну відповідь

30
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