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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з української мови і літератури, 

історії в педагогічному університеті є перевірка загальнотеоретичної 

філологічної підготовки вступників до магістратури.  

Вступник повинен знати:  

– основні напрями дослідження звукової будови мови;  

– особливості лексичної системи української мови; 

– основні напрями дослідження граматичної будови мови; 

– різновиди комбінаторних модифікацій; 

–  історичні та позиційні  зміни голосних і приголосних звуків (фонем); 

– лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-семантичні типи 

лексичних та граматичних одиниць, принципи їх класифікації; 

– диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– історію становлення фонетики сучасної української мови, лексикології, 

фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації; 

– принципи і правила української орфографії та пунктуації; 

– родові, видові та жанрові особливості художньої літератури; 

– поняття: тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет твору; літературний 

образ, портрет; 

– тропи: епітет, метафора, порівняння, гіпербола, метонімія, антитеза, 

рефрен, алегорія; 

– твори української літератури, їх ідейно-тематичне спрямування, 

жанрову специфіку, композиційно-сюжетну структуру, систему образів; 

– методи і прийоми успішного навчання рідної мови, української 

літератури та історії у школі,  гімназії, ліцеї, коледжі; 

– чинні програми, підручники, психологічні основи і загальнодидактичні 

принципи навчання мови; 

– призначення і зміст гуманітарних наук, місце історії в системі 

гуманітарного знання, природу людського суспільства і роль особи в його 

функціонуванні 
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– 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; 

Вступник повинен вміти: 

– аналізувати мовні явища, систематизувати їх, робити висновки та 

узагальнення; 

– визначати різні види асиміляції, дисиміляції, чергування та 

аналізувати їх; 

– встановлювати лексико-семантичні розряди (групи) і структурно-

семантичні типи лексичних та граматичних одиниць та аналізувати їх; 

– виділяти диференційні ознаки різних типів мовних одиниць; 

– виконувати всі види мовних розборів слів, словосполучень, речень; 

– обґрунтовувати різні типи орфограм та пунктограм; 

– визначати родові, видові та жанрові особливості художньої літератури; 

– характеризувати поняття: тема, ідея, конфлікт, композиція, сюжет 

твору; літературний образ, портрет; 

– визначати тропи; 

– характеризувати твори української літератури, визначати їх ідейно-

тематичне спрямування, жанрову специфіку, композиційно-сюжетну структуру, 

систему образів; 

–  використовувати теоретичний матеріал на уроках рідної мови та 

української літератури; 

–  визначати та аналізувати методи і прийоми навчання рідної мови та 

української літератури; 

–  характеризувати  навчально-методичну літературу; 

–  співвідносити теоретичні знання з практичними завданнями; 

–  використовувати мовний матеріал лінгвокраїнознавчого мінімуму із 

соціально-побутової, соціально-культурної та ділової сфери спілкування; 

– комплексно аналізувати історичні джерела та історичні факти; 
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– системно мислити і синтетично використовувати набуті знання у своїй 

дослідницькій та професійній діяльності; 

– застосовувати категоріальний апарат та методи дослідження, 

проводити історіографічний та джерелознавчий аналіз. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВТУПНИКІВ 

 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 

 

Не склав 

0 – 99 Вступник називає деякі поняття з української, 

за допомогою екзаменатора визначає 

поодинокі ознаки мовних одиниць. З 

української літератури називає деяких 

письменників та поетів. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; неправильно відповідає 

на запитання; допускає грубі порушення 

норми літературної мови. 

101 – 109 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає  

грубі порушення норми літературної мови. 

110 – 119 Вступник виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і 

фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає 

порушення норми літературної мови. 

Середній 120 – 129 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному рівні, 

демонструє початкові вміння; допускає значні 

помилки в мовленнєвому оформленні.  

Середній 130 – 139 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному рівні, 
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демонструє початкові вміння; допускає 

помилки в мовленнєвому оформленні.  

140 – 149 Вступник виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає значні помилки у викладі 

матеріалу, які свідчать про недостатньо 

глибоке засвоєння теоретичних понять; 

володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає 

помилки в мовленнєвому оформленні. 

Вступник частково розкриває питання при 

допомозі викладача. 

Достатній 150 – 159 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал.  

Вступник володіє незначним історіографічним та 

джерельним матеріалом. 

160 – 169 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки. 

Вступник розкрив сутність питання у 

загальних рисах та виклав послідовність 

подій, показав окремі причино-наслідкові 

зв’язки, виклав загальновстановлені 

висновки. 

170 – 179 Вступник виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, 

але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Вступник 

уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний 

матеріал, робить власні висновки, виявляє 

частково евристичний інтерес. 
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Високий 180 – 189 Вступник ґрунтовно і повно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень. 

Вступник загалом володіє історіографічним 

та джерельним матеріалом. При викладі 

матеріалу вступник оперує окремими 

дефініціями та фаховими термінами. 

190 – 199 Вступник ґрунтовно і повно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень та з 

власного соціально-педагогічного досвіду. 

Вступник добре володіє історіографічним та 

джерельним матеріалом. При викладі 

матеріалу чітко формулюються дефініції та 

правильно використовується фахова 

термінологія. 

200 Вступник ґрунтовно, повно та послідовно 

викладає навчально-науковий матеріал, володіє 

методами дослідження, уміє виділити 

теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з 

теоретичними підходами і концепціями, 

логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 

глибоко розкриває суть питання, застосовує 

теоретичні знання для аналізу соціально-

педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень та з 

власного соціально-педагогічного досвіду. 

Студент всебічно володіє історіографічним та 

джерельним матеріалом. При викладі 
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матеріалу чітко формулюються дефініції, 

правильно використовується фахова 

термінологія. 
 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 
 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА 

ВСТУП 

Українська мова – національна мова українського народу. 

Походження і розвиток мови української народності і нації. Українська мова 

серед інших слов’янських мов. Спільні й відмінні фонетичні, лексичні та 

граматичні ознаки. 

Сучасна українська  літературна мова. 

Мовна норма та її соціальне значення. 

Основні стилі сучасної української літературної мови. 

Територіальні діалекти української мови. 

ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

Предмет фонетики. Фонетичне членування мовного потоку. Склад як частина 

фразового такту. Український складоподіл. Наголос. Ознаки українського 

наголосу.  Енклітики й проклітики. Загальна характеристика та класифікація 

мовних звуків. Голосні звуки сучасної української літературної мови. 

Артикуляційна класифікація голосних звуків. Зміни голосних звуків у потоці 

мовлення. Приголосні звуки. Артикуляційно-акустична характеристика 

приголосних звуків. Палаталізація приголосних звуків. Акомодація, асиміляція 

і дисиміляція приголосних у потоці мовлення. Спрощення в групах 

приголосних. Походження приголосних звуків. Фонетична транскрипція. 

Фонематична транскрипція. 
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ФОНОЛОГІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Поняття про фонему. Функції фонем. Фонеми і варіанти фонем. Головний вияв 

і варіанти голосних фонем. Головний вияв і варіанти приголосних фонем. 

Фонематична транскрипція. Чергування фонем. Найдавніші чергування 

голосних. Чергування |о| та |е| з |і|. Чергування |о| та |е| з фонемним нулем. 

Чергування |е| - |о| після шиплячих приголосних та після (і). Чергування 

голосних у звукосполученнях |ри|, |ли| – |ро|, |ло| – |р′і|, |л′і|.  Чергування |і| - |й| 

та |у| -|в|. Чергування приголосних фонем. Чергування задньоязикових |к|, |х| і 

глоткового |г| із шиплячими |ч|, |ш|, |ж|. Чергування |к|, |х|, |г| із |ц′|, |с′|, |з′|. 

Чергування твердих і м’яких передньоязикових відповідників. Чергування 

приголосних передньоязикових зубних із шиплячими. Чергування однієї 

приголосної фонеми із звукосполученням приголосних. 

ОРФОЕПІЯ 

Поняття про орфоепію. Вимова голосних. Вимова приголосних. 

Вимова звукосполучень приголосних. Уподібнювальна палаталізація 

передньоязикових приголосних у звукосполученнях. Вимова слів іншомовного 

походження. 

ГРАФІКА Й ОРФОГРАФІЯ 

Звуки й букви.Співвідношення між буквами українською алфавіту і звуками 

української літературної мови. Особливості українського алфавіту у порівнянні 

з російським. Принципи українською правопису.Позначення на письмі 

змінених при словотворенні приголосних звуків. Подовження та подвоєння 

приголосних. Вживання м’якого знака й апострофа. Правопис слів іншомовного 

походження.  Правопис прізвищ українського походження. Правопис складних 

слів. Правила переносу слів з рядка в рядок. Графічні скорочення. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ 

Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Значення слова і поняття. 

Багатозначність слів у сучасній українській мові. Омоніми. Синоніми. 

Антоніми. Формування української лексики. Активна і пасивна лексика в 

сучасній українській мові.  Склад української лексики з стилістичного погляду. 

ФРАЗЕОЛОГІЯ 
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Предмет фразеології. Типи фразеологічних одиниць. Структурно-семантична 

характеристика фразеологізмів. Синтаксична роль фразеологізмів. 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

Предмет лексикографії. Типи словників. 

 

МОРФЕМНА СТРУКТУРА СЛОВА 

Поняття морфеми. Корінь слова. Слова спільного кореня. Афікси. Типи 

афіксальних морфем. Словотворчі (деривативні) і граматичні афікси. Основа 

слова і закінчення (флексія). Зміни в морфемній будові слова. 

СЛОВОТВІР 

Об’єкт і завдання словотвору. Словотвірна структура слова в українській мові.  

Поняття твірної основи. Словотвірне значення слова. Способи словотвору. 

Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу. Способи словотвору.  

Осново- і словоскладання. Абревіація. Морфологічно-синтаксичний спосіб 

словотвору. Лексико-синтаксичний спосіб словотвору.  Лексико-семантичний 

спосіб словотвору.  

Творення іменників. 

Структура іменникових основ. Суфіксальний словотвір іменників.  

Префіксальний словотвір іменників.  Префіксально-суфіксальний спосіб 

творення іменників. Іменники безафіксного творення (нульова флексія).  

Словесний наголос в афіксальних утвореннях іменників. 

Творення складних іменників. Творення складноскорочених іменників.  

Творення прикметників  

Способи творення.  Суфіксальний спосіб. Префіксальний спосіб. Префіксально-

суфіксальний спосіб. Творення складних прикметників. Перехід інших частин 

мови в прикметники. 

Творення дієслів 

Способи творення дієслів.  

Творення прислівників. 

Способи творення прислівників. Перехід інших частин мови у прислівники.  

ГРАМАТИКА 
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Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія.  

Основні способи вираження граматичних значень слова в українській мові. 

 

МОРФОЛОГІЯ 

Предмет морфології. Основні поняття морфології. Частини мови і принципи 

виділення їх. 

Іменник 

Загальне значення іменника і його граматичні ознаки. Семантико-граматичні 

категорії іменника. Категорія збірності й одиничності. Категорія істот і неістот.  

Гратичні категорії іменника.  

Категорія роду. Категорія числа. Категорія відмінка. Основні значення 

відмінків. 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни. Форми іменників першої 

відміни. Форми іменників другої відміни. Форми іменників третьої відміни. 

Форми іменників четвертої відміни. Відмінювання іменників множинної 

форми. Незмінювані іменники Субстантивація. 

Прикметник 

Значення прикметника, його граматичні ознаки. Розряди прикметників за 

значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. 

Відмінювання прикметників. 

Повні й короткі прикметники. Тверда й м’яка група прикметників. Відмінкові 

форми прикметників. Ад’єктивація. 

Числівник 

Значення числівника і його граматичні ознаки. Розряди числівників за  

значенням і граматичними ознаками. Кількісні числівники. Порядкові 

числівники. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. 

Займенник 

Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови. 

Групи займенників за значенням. Відмінювання займенників. Перехід 

займенників в інші частини мови. Вживання інших частин мови в ролі 

займенників (прономіналізація). 
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Дієслово 

Значення і граматичні ознаки дієслова. Дві основи  дієслова. Структурні класи 

дієслів. Категорія виду. Творення корелятивної видової пари. Перфективація. 

Імперфективація. Категорія перехідності( неперехідності). Категорія 

дієслівного стану. Категорія особи. Безособові дієслова. Категорія часу. 

Вживання часових форм. Kaтегорія способу. 

Дієприкметник . Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 

Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. 

Правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові дієслівні 

форми на -но, -то. 

Дієприслівник. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Правопис 

дієприслівників. Дієприслівниковий зворот. 

Прислівник 

Значення прислівника, його граматичні ознаки. Розряди прислівників за 

значенням. Морфологічний склад прислівників. Адвербіалізація. Правопис 

прислівників. 

Прийменник 

Загальні відомості про прийменник. Вживання прийменників з відмінковими 

формами іменників та субстативованих слів. Групи прийменників за 

походженням і морфологічним складом. 

Сполучннк 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. 

Морфологічний склад сполучників. 

Частка 

Загальне поняття про частки. Формотворчі і словотворчі частки. Модальні 

(фразові) частки. Правопис часток. Партикуляція. 

Вигук 

Загальне поняття про вигук. Групи вигуків  за значенням. Звуконаслідування 

Інтер’єктивація. 

СИНТАКСИС 
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Поняття про словосполучення. Типи словосполучень. 

Речення 

Поняття про речення. Ознаки речення. Зовнішньо-синтаксична структура 

речення. Основні ознаки речення. Класифікація речень за метою висловлення. 

Просте речення 

Внутрішньо-синтаксична структура речення. Двоскладні речення. Головні 

члени двоскладного речення. Другорядні члени речення. 

Синтаксичне й актуальне членування речення 

Односкладні речення. Неповні та еліптичні речення. Нечленовані конструкції 

(слова-речення).  

Просте ускладнене речення  

Поняття про просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. 

Речення з відокремленими членами. Речення з відокремленими означеннями.  

Відокремлені прикладки. Відокремлені обставини. Відокремлені додатки. 

Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання.  

Складне речення 

Складне речення як синтаксична одиниця. Поняття про складне речення.  

Засоби поєднання частин складного речення. Основні типи складних речень. 

Складносурядне речення. Засоби поєднання предикативних частин 

складносурядних речень. Класифікація складносурядних речень. 

Складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 

Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Складнопідрядні 

речення нерозчленованої структури. Складнопідрядні речення з підрядними 

субстантивно-атрибутивними. Складнопідрядні речення з підрядними 

займенниково-співвідносними. Складнопідрядні речення з підрядними 

з’ясувальними. Складнопідрядні речення розчленованої структури. 

Складнопідрядні речення з підрядними часу. Складнопідрядні речення з 

підрядними умови. Складнопідрядні речення з підрядними мети. 

Складнопідрядні речення з підрядними причини.  Складнопідрядні речення з 

підрядними місця. Складнопідрядні речення порівняльні. Складнопідрядні 

речення допустові. Складнопідрядні речення наслідкові. Складнопідрядні 
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речення з підрядними супровідними. Безсполучникові складні речення. Складні 

безсполучникові речення з однотипними частинами. Складні безсполучникові 

речення з різнотипними частинами. Розділові знаки у безсполучниковому 

складному реченні.  

Складні синтаксичні конструкції  

Загальні відомості. Безсполучникові багатокомпонентні речення. 

Складносурядні багатокомпонентні речення. Складнопідрядні 

багатокомпонентні речення. Складні багатокомпонентні речення з різними 

типами зв’язку. Період. 

Конструкції з чужим мовленням 

Загальні відомості. Пряма мова. Непряма мова. Невласне пряма мова. Діалог. 

Цитата. 

Складне синтаксичне ціле 

ІІоняття про складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між компонентами 

складного синтаксичного цілого. Структурні типи складних синтаксичних 

цілей. 

ІІунктуація 

Принципи української пунктуації. Система розділових знаків. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Лінгвістичні основи навчання рідної мови. Основні аспекти навчання рідної 

мови. Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови. Закономірності 

навчання рідної мови. Дидактичні основи навчання рідної мови. Формування 

мовленнєвих умінь і навичок учнів. 

Зміст і організація навчання рідної мови у школах нового типу 

Зміст і принципи побудови курсу «Рідна мова». Основні етапи вивчення рідної 

мови. Варіативність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і 10-11 класах. 

Поглиблений курс рідної мови. Факультативні та спеціальні курси рідної мови 

Особливості уроку рідної мови у школах нового типу. Вивчення програмового 

матеріалу з рідної мови укрупненими частинами. 

 

Особливості засвоєння лінгвістичної теорії 
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Спадкоємність і перспективність у засвоєнні фонетики і графіки. Особливості 

засвоєння лексики. Особливості засвоєння фразеології. Основні поняття 

граматики. Особливості вивчення морфології. Особливості вивчення 

синтаксису. Навчання орфографії та пунктуації. 

Словникова робота на уроках рідної мови 

Лінгводидактичні основи рідної мови. Зміст і форми словникової роботи.  

Робота над лексичними помилками. Словникові вправи. 

Робота над зв'язним мовленням 

Основні напрями і принципи роботи над зв'язним мовленням.  Робота над 

текстом. Meтодика роботи над усним і писемним висловлюванням. Перекази. 

Учнівські твори. Шляхи попередження мовних і мовленнєвих помилок. 

Основні напрями роботи з стилістики 

Лінгвістичні основи методики стилістики. Функціонально-стилістичне 

спрямування у вивченні мовних явищ. Опрацювання стилів мовлення у 5-7 

класах. Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики. Стилістичні 

уміння. Стилістичні вправи. 

Удосконалення знань, умінь і навичок з мови у старших класах 

Основні форми занять з мови у старших класах. Особливості уроків з рідної 

мови в 10-11 класах. Робота над мовою художніх творів. 

Позакласна робота з рідної мови 

Роль і місце позакласної роботи з рідної мови у школах нового типу. Зміст 

позакласної роботи. Система позакласної роботи. 

Професійна підготовка студентів-філологів до роботи в школах різних 

типів 

Проблема вдосконалення змісту курсу «Методики навчання української мови в 

середній школі». Роль лекційних занять у підготовці студентів-філологів до 

засвоєння теоретичних основ навчання мови в школах різних типів. 

Формування у майбутніх учителів творчого, самостійного мислення на 

практичних заняттях спецкурсу.  
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Фольклор і фольклористика 

Поняття фольклору, усна народна творчість, народна словесність, 

народнопоетична творчість, усна народнопоетична творчість. Фольклористика 

як наука, її галузі. 

Усна народна творчість і професійна література. Спільне та відмінне між 

ними. Специфічні риси фольклору: колективність, народність, імпровізованість, 

варіантність, традиційність. Своєрідна форма виконання фольклорних творів. 

Образи. Філософія часу. 

Проблеми періодизації фольклору, складність її вирішення. Основні 

періоди фольклору. Напрями і школи у фольклористиці. 

Фольклорні жанри. 

Давня українська література. 

Проблеми періодизації літератури ХІ – ХVIII ст. основні хронологічні, 

стильові, тематичні параметри літературного процесу. 

Літописання. «Повість минулих літ». Своєрідність стилю. 

Ораторська й учительська проза. Слово о «Законі і благодаті» 

митрополита Іларіона. «Повчання» Володимира Мономаха: жанровий зміст, 

вираження психологічного стану автора місце біографічних елементів у 

структурі твору. 

Києво-Печерський патерик. Історія формування і функціонування тексту. 

Література «орнаментального стилю» (Д. Чижевський) «Слово о полку 

Ігоревім». Історична основа тексту сюжету. Проблематика вивчення. Поетика 

«Слова…». 

Основні тенденції XIV – XV ст. 

Перше українське відродження (М. Грушевський) кінця ХІІІ – початку 

XVІІ ст. Його літературні риси. 

Полемічна література, її джерела. Основні полемічні твори та їх автори. 

Літературний портрет І. Вишенського. 

Українське віршування кінця XVІ – початку XVІІ ст. 

Література бароко. Модифікація жанрів як результат взаємодії 
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візантійської поетики з реформаційно-ренесансними ідеями. Вірші 

І.Величковського, поетика Ф. Прокоповича. Метафізична лірика Кирила-

Транквіліона Ставровецького. 

Козацькі літописи. Літописи Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка. 

Стильова поліфонія принципи творення образів історичних осіб. 

Українська драма XVІІ – XVІІІ ст. Основні тематичні цикли. Роль          

Ф. Прокоповича у реформуванні барокової драми. Новаторський характер 

трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир» її місце у розвитку 

української історичної драми. 

Творчість Г. Сковороди. Барокові ознаки «Саду божественних пісень». 

Перед романізація Сковороди. 

Історія Русів – підсумок розвитку барокової історіографії. Образ 

української історії. Зв’язок з традицією. 

Українська література ХІХ ст. 

Поняття «нова українська література». Періодизація нової української 

літератури. 

Основні закономірності першої половини ХІХ ст. Роль періодичних 

видань в організації літературного життя України. 

Особливості жанрової моделі в українській літературі першої половини 

ХІХ ст. Концепція зображення людини. Фольклоризм як одна із визначальних 

ознак літератури, один із факторів оновлення її ідейно-історичного змісту. 

Роль І.Котляревського в становленні нової української літератури. 

Бурлеск як стильова домінанта. Ідейно-естетичне переосмислення старої 

традиції в «Енеїді» Котляревського. 

Українська байка 10-30-х років ХІХ ст. (П. Гулак-Артемовський,             

П. Білецький-Носенко, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін.). 

Синкретизм літературних напрямів течій і стилів в українській літературі 

до шевченківського періоду. 

Сентиментально-преромантична стильова течія. Творчість Г. Квітки-

Основ’яненка. 

Романтичний тип творчості. Основні літературні та політичні гуртки 
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романтичної орієнтації («Харківська школа романтиків», «Кирило-

Мефодіївське братство», «Руська трійця»). 

Основні тенденції розвитку романтизму в західноукраїнських землях. 

Альманах «Русалка Дністровая»: історія видання, зміст, суспільно-історичне та 

культурне значення книги. 

Творчість Т. Шевченка – найважливіший етап у становленні нової 

української літератури. Центральне місце поезії Шевченка в українському 

літературному процесі 40-50-х років ХІХ ст., і її вплив на тогочасну і наступну 

поезію. Проблема періодизації творчості Шевченка. Шевченко як творець 

національної свідомості українського народу, «батько нації». Шевченко – 

основоположник української літературної мови. Соціальний пафос творчості 

Шевченка. Футурологічні мотиви в творчості Шевченка. Апофеоз жіночого 

начала в творчості Шевченка. Естетичний ідеал Шевченка. Синкретизм творчих 

напрямків у поезії митця. Стильове розмаїття. Новаторство Шевченка в галузі  

ритміки, строфіки, фоніки. Світове значення творчості Шевченка. Вплив 

Шевченка на українську та всі слов’янські літератури. 

Ідейно-тематичні та жанрові пошуки української прози 50-60 рр. ХІХ ст. 

Народні оповідання Марка Вовчка – нове явище в європейській 

літературі. Жанр героїко-романтичної повісті-казки у прозі Марка Вовчка. 

Особливості індивідуального стилю письменниці. 

Роман «Люборацькі» А. Свидницького – перший український роман. 

Історія написання і видання твору, особливості жанру і композиції. 

Творчість П. Куліша. Світоглядні позиції письменника та його 

літературно-видавнича діяльність. Жанрово-стильове багатство поезій П. 

Куліша. «Чорна рада» – перший історичний роман в українській літературі. 

Складність проблематики, особливості композиції. 

Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди Ю. Федьковича. 

Основні мотиви лірики поета. Новаторство прози. Особливості стильової 

манери письменника. 

Національний характер байок Л. Глібова. Жанрова своєрідність, 

актуальність тематики і проблематики. Особливості гумору й сатири. 
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Фольклорна основа балад С. Руданського. Громадські та інтимні мотиви 

лірики поета. Жанр гуморески («співомовки») у творчості С. Руданського. 

Розширення тематичних та жанрово-стильових меж прози 70-80-х років 

ХІХ ст. Еволюція жанру повісті. Становлення соціально-психологічного 

роману. 

Проблематика, композиційні особливості, поетика повістей І. Нечуя-

Левицького. Особливості гумору, комізм ситуацій, індивідуальна своєрідність 

характерів. Історичні романи «Князь Єремія Вишневецький», «Гетьман Іван 

Виговський». 

Природа людської душі у прозі Панаса Мирного. Романи «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні» та «Повія»: історія створення, проблематика, особливості 

сюжету та композиції, система образів. 

Жанрово-стильова різноманітність поезії Б. Грінченка. Світ дитини у 

малій прозі письменника. Сатиричні оповідання письменника. 

70-90-ті роки – новий етап у розвитку української поезії. Жанрова 

своєрідність, епічність зображення, ритміко-інтонаційна багато вимірність. 

Суспільно-політичні та естетичні погляди Я. Гоголева. Основні мотиви 

творчості поета. 

І. Манжура – поет українського степу. Соціальні мотиви творчості поета. 

Віршована обробка  фольклорних мотивів. 

Еволюція світогляду та літературно-естетичних позицій П. Грабовського. 

Тема тяжкого становища трудового люду в поезіях митця. 

Розвиток українського театру в 70-90-х роках. Розвиток жанрів соціально-

побутової драми. Виникнення соціально-психологічної драми. 

Новаторство поезії М. Старицького. Театральна діяльність М. 

Старицького. Тематика і проблематика «сільських» п’єс. Історичні драми 

Старицького. 

І. Карпенко-Карий як реформатор української драми. Соціально-побутова 

драма «Бурлака» – нове явище в українській літературі. Актуальність 

проблематики. Психологізм соціально-побутової драми «Безталанна». «Драми 

стяжання»: жанр комедії у творчості І. Карпенко-Карого. Історична тематика у 
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творчості драматурга. 

Розвиток західноукраїнської прози 70-90-х років. Локальність 

«галицької» тематики, загальнолюдський характер, малої прози М. Павлика, С. 

Коваліва, Т. Бордуляка. Емігрантська тематика західноукраїнської прози. 

Суспільно-політичні, філософські та естетичні погляди І. Франка. Збірка 

«З вершин і низин» як етапне явище української літератури. «Зів’яле листя» – 

вершина ліричної творчості письменника, концепція ліричного героя, філософія 

життя і смерті в ліричній драмі Франка. Проблематика і жанрова 

різноманітність поем І. Франка. Жанрово-тематична різноманітність  прози 

письменника, робітнича тематика в малій прозі митця. Проблема інтелігенції і 

народу в романі «Перехресні стежки». Соціально-психологічна драма 

«Украдене щастя». Фольклорна основа твору, художня своєрідність і 

сценічність. 

Українська література ХХ ст. 

Література ХХ ст. – новий етап в історії українського письменства. 

Постання нового типу художньої свідомості, відповідного принципам само 

тотожності таланту. Проблема періодизації української літератури ХХ ст. 

Поєднання традицій та нових, модерністських, віянь в українській 

літературі. Онтологічні джерела українського модернізму: перехрестя 

європейської «філософії життя» та української «філософії серця». Проблема 

українського модернізму в критичні рецепції та літературознавчих 

дослідженнях (Я. Луцький, С. Євшан, С. Вороний). 

Еволюція М. Коцюбинського від народництва до європейського типу 

світосприймання – від реалістичної школи ХІХ ст. до імпресіонізму. 

Сенсуалістична та емпірична основа стилю. Аналіз імпресіоністичних домінант 

прози М. Коцюбинського поряд з реалістичними та романтичними. 

Творча постать В. Стефаника в контексті українського («Молода Муза») 

та польського («Молода Польща») модернізму. Своєрідність українського 

імпресіонізму на відміну від німецького. Стильові особливості новелістики В. 

Стефаника. 

«Аристократизм духу» у творах О. Кобилянської. Зв’язок письменниці з 
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рухом емансипанток.  Образи жінок-інтелігенток у творах О. Кобилянської 

(«Людина», «Царівна», «Valse melancolique», «Некультурна», «Ніоба»). 

Проблема українського символізму в критичній рецепції та 

літературознавчих дослідженнях. Обстоювання естетичних засад символізму 

М. Вороним, молодомузівцями, часописом «Українська хата». Філософські 

підвалини появи поезій музичного світовідчуття. Поєднання здобутків 

народнопоетичної творчості, класичної літератури та новітньої модернової 

поезії у ліриці Миколи Вороного. 

Вольові імперативи неоромантичної лірики Лесі Українки. Перехід 

поетеси від медитативної лірики до ліро-епосу та жанру драматичної поеми. 

Інтелектуальний пафос, філософська глибина світобачення  в драматичних 

поемах «Одержима», «На полі крові», «В катакомбах». Міфологічна основа 

«Лісової пісні» Лесі Українки, її філософська ідея, екстраполяція 

етногенетичних джерел на свідомість людини початку ХХ століття. 

Суперечлива постать В. Винниченка – письменника, політика та 

революціонера. Ілюзорні спроби поєднання комуністичної доктрини та 

національної ідеї, обстоювання утопічної теорії «конкордизму». Проблема 

краси, естетичних потреб та волі до життя у ранній прозі Володимира 

Винниченка («Краса і сила», «Раб краси», «Голота» та ін.). Драматургія В. 

Винниченка. Експериментальний характер драм. Тематичне багатство. 

Інтелектуально-психологічна драма «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». 

Проблематика, ідейне наповнення та система образів драми. 

 «Сонячні кларнети» Павла Тичини – підсумковий етап ідейно-

естетичних пошуків української поезії початку ХХ століття. Поняття 

«кларнетизм», як визначення концентрації світотворчої енергії української 

душі. Синтез різних стильових тенденцій у першій збірці поета. 

Загальна характеристика культурного піднесення в Україні періоду 

«розстріляного Відродження». Літературні угрупування 20-30 років. 

Літературна дискусія 1925-1928 років, порушення онтологічної проблеми: бути 

чи не бути українській літературі, українській культурі, українській нації. 

Основні літературні організації 20-х років: «Аспис», «Плуг», «Гарт», 
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«Молодняк», ВАПЛІТЕ, ВУСПП, Марс. Ліквідація літературних організацій і 

створення спілки письменників України. 

Критичний струмінь у викривальній прозі Миколи Хвильового («Іван 

Іванович», «Повість про санаторій ну зону» та ін.). Порушення важливих 

проблем національно-культурного відродження України у «незакінченому» 

романі «Вальдшнепи» суголосних з дискусійними статтями письменника 

(«Камо грядеши», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія»).  

Актуальність мовної проблематики в Україні, розкриття її в комедії 

Миколи Куліша «Мина Мазайло». Звернення автора до традицій світової 

драматургії («Буржуа-шляхтич» Мольєра). 

Патріотична лірика В. Сосюри («Любіть Україну», «Солов’їні далі, 

солов’їні…»). Глибокий ліризм та щирість відчуттів, народність 

образотворення. Несправедлива критика вірша «Любіть Україну» в роки 

сталінщини. 

Висока культура поетичного мовлення «неокласиків», уміння поєднати 

творчу традицію класики з модерними шуканнями. Творчість М. Рильського 

20-х років (збірки «Під осінніми зорями», «Синя далечінь», «Крізь бурю й 

сніг», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін»). Рух від романтичних візій до 

строгої «неокласичної» лірики. Філософська наснаженість творчості поета, 

широке використання класичних віршованих форм. 

Репресії 1933-1937 років. Впровадження соціалістичного реалізму як 

єдиного методу літератури. 

Пожвавлення літературного процесу в роки Другої світової війни. 

Література Західної України та еміграції 30-40-х років. 

Лірика Б.І. Антоновича. Трактування християнства та поганства як 

рівноправних еманацій єдиного Божественного єства, самоусвідомлення 

людини, як однієї з ланок біологічного космосу, подолання часу під час 

заглиблення поетичної уяви до праоснов буття у збірках «Три перстні», «Книга 

Лева», «Зелена Евангелія». 

«Празька школа» – умовна назва літературного покоління емігрантів 

міжвоєнного двадцятиліття. Естетична концепція, сукупність мотивів, 
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обстоювання потреби виховання національного чину при визнанні 

автономності мистецтва. Перегук творчої позиції «празької школи» з 

генерацією «розстріляного відродження». 

Повстання на теренах Західної Німеччини мистецького Українського 

Руху (МУРу) як спроба зінтегрувати розпорошені сили письменства, що 

перебували в таборах Ді-Пі. Історичні  причини виникнення та діяльності 

МУРу. Полеміки в середовищі МУРу про шляхи розвитку української 

літератури. Обґрунтування засад «Великої літератури» та «органічного 

національного стилю». 

Строкатість і нерівномірність розвитку української літератури 60-80-х 

років. 

Тяжіння Михайла Стельмаха до широких епічних полотен. Намагання 

художнього висвітлення трагічних подій в Україні у романах про сільське 

життя. Спроба поєднати ментальність українця з класовою ідеологією. 

Проблеми історичної пам’яті народу, національного нігілізму та 

духовного зубожіння сучасника в романі Олеся Гончара «Собор». 

«Історіографія» роману в долі письменника та в українській літературі. 

«Собор» як реальність і як художній символ. 

Феномен «шістдесятництва» в українській літературі. Історична 

зумовленість цього явища. Вплив на формування свідомості «шістдесятників» 

реабілітації репресованої творчої інтелігенції, перекладів західноєвропейських 

та американської літератур. 

«Неонародницька» концепція лірики Василя Симоненка, поєднання 

публіцистичного дискурсу з традиційною поетикою. Значення творчості митця 

в національному відродженні української культури. Загальнолюдські цінності в 

творчості поета. 

Прорив нормативності «соцреалізму» Ліною Костенко: історичний роман 

у віршах «Маруся Чурай». Проблематика твору, його жанрова специфіка. 

Образна система «Марусі Чурай» в контексті світобачення поетеси. 

Неореалістична основа малої прози Григора Тютюнника відображення 

драматичних колізій життя, відстоювання простої чесної людини в новелістиці 



 
 

23 
 

Григора Тютюнника. 

Український «химерний роман». Історичні джерела та еволюція 

«Химерної прози». Аналіз прозових творів цього жанру О. Ільченка, В.Земляка, 

Є. Гуцала (на вибір). 

Трагічна доля Василя Стуса в контексті тоталітарного режиму. Концепція 

«естетики страждання» у філософських поглядах В. Стуса та в його творчості. 

Рух поета від експериментальних форм («Зимові дерева») до загострення іронії 

(«Веселий цвинтар») та заглиблення в екзистенцій ну проблематику 

(«Палімпсести»). 

Трансформація притчевого модусу у прозі В. Шевчука. Міфологічні 

джерела роману «Дім на горі». Композиція, сюжет твору. Необароко вість і 

міфологічність образів. 

Криза української літератури у 80-ті роки, спроби подолання її. 

Український неоавангардизм: специфіка угрупувань «Бу-Ба-Бу», «Пропала 

грамота», «ЛУГОСАД», «Червона фіра» та ін. 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Своєрідність методики літератури, як науки, її складові частини і витоки 

розвитку. Зв’язок методики викладання літератури з іншими науками. Основні 

проблеми сучасної методики викладання літератури. 

Зміст і структура шкільного курсу літератури. Аналіз чинних програм з 

української літератури. 

Завдання літературної освіти. Значення і роль художньої літератури у 

вихованні національної самосвідомості учнів. 

Динаміка естетичного розвитку учнів засобами літератури і робота над 

художнім словом. 

Основні етапи літературного розвитку школярів. Особливості вивчення 

літератури в 5-8 та 9-11 класах. 

Основні принципи викладання літератури. Методи, прийоми і засоби 

вивчення літератури. Проблемне викладання літератури. Проблемність як 

дидактична форма вивчення навчального матеріалу. Шляхи створення 
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проблемних ситуацій. Специфіка та ефективність уроку літератури, його 

мотиваційне забезпечення, структура. Типи уроків української літератури. 

Проблема типології уроків. 

Вступні уроки до вивчення курсу літературний окремих розділів. 

Методика проведення уроків вивчення біографії письменника. 

Система письмових робіт у різних класах. Методика проведення уроків 

написання письмових робіт з української літератури. 

Семінарські заняття з літератури в старших класах та методика їх 

проведення.  

Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення твору чи творчості 

письменника. Методика проведення підсумкового уроку з української 

літератури. Особливості уроків позакласного читання та методика їх 

проведення. Особливості уроків літератури рідного краю та методика їх 

проведення. Нестандартні форми проведення уроків української літератури. 

Методика проведення факультативних занять з української літератури. 

Підготовка вчителя до уроку. Основні етапи роботи над художнім 

твором. Читання програмних творів. Види читання залежно від жанру і обсягу 

твору, від вікових особливостей дітей. 

Шляхи аналізу художнього твору на уроках літератури. Методологія і 

методика аналізу художнього твору. Методичні прийоми і форми роботи  над 

образом-персонажем. Методика вивчення епічних творів. Особливості 

вивчення ліричних творів. Специфіка вивчення драматичних творів. Методика 

вивчення фольклору на уроках літератури в різних класах. Методика вивчення 

літературно-критичних праць. Формування в учнів теоретико-літературних 

понять. Наочність на уроках літератури. 

 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

 

Історія України як наука та навчальна дисципліна 
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Предмет і завдання курсу історія України та його структура. Історія 

України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії 

в системі вузівського навчання. Міжпредметні зв’язки у вивченні історії 

України. Значення курсу «Історія України» для фахової підготовки, виховання 

громадянської позиції та патріотизму. Вітчизняна історія як наука і засіб 

виховання національної свідомості. 

Новітні методологічні засади вивчення історії України. Методи 

історичного пізнання. Основні критерії і термінологічні поняття. 

Джерелознавство та історіографія вітчизняної історії. Стереотипи історії 

радянського суспільства. Зосередження уваги громадськості на «білих плямах» 

в новітній історії України в кінці 80-х - на початку 90-х рр. XX ст. 

Зарубіжна історіографія історії України, центри, школи, узагальнюючі 

праці. Історична наука у незалежній Україні. Сучасні концепції новітньої історії 

України. 

Первісне суспільство на території України 

Початок формування людської цивілізації на території України. Первісні 

люди та їх спосіб життя. 

Неолітична революція. Племена трипільської культури. Традиції 

трипільської культури в культурах пізніших народів. Розвиток землеробства і 

скотарства. Суспільні поділи праці. 

Населення доби раннього залізного віку на території України. Кіммерійці, 

скіфи, сармати. Перші протидержавні утворення. Економічні зв’язки з країнами 

Середземномор’я та Середньої Азії. Античні міста-держави в Північному 

Причорномор’ї. 

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов’ян. Проблема 

«прабатьківщини» слов’ян в історіографії. Виокремлення східних слов’ян, їх 

звичаї, вірування, побут. Антський племінний союз та його значення у 

формуванні української державності. Боротьба антів з готами, гунами, аварами. 

Східнослов’янські племена і державно-племінні союзи VІ-ІХ ст. 

Еволюція суспільного устрою східних слов’ян. Поява приватної власності. 

Взаємовідносини східних слов’ян з сусідніми народами. 
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Київська Русь. Галицько-Волинське князівство 

Джерела та історіографія. Історичні передумови утворення Київської Русі. 

Походження термінів «Русь», «Руська земля». Перетворення Києва на 

політичний центр східнослов’янських племінних союзів. 

Історичні версії та гіпотези походження Київської Русі. Сутність  

норманської теорії та її опоненти. Хозарська гіпотеза та її оцінка в історичній 

літературі. Теорія кельтського походження Київської Русі. 

Основні етапи становлення Давньоруської держави. Характерні риси 

соціально-економічного розвитку Київської Русі. Соціальна структура 

населення. Внутрішня та зовнішня політика князів Олега, Ігоря, Ольги, 

Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 

Суспільно-політичні відносини в Київській державі. Політичний устрій. 

Інститути державної влади. Центральна та регіональна влада. Народні рухи. 

Основні етапи християнізації. Хрещення Київської Русі та його історичне 

значення. Характерні риси та особливості розвитку культури. Міжнародні 

зв’язки. Причини та наслідки політичної роздробленості. Етнополітичний 

розвиток. Проблема ґенези української народності н історіографії. Етноніми 

«русичі», «русини». Перші згадки про етнотопонім «Україна». Історичне 

значення Київської Русі у формуванні державотворчих традицій українського 

народу. 

Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави. 

Внутрішня і зовнішня політика Ростиславовичів. Ярослав Осмомисл. Політичні 

підсумки князювання Романа Мстиславовича та Данила Романовича. 

Суспільно-політичний і адміністративно-територіальний устрій Галицько-

Волинського князівства. Характерні риси та наслідки внутрішньополітичної 

боротьби за владу. Історичне значення Галицько-Волинського князівства у 

формуванні української державності. 

Українські землі в литовсько-польську добу. Українська національна 

революція XVII ст. 

Джерела та історіографія. Перехід українських земель в XIII - XIV ст. під 

владу Литви. Політичний устрій Великого князівства Литовського. Особливості 
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перебування українських земель у його складі. Причини та наслідки 

люблінської унії для України. Входження України до складу Речі Посполитої. 

Виникнення і діяльність братств. Брестська церковна унія. Створення греко-

католицької церкви та її значення м громадському житті України. Історичні 

передумови та джерела виникнення українського козацтва. Етапи його 

становлення та розвитку. Застосування Запорізької Січі як зародку національної 

держави. Суспільно-політична організація українського козацтва. 

Державотворчі тенденції в його діяльності. Особливості козацтва як нової 

української політичної сили. 

Соціально-економічні та соціально-політичні передумови Української 

національної революції XVII ст. Стратегічна мета революції, її типологія, 

періодизація, особливості здійснення. Роль і місце Української національної 

революції у вітчизняній та європейській історії. Формування Української 

козацької держави, її ознаки. Національна ідея Б. Хмельницького. Сутність 

українсько-російського договору 1654 р. та його наслідки для України. Оцінка 

Переяславської угоди в історичній літературі. 

Українська козацька держава (друга половина ХVІІ‒ХVШ ст.) 

Джерела та історіографія. Доба Руїни в політичній історії України. 

Причини та наслідки територіально-політичного розколу України. Внутрішня 

та зовнішня політика гетьманів Ю. Хмельницького, І.Виговського, П.Тетері, 

І.Брюховецького, П.Дорошенка, Д.Многогрішного, І.Самойловича. 

Суспільно-політичний устрій Лівобережної України наприкінці XVII - 

початку XVIII ст. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики гетьмана 

І.Мазепи. Наступ російського царизму на політичну автономію України. 

Національна ідея І.Мазепи. Російсько-шведська війна. Полтавська битва та її 

наслідки для України. 

Обрання гетьманом І.Скоропадського. Пилип Орлик та його Конституція 

України. 

Основні етапи інкорпораційної політики царизму щодо України. 

Утворення Малоросійської колегії на чолі з С.Вельяміновим. Наказний гетьман 
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П. Полуботок. Боротьба старшини за відновлення гетьманства. Гетьман 

Д. Апостол. Впровадження міністерського правління. 

Останній гетьман України К. Розумовський. Обмеження козацького 

самоврядування на Слобожанщині. Руйнація політико-адміністративного 

устрою України. Ліквідація царизмом Гетьманщини та Запорозької Січі. 

Причини та наслідки ліквідації української державності. 

Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в середині 

та другій половині XVIII ст. 

Вплив російсько-турецьких війн 1768‒1794 і 1787‒1791 рр. на долю 

України. 

Територіально-політичні поділи Речі Посполитої. Входження українських 

земель в державну структуру Російської і Австрійської імперій. 

Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (XIX 

ст.) 

Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства в 

Наддніпрянщині в першій половині XIX ст. Загострення соціальних 

суперечностей. 

Участь українського населення у війні 1812 р. Декабристи в Україні. 

«Південне товариство». «Товариство об’єднаних слов’ян». Українське питання 

в програмних документах декабристів. 

Початок українського національного відродження. Програмні документи 

Кирило-Мефодіївського товариства та його діяльність. Криза кріпосницького 

господарювання в Східній Галичині. Особливості процесу національного 

відродження на західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці».  Вплив 

європейських революцій   1848-1849 рр.  на соціально-політичне життя в 

Західній Україні. Формування політичного світогляду українців. Виникнення 

Головної руської ради (ГРР). Соціально-економічні реформи 60-70-х рр. XX ст. 

в Російській імперії та їх особливості на Україні. Розвиток капіталізму у 

промисловості і сільському господарстві. Основні тенденції суспільно-

політичного розвитку Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. 

Громадівський рух. Українське народництво та його еволюція. Історичні та 
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ідейні попередники українських та російських політичних партій. Створення та 

діяльність політичного товариства «Братство Тарасівців». Першопочатки 

українського ліберально-демократичного руху. Формування російських 

політичних організації соціал-демократичного та неонародницького 

спрямування. 

Основні риси соціально-економічного розвитку західно-українських 

земель в другій половині XIX ст. Історичні передумови та особливості 

формування партійно-політичного руху в Східній Галичині. Конституційні 

реформи в Австро-Угорщині та їх вплив на суспільно-політичне життя в 

Західній Україні. Народовці і москвофіли. Українська політична думка в 

Східній Галичині в другій половині XIX ст. Створення та основі напрямки 

діяльності українських партій Східної Галичини наприкінці XIX ст. : РУРП, 

УСДП, УНДП. 

Україна на початку XX ст. Українська революція 1917-1920 рр. 

Основні риси соціально-економічного розвитку України на початку XX ст. 

Виникнення українських політичних партій Наддніпрянщини та їх вимоги з 

національного питання. Діяльність загально-українських політичних партій і 

організацій. Розвиток робітничого, селянського і загально-демократичного 

руху. Революційні події Першої російської революції в Україні: виступи 

робітників, селян, солдатів і матросів. Стратегія і тактика українських й 

російських політичних партій у 1905-1907 рр. Пожвавлення національно-

визвольного руху: розвиток української легальної преси, видавнича діяльність, 

створення «просвіт». Українська парламентська громада в І та II Державних 

думах та її політична платформа. Столипінська аграрна реформа та особливості 

її проведення в Україні. Соціально-економічне становище західноукраїнських 

земель. Політичне життя Східної Галичини і Буковини. Протистояння 

українських і польських партій. Політичні партії та організації в Україні у 1907-

1914 рр. Економічне становище України в роки Першої світової війни. Руйнація 

народного господарства. Політичні партії і організації в Україні у роки Першої 

світової війни. Переслідування окупаційною владою українського громадсько-
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політичного та культурного життя. Лютнева революція 1917 р. в Україні: 

передумови, хід, специфіка і наслідки. 

Концептуальні засади вивчення історії визвольних змагань  1917-1920 рр. 

Джерела та історіографія. Причини, характер, мета Української  революції, її 

періодизація. Утворення Центральної Ради та її державотворча діяльність. 

Політична програма Центральної Ради. Відносини Центральної Ради з 

Раднаркомом Росії. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). 

Війна більшовицької Росії проти УНР і перший прихід радянської влади в 

Україну. Брестський мирний договір. Вступ німецьких і австро-угорських 

військ в Україну. Прийняття Конституції УНР. Розпуск Центральної Ради, 

причини її поразки. 

Історичні обставини гетьманського перевороту. Природа гетьманського 

режиму. Внутрішня і зовнішня політика уряду Української держави. Мирні 

переговори з радянською Росією. Політична криза Гетьманату. Утворення 

Директорії, її внутрішня та зовнішня політика. Друга війна з радянською 

Росією. Причини поразки Директорії. 

Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях у 1917-1918 рр. 

Проголошення ЗУНР. Західноукраїнські політичні партії, їх програми і 

соціальна база. Українсько-польська війна. «Акт злуки» УНР і ЗУНР та його 

історичне значення. Селянсько-повстанський рух в Україні в 1918-1919 рр. 

Протистояння національно-демократичної та радянської моделей 

державності в Україні в 1919-1920 рр. Остаточне відновлення Радянської влади. 

Варшавська угода УНР з Польщею. Радянсько-польська війна. Розгром військ 

Врангеля і Махна. Історичне значення Української революції 1917-1920 рр. 

Соціально-економічний та соціально-політичний розвиток 

українських земель у 20-30-ті роки XX ст. 

Соціально-економічне та політичне становище в УРСР на початку 20-х 

років. Перехід до нової економічної політики. Сутність НЕПу та її особливості 

в Україні. Голод 1921-1923 рр., його причини і наслідки. Зміцнення 

радянського ладу в Україні. Входження УРСР до складу Радянського Союзу. 

Остаточна втрата нею незалежності. Утвердження політичної монополії 
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більшовиків. Комуністична партія у політичній системі СРСР та Радянської 

України. Ідейно-політична боротьба у більшовицькій партії та її наслідки. 

Альтернативні політичні течії в лавах КП(б)У. Сутність націонал-ухильництва 

та його доля. 

Формування командно-адміністративної системи в економіці. Політичні 

цілі індустріалізації. Запровадження нового господарського механізму в 

націоналізованій економіці. Проблема мотивації праці. Феномен 

«соціалістичного змагання». Ізотовський рух. Стаханівський рух. Підсумки 

індустріалізації в Україні. Політичні цілі колективізації. Основні етапи її 

проведення та засоби експропріації селянства. Колгоспи в системі командної 

економіки. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини та наслідки. 

Суперечливий характер соціально-економічних перетворень в умовах 

формування командно-адміністративної системи. 

Політика коренізації, її особливості і підсумки. Політичні цілі «культурної 

революції». Ідеологія і культура. Боротьба компартійно-радянського 

керівництва з національно-культурним відродженням. Трагічна доля 

української інтелігенції. Умови і результати культурного розвитку УРСР в 30-х 

роках. 

Сутність тоталітарного режиму, його характерні риси та особливості в 

Україні. Структура тоталітарної влади. Політичні процеси в 30-х роках в УРСР. 

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період. Національна політика 

Польщі, Румунії, Чехословаччині на окупованих українських територіях. 

Соціально-політичний рух на західноукраїнських землях в 20-30-х рр.. 

Діяльність політичних партій та громадських об’єднань. Український 

націоналізм у міжвоєнні роки. Створення Організації українських націоналістів 

(ОУН). Програмні засади та політична діяльність ОУН. Греко-католицька 

церква в суспільно-політичному житті Західної України. Становище українців 

Буковини та в Закарпаття. Проголошення автономії Карпатської України. 

Карпатська Січ. 

Україна напередодні та в роки Другої світової війни 
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Геополітичне становище України напередодні Другої світової війни. 

Українське питання в політиці європейських держав. Україна в планах 

фашистської Німеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і 

західноукраїнські землі. Пакт Ріббентропа – Молотова. Таємний протокол до 

пакту і питання українських земель. Причини і початок Другої світової війни. 

Україна в перші роки Другої світової війни. Радянізація західноукраїнських 

земель. Історичне значення возз’єднання українських земель у 1939-1940 рр. 

Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Причини 

поразок Червоної Армії на першому її етапі. Бойові дії радянських військ 1941-

1944 рр. 

Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні та його злочинні 

дії. План «Ост». Адміністративно-територіальний устрій окупованої України. 

Виникнення та діяльність підпільних організацій й партизанських 

з’єднань. Створення, бойові дії збройних формувань Української повстанської 

армії (УПА). Звільнення України від окупації та завершення військових дій у 

Європі. Перемога СССР та країн антигітлерівської коаліції у Другій світовій 

війні. Головні соціально-економічні та політичні наслідки Другої світової 

війни. Вклад українського народу розгром нацистської Німеччини. Втрати 

України в Другій світній війні. 

Соціально-економічні та суспільно-політичні проноси в УРСР в 1950-

1980-х рр. 

Міжнародне становище України після Другої і світової війни. Повоєнні 

територіально-політичні зміни на українських землях. Основні напрямки 

зовнішньополітичної діяльності УРСР. її участь в створенні ООН та інших 

міжнародних організацій. Відбудова народного господарства України. Голод 

1946-1947 рр. 

Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських 

репресій. Суперечливий і непослідовний характер реформ М Хрущова. Заходи 

щодо удосконалення управління і модернізації промисловості. Внесок України 

в освоєння цілинних земель східних регіонів СРСР. Характер реформ в 

сільському господарстві. Розгортання житлового будівництва у містах на 
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індустріальній основі. Запровадження нової системи пенсійного забезпечення. 

Стан вирішення соціальних проблем села. 

Основні риси суспільно-політичного життя УРСР в умовах десталінізації. 

Зародження руху «шестидесятників» та їх роль у громадському житті. УРСР в 

умовах поглиблення системної кризи радянського ладу (1965-1985 рр.). 

Історична оцінка діяльності П. Шелеста та В. Щербицького. 

Суперечливий характер та незавершеність реформи 60-х років. 

Гальмування процесу реабілітації, замовчування злочинної діяльності 

сталінського режиму. 

Уповільнення темпів розвитку промисловості, деформації в структурі 

економіки. Сировинний характер радянського експорту. Наростання 

екологічної небезпеки. Екстенсивний розвиток сільського господарства. Нові 

тенденції в діяльності українського опозиційного руху. Політичні репресії 60-

70-х років проти правозахисників і дисидентів.  

Національна політика, розвиток освіти, науки і культури. Зміст, мета та 

основні етапи перебудови в СРСР. «Нове мислення». Особливості 

перебудованого процесу в Україні. Початкові цілі і кінцеві результати 

«перебудови» в сфері економіки. Загострення економічної кризи. Падіння 

життєвого рівня населення. Катастрофа на Чорнобильській АЕС та її наслідки. 

Посилення громадського інтересу до «білих плям» радянської історії. 

Прийняття в УРСР закону про мови. Послаблення цензури. Пом’якшення 

політики в релігійній сфері. Пробудження національної свідомості українського 

народу. Відновлення критики сталінізму. Реабілітація політичних в’язнів. 

Викриття злочинів тоталітарного режиму. Зростання політичної активності 

українського суспільства. Гальмування перебудовних процесів в Україні. 

Радикалізація суспільно-політичних рухів в Україні. Виникнення Народного 

Руху України за перебудову. Крах КПРС та Компартії України. Утворення 

нових політичних партій та громадських об’єднань. Реформа виборчої системи. 

Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської опозиції - 

«Народної Ради». Прийняття Декларації про державний суверенітет України. 

Курс національно-демократичних сил на утворення самостійної держави. 
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Утворення та становлення незалежної України (1991-2016 рр.) 

Серпневі події в Москві та їх політичні наслідки для України. 

Проголошення незалежності України. Підсумки загальноукраїнського 

референдуму 1 грудня 1991 р. Ліквідація СРСР і утворення Співдружності 

Незалежних Держав (СНД). 

Зовнішньополітичний курс України. Відносини з Росією і США. Набуття 

Україною без’ядерного синусу. Участь у миротворних акціях ООН. Україна в 

Раді Європи. 

Успіхи і труднощі розгортання державотворчих процесів. Формування 

інститутів державності. Політична ситуація в Україні у перші роки 

незалежності. Вибори першого президента України. Характер влади в 

пострадянський період. Вибори президента України у 1994 році. 

Особливості внутрішньополітичного життя в Україні в другій половині 90-

х років. Прийняття нової Конституції України та її історичне значення. 

Вибори до Верховної Ради 1998 р. і вибори Президента України 1999 р. 

«Оксамитна революція» в парламенті на початку 2000 р. 

Етапи становлення української багатопартійності, її особливості. 

Програмні засади та основні напрямки діяльності найвпливовіших українських 

політичних партій. 

Економічний стан держави. Причини загострення економічної кризи. 

Проблема енергоносіїв. Трансформація економіки з командної в ринкову. 

Проблема державної і приватної власності. Курс соціально-економічних 

реформ президента Л. Кучми. Економічна політика урядів В. Пустовойтенка, 

В. Ющенка, В. Януковича. 

Аграрна проблема. Дискусії навколо запровадження приватної власності 

на землю. Соціальна диференціація суспільства. 

Помаранчева революція. Вибори В. Ющенка президентом України. 

Характер і зміст внутрішньої і зовнішньої політики нової влади. 

Нові президентські вибори. Президент України В.Ф. Янукович та 

діяльність його уряду. 
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Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок державотворчих 

процесів. Початок формування Збройних сил та правоохоронних органів України. 

Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.   

Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 

1994 р. Конституція України 1996 р.  

Стан економіки України у 1991‒1998 рр. Соціальна диференціація суспільства. 

Запровадження національної валюти. Демографічні процеси. Трудова еміграція. Стан 

сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.  

Основні тенденції економічного розвитку України у 1998‒2008 рр. Становлення 

олігархічної системи. Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції 

української економіки у європейський та світовий економічний простір. 

Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Леонід 

Кучма. Рухи протесту початку 2000-х рр. Парламентські вибори 2002 р. Президентські 

вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р.  

Помаранчева революція 2004‒2005 рр. Віктор Ющенко. Суспільно-політичне 

життя та соціально-економічний розвиток України у 2005‒2013 рр. Конституційна 

реформа 2010 р. Віктор Янукович. 

Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в 

міжнародних організаціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. 

Конфронтація навколо острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією. 

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. 

Євромайдан. Революція гідності 2013‒2014 рр. «Небесна Сотня».  

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії 

проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській 

областях.  

Дострокові президентські вибори 2014 р. Петро Порошенко. Угода про асоціацію 

між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 

2014‒2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес 

мирного врегулювання: Мінські угоди та «нормандська четвірка». Формування 

громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України у 2014‒2016 

рр. 
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Особливості культурного розвитку України (1991‒2016 рр.). Релігійне життя. 

Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література і 

мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. Розвиток спорту та здобутки українських 

спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 2012 р.  

 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальний курс всесвітньої історії складається з дисциплін: «Історія 

стародавнього світу», «Історія середніх віків», «Історія слов’янських народів», 

«Нова історія країн Європи і Америки», «Нова історія країн Азії і Африки», 

«Новітня історія країн Європи і Америки», «Новітня історія країн Азії і 

Африки» і має на меті сформувати цілісне знання всесвітньої історії, 

прослідкувати єдність процесів та виділити відмінності в розвитку країн світу, 

залучити студентів до загальнолюдських цінностей, досягнень світової 

культури, ідей гуманізму. Курс охоплює період з часів стародавнього світу й до 

сьогодення і ставить завдання оволодіння знаннями про історичний шлях, який 

пройшли народи та країни світу, про єдність загального й особливого з позицій 

історизму, діалектичного розуміння багатогранності та суперечливості історії. 

Також курс передбачає знання сучасних концепцій і найновіших досягнень 

сучасної медієвістики, знання політичної, економічної і соціальної історії країн 

Європи, Азії, Африки і Америки в різні історичні періоди, науковий аналіз 

історичних біографій видатних осіб, історичних джерел.  

Програми дисциплін враховують загальноприйняті у вищій школі 

принципи викладання навчальних дисциплін, складені у відповідності до 

типових програм історичних факультетів вищих навчальних закладів, з 

урахуванням шкільної програми для середньої загальноосвітньої школи. 

 

ПРОГРАМА З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

 

Єгипет та Месопотамія в стародавню добу 
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Основні джерела з історії Стародавнього Єгипту. Історія археологічних 

досліджень країни. Дешифрування ієрогліфів. Утворення Давньоєгипетської 

держави. Політична історія доби Середнього Царства. Визволення Єгипту від 

гіксосів та перетворення його у «світову державу». Правління XIX династії 

фараонів (бл. 1345 – бл. 1200 рр. до н.е.). Хронологія й періодизація історії 

Стародавньої Месопотамії. Месопотамія архаїчна та ранньодинастична.  

Аккадське царство. Царство Шумеру й Аккаду (IIІ династія Ура). Політична 

історія Вавилону в першій половині II тис. до н.е. Політична історія Ассирії у ІІ 

тис. до н. е.  

Найдавніші держави Індії, Близького та Далекого Сходу, Закавказзя 

та Середньої Азії 

Індська (Хараппська) цивілізація. Індійський похід Александра 

Македонського. Імперія Маур’їв. Імперія Гуптів. Релігія Вед. Джайнізм. 

Буддизм. Індуїзм. Фрігійське царство. Лідійське царство. Культура Фрігії та 

Лідії. Утворення ранніх держав Вірменії та Грузії, культура Урарту. Стародавня 

Фінікія та Сирія. Держава Ахеменідів. Археологічне дослідження Китаю. Шан-

Інь: світанок китайської державності. Китай доби Східного Чжоу: на 

політичному роздоріжжі. Конфуціанські ідеї щодо перебудови суспільства. 

Рання Японія. Японія доби дзьомон.  

 

Стародавня Греція: від витоків цивілізації до еллінізму 

Джерела з історії Стародавньої Греції. Критське суспільство в ХХVIII – 

XVIII ст. до н. е. Розквіт Критського царства (1750 – 1450 рр. до н. е.). Родові 

інститути й гомерівський поліс. Архаїчна Греція (VIII – VI ст. до н.е.). 

Соціально-економічні відносини в Стародавній Спарті: особливості 

економічного розвитку, структура спартанського суспільства. Політична історія 

Греції IV ст. до н.е. Македонія й Греція напередодні війни з Персією. 

Завоювання Малої Азії, Сирії і Єгипту. Розпад держави Александра 

Македонського. Класична та елліністична культура Греції. 

Стародавній Рим: від царської до імперської доби 
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Природні умови Апеннінського півострова. Головні області Італії. 

Становлення Римської республіки. Соціально-економічний устрій Італії в VI – 

III ст. до н.е. Завоювання Римом Італії й утворення Римсько-італійського союзу. 

Диктатура Корнелія Сулли. Реформи Цезаря. Принципат Августа. Правління 

династії Флавіїв. Римська імперія при Северах. Падіння Західної Римської 

імперії. 

Раннє середньовіччя Західної Європи і Візантії 

Історія терміну «середні віки». Апологія феодалізму та середньовіччя 

представниками романтичної історіографії (Е. Бьорк, Ж. де Местр, 

Ф.Р. Шатобріан, К.-Л. Галлер). Джерела з історії середніх віків (V – XV ст.). 

Проблема переходу від античності до середніх віків у зарубіжній та вітчизняній 

історіографії. Криза рабоволодіння. Велике переселення народів. Падіння 

Західної Римської імперії й утворення варварських королівств. Ґенеза 

феодалізму в Західній Європі. Франкська держава Меровінгів. Франкська 

держава Каролінгів. Формування основ феодальних відносин у 

Каролінгській державі. Візантія в IV – першій половині VII ст. 

Іконоборство та його соціальна сутність. Основні риси феодального ладу 

Західної Європи наприкінці XI ст. Виникнення Французького королівства. 

Східно-франкське королівство. Церква в ранньому середньовіччі. 

Середньовіччя Сходу та Доколумбової Америки 

Середньовічний Схід як соціо-історичне поняття. Особливості китайсько-

конфуціанської цивілізації. Специфіка історичної еволюції Японії. Індо-

буддійський середньовічний Схід. Арабо-ісламський світ. Китай під владою 

монголів. Імперія Мін (1368 – 1644 рр.). Утворення сьогунату Токугава. 

Мусульманська Індія. Виникнення на розбудова Османської держави. Турецька 

експансія на Балкани. Розквіт Османської імперії за правління султана 

Сулеймана Пишного. Поняття «цивілізації Доколумбової Америки». Специфіка 

історичного процесу Нового Світу. Імперія ацтеків. Цивілізація майя. Імперія 

інків. Конкіста й загибель цивілізацій Доколумбової Америки. 

Високе середньовіччя Західної Європи і Візантії 
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Розквіт феодалізму в Західній Європі в ХІ – ХІІІ ст. Феодальна 

роздробленість. Становлення й розвиток нової форми правління – станово-

представницької монархії. Передумови виникнення середньовічного міста. 

Теорії походження середньовічного міста в медієвістиці. Передумови 

хрестових походів, їх характер. Перший хрестовий похід. Держави 

хрестоносців на Близькому Сході. «Єрусалимські Ассізи». Третій хрестовий 

похід. Четвертий хрестовий похід. Розгром Константинополя хрестоносцями. 

Значення і вплив хрестових походів на розвиток Європи. Франція в XI – XІІІ 

ст. Реформи Людовіка IX Святого. Зростання державного апарату й подальше 

зміцнення французької монархії. Нормандське завоювання і його вплив на 

розвиток феодалізму в Англії. Початок династії Плантагенетів. «Анжуйська 

імперія». Загарбницькі війни Англії в Уельсі, Шотландії та Ірландії. Німеччина 

в XI – XІІІ cт. Італія в XI – XІІІ ст. Візантійська імперія в ІX – ХІІ ст. 

Католицька церква в XI – XІІІ cт. 

Пізнє середньовіччя Західної Європи і Візантії 

Столітня війна і її вплив на суспільний розвиток Західної Європи. Селяни 

й феодали в XIV с. Політика Філіпа IV Красивого. Економічний розвиток 

Франції в другій половині XV ст. Англія в XIV – XV ст. Війна Білої й Червоної 

Троянд та її соціальні наслідки. Початок правління династії Тюдорів. 

Утворення й розвиток Швейцарського союзу. «Золота булла» Карла IV 

Люксембурга й закріплення роздробленості Німеччини. Особливості аграрного 

й політичного розвитку Північної Середньої та Південної Італії. Реконкіста в ХІ 

– ХІІІ ст. та її вплив на соціальний і політичний розвиток країн піренейських 

держав. Вплив католицької церкви в Іспанії. Іспанська інквізиція. Своєрідність 

процесів феодалізації в скандинавських країнах та її причини. Виникнення 

Угорської ранньофеодальної держави. Розквіт Угорського королівства при 

Матяші І Хуньяді (Корвін). Формування валаської та молдавської 

середньовічних народностей. Візантійські держави в першій половині XIII ст. 

Взяття Константинополя турками. Причини й наслідки падіння Візантійської 

імперії. Соціальна боротьба в середньовічній Європі. Візантійська культура 

середини VII – XII ст. Культура Західної Європи ХІ – ХV ст. Раннє 
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відродження й гуманізм в Італії (XIV – XV ст.). Своєрідність міжнародних 

відносин у середні віки.  

Країни Далекого сходу та Південної Азії в новий час 

Країни Азії та Африки на початок нового часу. Створення та еволюція 

колоніальної системи. Перші колоніальні захоплення європейських держав у 

Азії і Африці. Загальна характеристика Китаю в період нового часу. Перша та 

друга Опіумні війни. Японія у новий час. «Відкриття» Японії, «Реставрація 

Мейджі». Корея в період нового часу, загальна характеристика. Монголія та 

Тибет в новий час. Імперія Великих Моголів, її соціально-політичний устрій, 

соціально-економічний розвиток. Завоювання Індії англійською Ост-Індською 

компанією. Народно-визвольне повстання сипаїв 1857 – 1859 рр. ІНК. 

Південно-Східна Азія, країни Близького та Середнього Сходу 

Індонезія в XVI на початку XX ст.: економіка та суспільно-політичний 

розвиток. Колоніальне поневолення В’єтнаму Францією. Бірма у війнах з 

англійською Ост-Індською компанією. Колоніальне поневолення Бірми 

Великобританією. «Відкриття» Сіаму. Колоніальне поневолення Камбоджі 

Францією. Таїланд і Камбоджа на початку ХХ ст. Османська імперія на початок 

нового часу. Соціально-політичне й економічне становище Османської імперії 

на початку XIX ст. Реформи Махмуда ІІ. Танзимат. Кримська війна та її 

наслідки. Молодотурецька революція. Англо-іранська війна 1856 – 1857 рр. та її 

наслідки. Англо-афганські війни. Приєднання Північного Кавказу до Росії в 

XVIII – ХІХ ст. Ірак на початку ХХ ст. 

 

Арабські країни Азії та Африки в новий час 

Саудівська Аравія в період нового часу. Кувейт, Бахрейн, Оман, Ємен, 

Катар в XVI – ХІХ ст. Судан в XVIII – ХІХ ст. Приєднання Судану до Єгипту. 

Соціально-економічний розвиток Судану в ХІХ ст. Держава махдистів (1885 – 

1898 рр.). Встановлення англо-єгипетського панування. Алжир у XVIII ст. – 

поч. ХІХ ст. Французьке вторгнення в Алжир (1830 р.). Визвольна війна. 

Колонізація Алжиру, колоніальний лад. Завоювання Лівії Османською 

імперією. Лівія наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. Туніс в XVI ст. – XVIІ ст. 
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Хусейнідський Туніс у XVIII – на початку XIX ст. Марокко на початку нового 

часу. Колоніальна політика Франції в приатлантичній Сахарі. 

Тропічна, Екваторіальна та Південна Африка 

Державні утворення на території «Чорної Африки» XVI – XIX ст. Етапи 

работоргівлі. Колоніальне завоювання Тропічної Африки. Європейські 

християнські місії. Берлінська конференція 1884 – 1885 рр. Колоніальний поділ 

Західної Африки. Колоніальна економічна експлуатація. Формування системи 

колоніального управління. Антиколоніальна боротьба народів Африки. 

Утворення Капської колонії. Англо-бурська війна за Наталь. Англо-бурська 

війна 1899 – 1902 рр. Ефіопія в XVI ст. – XVIІІ ст. Ефіопія в боротьбі проти 

колоніальної експансії Італійського королівства. Ліберія в новий час. Країни 

Азії та Африки у складі колоніальних імперій заходу. 

Країни Східної, Південної, Південно-Східної та Центральної Азії в 

1918 – 1945 рр. 

Економічне та політичне становище Китаю на кінець Першої світової 

війни. «Рух З0 травня» в Китаї. Особливості соціально-економічного розвитку 

Японії та Кореї після Першої світової війни. Японія та Вашингтонська 

конференція. Фашистські путчі в Японії. Японія у Другій світовій війні. 

Боротьба між Росією та Китаєм за вплив на Монголію. Політична діяльність 

М. Ганді. Компанія масової громадянської непокори. Виникнення 

Всеіндійського селянського союзу. Рух опору в Індонезії. Особливості 

соціально-економічного та політичного становища Філіппін у міжвоєнний 

період. Економічне та політичне становище Бірми в 1918 – 1933 рр. Окупація 

Бірми Японією. Політика французьких колонізаторів після Першої світової 

війни в країнах Індокитаю.  

Середній Схід, арабські країни і Тропічна та Південна Африка  

в 1918 – 1945 рр. 

Військова поразка Османської імперії в Першій світовій війні. 

Організація турецьких націоналістів – «Товариство захисту прав». Утворення 

уряду на чолі з Мустафою Кемалем. Політика етатизму в Туреччині. Курдські 

повстання 1925, 1936 – 1937 рр. Анулювання нерівноправних договорів та вивід 
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російських військ з Ірану. Англійська інтервенція в Іран. Становище 

Афганістану на кінець Першої світової війни. Афганістан у роки Другої 

світової війни. Особливості політичного та економічного розвитку Іраку в 

міжвоєнний період. Проголошення незалежності Сирії та Лівану. Політика 

французьких властей в Тунісі. Виникнення партії «Дустар» та її програма. 

Становище Алжиру після Першої світової війни. Панафриканізм. Африка в 

роки Другої світової війни. Взаємовідносини Південноафриканського союзу з 

Великобританією.  

Східна Азія в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Внутрішнє та міжнародне становище Китаю після Другої світової війни. 

Поразка Гоміндану. Встановлення комуністичної диктатури. Провал курсу 

«великого стрибка». «Культурна революція» в Китаї. Ден Сяопін. Окупаційна 

політика американських властей в Японії. Складові японського «економічного 

дива». Політична боротьба та економічний розвиток на поч. ХХІ ст. Суспільно-

політичний розвиток Кореї після визволення з-під японської окупації. 

Проголошення Корейської республіки. Тоталітарний режим Кім Ір Сена.  

Країни Південної, Південно-Східної, Центральної Азії та середнього 

сходу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Поділ країни: Індійський союз та Пакистан. Політика Англії та США по 

відношенню до Індії. Війна в Кашмірі. Проголошення Індії республікою та нова 

конституція. Уряд Дж. Неру. Проголошення республіки Пакистан. Серпнева 

революція у В’єтнамі, утворення ДРВ. Проголошення СРВ, об’єднання двох 

республік. Виникнення політичних партій у Камбоджі. Захоплення влади Пол 

Потом. Проголошення республіки Індонезія. Президентство Сукарно. 

Проголошення незалежності Філіппін. Становище Туреччини після закінчення 

Другої світової війни. Приєднання Ірану до Багдадського пакту. Проголошення 

Ісламської республіки Іран. Ірано-іракська війна та її наслідки. Соціально-

економічна структура Афганістану після Другої світової війни. Політика уряду 

М. Дауда. Квітнева революція 1978 року. Прихід до влади руху «Талібан». 

Держави Центральної Азії після Другої світової війни. Незалежний розвиток 
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таких країн, як: Казахстан, Узбекистан. Таджикистан, Туркменістан, 

Киргизстан.  

Арабські країни. Ізраїль. Країни Африки в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

Створення держави Ізраїль. Арабо-ізраїльські війни. Сирія в складі 

Об’єднаної Арабської республіки. Прихід до влади партії Баас. Внутрішня та 

зовнішня політика Лівану на сучасному етапі. Хашимітське королівство 

Йорданія. Піднесення національно-визвольного руху в Іраку після Другої 

світової війни. Диктатура Саддама Хусейна. Ірако-іранська війна. Агресія 

проти Кувейту. Операція «Буря в пустелі». Арабські країни Африки: Єгипет, 

Туніс, Алжир, Лівія, Марокко. Правління Муамара Каддафі. «Арабська весна» 

(2010 — 2011). Тропічна та Південна Африка після Другої світової війни. «Рік 

Африки» (1960) та поява 17 нових держав. Виникнення режимів соціалістичної 

орієнтації в Малі, Беніні, Буркіна-Фасо. Проголошення расистської доктрини 

апартеїду. Прихід до влади Нельсона Мандели.  

Ранній новий час для країн Європи 

Політична карта Європи та міжнародна обстановка на початок XVI 

століття. Великі географічні відкриття й виникнення колоніальної системи. 

Німеччина в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Реформація в Європі. Політична 

боротьба в Німеччині наприкінці XVI – на початку XVII ст. Культурний 

розвиток Німеччини в XVI – на початку XVII ст. Швейцарія в XVI – першій 

половині XVII ст. Католицька церква в ранній новий час. Контрреформація. 

Іспанія в XVI – першій половині XVII ст. Нідерланди в XVI – першій половині 

XVII ст. Італія в XVI - першій половині ХVІІ ст. Англія в XVI – першій 

половині ХVІІ ст. Англія за правління перших Стюартів. Внутрішня політика 

перших Стюартів. Франція в XVI – першій половині XVII ст. Кардинал Рішельє 

– перший міністр Людовіка ХІІІ. Країни Північної Європи в XVI – першій 

половині XVII cт. Реформація і контрреформація в Австрії. Угорщина, 

Трансільванія й Валахія в XVI –  першій половині XVII ст. Міжнародні 

відносини в XVI – першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна.  

Європа і Америка в XVII – XVIII ст. 
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Епоха мануфактурного капіталізму в Європі. Економічне зростання 

провідних країн Заходу в період промислового перевороту. Англійська 

революція XVII ст. Англія у XVIII ст. Промислова революція і 

Північноамериканські колонії Англії у XVII – XVIII ст. Війна 

Північноамериканських колоній Англії за незалежність й утворення США. 

Латинська Америка в другій половині XVII – XVIII ст. Визвольні революції в 

іспанських колоніях Америки. 

Феодально-абсолютистський лад в країнах Європи та Америки в 

другій половині XVII – XVIII ст. 

Абсолютна монархія у Франції в другій половині XVII – 80-х роках XVIII 

ст. Формування ідеології французького Просвітництва. Французька революція 

XVIII ст. Іспанія, Португалія, Італія в другій половині XVII – XVIII ст. 

Німеччина після Вестфальського миру. Пруссія за Фрідріха ІІ. Скандинавські 

країни після Вестфальського миру. Володіння Габсбургів в середині XVII ст. 

Реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ. Трансільванське князівство в XVII – XVIII 

ст. Балканський півострів під владою Туреччини. Албанія у XVII –  XVIII ст. 

Молдавія і Валахія під турецьким пануванням у XVII –  XVIII ст. Основні 

проблеми міжнародних відносин в другій половині XVII – XVIII ст. Війна за 

«іспанську спадщину». Північна війна 1700 – 1721 рр. Англо-голландське 

колоніальне суперництво. Створення французької колоніальної системи. Англо-

французьке суперництво. 

Європа наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. 

Встановлення військової диктатури Наполеона Бонапарта. 

Наполеонівські війни. Війна між Францією і Росією «Сто днів» Наполеона. 

Битва при Ватерлоо і її наслідки. Друга реставрація Бурбонів. Європа в роки 

Французької революції та наполеонівських війн. Віденський конгрес. Причини 

утворення, мета й діяльність «Священного союзу». Економічний розвиток 

Франції у 1815 – 1830 рр. Ірландський національно-визвольний рух. 

Колоніальні загарбання Великобританії в 1815 – 1850 рр. Революції 1848 – 

1849 рр. в Європі. Уроки революції 1848 – 1849 рр. у Франції. Характер 

німецької революції 1848 – 1849 рр. і причини її поразки.  
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Країни Європи в період формування індустріальної економічної 

системи 

Англія – «майстерня світу». Робітничий рух в Англії у 50-60-х роках XIX 

ст. Тред-юніони. Франція в роки Другої імперії. Бонапартистська політична 

система. Економічний розвиток Франції у 50 – 60-х рр. Соціально-економічний 

розвиток Італії 50 – 60-х рр. XIX ст. Економічний розвиток Німеччини у 50 – 

60-х рр. XIX ст. Поглиблення промислового перевороту. Технічні досягнення в 

основних галузях виробництва. Розвиток капіталізму в сільському господарстві. 

Франко-прусська війна й завершення об’єднання Німеччини. Проголошення 

Німецької імперії. Соціально-економічний розвиток Австрійської імперії в 50 – 

60-х XIX ст. Промисловий переворот. Аграрні відносини. Політична реакція у 

50-х рр. Зовнішня політика Габсбургів у 50 – 60-х рр. Іспанія, Португалія в ХІХ 

ст. Голландія, Бельгія і Швейцарія XVII – XIX ст. Швеція в другій половині 

XVII ст. Боротьба за панування на Балтійському морі. Війни Карла XII. Занепад 

Швеції після Північної війни. Датсько-Норвезьке королівство у ХVIІ – XVIІІ ст. 

Національне відродження у Валахії та Молдавії. Адріанопольський договір. 

Валахія й Молдавія напередодні революції 1848 р.  

Країни Північної та Латинської Америки 

в кінці XVIII – XIX ст. 

Соціально-економічний розвиток США наприкінці XVIII і в першій 

половині XIX ст. Промисловий переворот. Зовнішня політика США на початку 

XIX ст. США і наполеонівські війни. Англо-американська війна 1812 – 1815 рр. 

Громадянська війна в США й Реконструкція Півдня. Економічні наслідки 

війни. Розстановка політичних сил. «Чорні кодекси». Ку-клукс-клан. Початок 

Реконструкції Півдня. Війна за незалежність у Латинській Америці й утворення 

самостійних держав. Звільнення Колумбії. Війна за незалежність на Ла-Платі. 

Звільнення Чилі й Перу. Війна за незалежність в Мексиці. Визвольний рух в 

Бразилії. Закінчення Війни за незалежність. Підсумки визвольної боротьби. 

Англійські завоювання Нової Франції. Канада й Війна за незалежність у 

Північній Америці.  

Індустріально розвинені країни світу 
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в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Франція в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Створення Паризької комуни. 

Політичний устрій і соціально-економічні заходи Комуни. «Панамська афера». 

Колоніальна політика Франції у 80 – 90-х рр. XIX ст. Франко-російський союз. 

Імперська конституція 1871 р. Місце Пруссії в Німецькій імперії. Політичні 

партії та їхні програми. Робітничий рух у Німеччині наприкінці XIX ст. 

«Надзвичайний закон» проти соціалістів. Зовнішня політика Німеччини в роки 

канцлерства О. фон Бісмарка. Економічний розвиток Англії у 70 – 90-х рр. 

XIX ст. Політичні партії та їхні програми. Другий кабінет Гладстона. Виборча 

реформа 1884 р. Робітничий рух. Новий тред-юніонізм. Колоніальна політика 

Англії у 70 – 90-х рр. XIX ст.  Політичні наслідки об’єднання Італії. «Права» 

при владі. Соціально-економічний розвиток Італії у роки правління «правої». 

Відхід Італії від Троїстого союзу. США в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Республіканські президентства Гаррісона й Маккінлі. Монетно-тарифне 

питання. Чотири нових штати. Передумови виникнення наукового комунізму. 

Теоретичні джерела марксизму. Утопічний соціалізм ХІХ ст. К. Маркс. 

Ф. Енгельс.  

Світ на межі тисячоліть 

Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Марокканська 

криза 1905 р. Альхесіраська конференція. Англо-російська угода 1907 р. 

Боснійська криза. Угода Росії з Італією. Потсдамська угода. Друга 

марокканська криза. Італо-турецька війна. Англо-німецькі переговори про 

морські озброєння. Балканські війни. Перша світова війна. Вступ у війну 

Туреччини. Кавказький фронт. Військові дії у колоніях. Військові дії на 

морських театрах. Наслідки кампанії 1914 р. Хід війни у 1915 – 1916 рр. 

Військові плани Антанти й центральних держав. Поразка Німеччини та її 

союзників. Комп’єнське перемир’я. Економічний курс В. Вільсона. Політична 

боротьба. Вибори 1916 р. Американський «нейтралітет». Вступ США у війну.  

Наслідки найважливіших соціально-економічних, політичних, культурних, 

національних та інтернаціональних процесів останньої третини XIX – початку 

XX ст. Проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин. 
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Країни Європи та Америки у першій половині ХХ ст. 

Політична карта Європи та міжнародна обстановка в новітній період. 

Листопадова революція в Німеччині (1918 – 1919 рр.). Фашистська диктатура в 

Німеччині (1933 – 1939 рр.). Перші кроки Гітлера при владі. Великобританія 

1918 - 1939 рр. Франція 1918 - 1939 рр. Мюнхенська політика правлячих кіл. 

Розкол Народного фронту. Іспанська монархія після Першої світової війни. 

Португалія 1918 -1939 рр. Наслідки Першої світової війни для Італії. «Похід» 

фашистів в Рим, і прихід до влади фашизму. Румунія 1918 - 1939 рр. Греція 

1918 -1939 рр. Албанія 1918 - 1939 рр. Президентські вибори 1932 р. та прихід 

до влади уряду Ф. Рузвельта. «Новий курс» Рузвельта – початок «нової ери» 

розвитку американського капіталізму. Канада 1918 -1939 рр. Країни Латинської 

Америки у 1918 – 1939 рр. Друга Світова війна. 

Країни Західної та Центральної Європи в другій половині ХХ ст. 

Вплив Другої світової війни на розвиток капіталізму як соціально-

економічної системи. Зміни в капіталістичній економіці. Економічне й 

політичне становище Великобританії після Другої світової війни. 

Великобританія і «план Маршалла». Великобританія – учасник 

Північноатлантичного блоку (НАТО). Її участь у «холодній війні». Політичне й 

соціально-економічне становище Франції після Другої світової війни. Четверта 

республіка. Конституція Четвертої республіки. Зовнішня і внутрішня політика 

де Голля. Політичні, економічні й духовні наслідки краху гітлеризму для 

німецького народу. Рішення Берлінської (Потсдамської) конференції з 

німецького питання. Політика окупаційних властей. Політичне життя в 

окупаційних зонах і формування партійно-політичної системи на заході 

Німеччини. Берлінська криза 1948 р. Особливості входження території 

колишньої НДР в єдину Німеччину. Парламентські вибори 1998 р. Уряд 

Г. Шредера. Іспанія після Другої світової війни.  Економічне й політичне 

становище Португалії в перше післявоєнне десятиліття. Зовнішня політика 

Австрії в період однопартійних урядів. 

Країни Південної та Південно-Східної Європи 
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Політичне становище Італії після звільнення від фашизму. Урядова 

коаліція п’яти партій. Кабінет Б. Краксі. Повернення до влади християнських 

демократів. Кабінет Андреотті. Радянсько-італійські відносини. Визволення 

Греції силами народно-визвольної армії (ЕЛАС). Створення органів народної 

влади в Греції Англійська інтервенція. Варкізська угода. Наступ монархо-

фашизму. Повернення короля. Боротьба грецького народу за демократизацію 

суспільства. Основні тенденції політичного, економічного та соціального 

розвитку Угорщини, Румунії й Албанії після Другої світової війни. Перемога 

сталінської орієнтації на радянську модель соціалізму та утвердження 

тоталітарних режимів. Демократичні революції 1989 – 1990 рр. і розвиток 

процесу демократизації. 

Країни Північної та Латинської Америки у другій половині ХХ ст. 

Зміни в світових позиціях і ролі США після Другої світової війни. 

Початок «холодної війни» в міжнародних відносинах і зовнішня політика 

США. «Доктрина стримування». Зовнішня політика США в період 

президентства Кеннеді. Доктрина «гнучкого реагування». Політика «наведення 

мостів». «Карибська криза. «Доктрина Ніксона». Радянсько-американські 

відносини в 1968 – 1976 рр. Соціально-економічна політика адміністрації 

Рейгана. «Рейганоміка». Нові досягнення НТР й американське суспільство. 

Виборча кампанія 2000 р. Перемога Дж. Буша-молодшого. Зміни у внутрішній 

та зовнішній політиці. Програма Б. Обами. Підсумки Другої світової війни для 

Канади. Політичне життя й зовнішньополітичні орієнтири Канади в 1950 – 

1960-х рр. Зовнішня політика Канади в другій половині 1980-х початку 1990-

х рр. Латинська Америка в перше повоєнне десятиріччя. Латинська Америка на 

рубежі ХХ – ХХІ ст. Характерні особливості розвитку великих 

латиноамериканських країн на сучасному етапі. Чилі. Бразилія. Мексика. 

Аргентина. Характерні видозміни у форматі міжнародних відносин після 11 

вересня 2001 р.  

Давні слов’яни 

Витоки та походження давніх слов’ян. Слов’яни в стародавній історії 

Центрально-Східної Європи. Писемні джерела про слов’ян V – VIІІ ст. 
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Формування західно-, східно- та південнослов’янського етносів. Економічний 

розвиток давніх слов’ян. Суспільний лад та соціальні відносини. Культура 

давніх слов’ян. 

Південні слов’яни в VІ – ХV ст. 

Процеси становлення ранньофеодальної Болгарської держави в VІІ – 

першій половині IX ст.; особливості формування давньоболгарської народності 

та соціально-економічний розвиток Першого Болгарського царства в VІІ – ІХ 

ст. Етапи утворення Другого Болгарського царства. Сербські землі в VІІ – 

першій половині ХV ст. Перші державні утворення на території Чорногорії. 

Об’єднання Зети з Рашкою та його наслідки. Венеція й Османська імперія в 

боротьбі за Зету. Виникнення й розвиток Боснійської держави. Македонія в VІІ 

– XV ст. Хорватські землі в ІХ – першій половині ХV ст. Перші історичні 

відомості про словенців. Дубровницька республіка й Далмація в Х – XV ст. 

Становлення культури південних слов’ян в VІІ – ХІ ст.  

Західні слов’яни в VІ – ХVст. 

Розселення полабсько-поморських племен. Боротьба полабських словʼян 

з франками. Вендська держава словʼян. Підкорення полабських слов’ян 

німцями. Утворення й розвиток польського князівства. Правління Мешко І та за 

його наступників. Правління Людовіка Анжуйського. Кревська унія 1385 р. 

Обставини і причини війни проти Тевтонського ордену. Грюнвальдська битва. 

Тринадцятилітня війна (1454 – 1467 рр.) і її наслідки для Польщі. 

Великоморавська держава. Просвітницька діяльність Кирила й Мефодія. Чеське 

королівство в ІХ – XV ст. Приєднання словацьких земель до Угорського 

королівства. Словацькі землі під владою Арпадів та Анжуйської династії.  

Процеси державотворення у східних слов’ян на території  

Північно-Східної Європи 

Територія й населення Північно-Східної Європи з найдавніших часів до 

середини ХІІІ ст. Північно-Східна Русь у складі Київської держави. Утворення 

Володимиро-Суздальського князівства. Андрій Боголюбський. Боротьба 

Новгорода з німецькою та шведською агресією. Монгольська навала на 

Північно-Східну Русь. Утворення Золотої Орди. Північно-Східна Русь під 
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владою Золотої Орди. Участь Золотої Орди у внутрішньополітичній боротьбі 

північно-східних князів. Піднесення Москви і початок об’єднання північно-

східних земель. Утворення Московської держави. Князювання Івана ІII (1462 – 

1505 рр.). Відносини султанської Туреччини та Кримського ханства з 

Московією.  

Південнослов’янські землі в складі Османської імперії та 

національно-визвольні рухи у другій половині ХVІІ – XVIII ст. 

Південнослов’янські землі в складі Османської імперії. Соціально-

економічне становище болгарських земель. Визвольна боротьба болгарського 

народу проти османського іга під час Тирновського (1685 р.) і Чипровецького 

(1688 р.) повстань. Становище Сербії наприкінці ХVIІ ст. Переселення 1690 р. 

Сербія під владою Туреччини у ХVIІІ ст. Серби в Габсбурзькій монархії. 

Боротьба хорватського народу проти турків-османів в XVI – на початку XVII 

ст.  Словенські землі в ХVІ – XVІІІ ст. Дубровницька республіка й Далмація в 

ХVІ – XVІІІ ст. Чорногорські землі наприкінці XVII – у XVIII ст. Боснія та 

Герцеговина у складі Османської імперії. Соціально-економічні відносини. 

Культурний розвиток у XVІ – XVIII ст. 

Польські, чеські та словацькі землі в другій половині ХVІ –ХVIII ст. 

Польсько-литовські відносини. Люблінська унія 1569 р. Берестейська унія 

1596 р. Зовнішня політика Речі Посполитої. Економічний і політичний занепад 

Польщі. Правління Михайла Корибута Вишневецького та Яна ІІІ Собеського. 

Перший поділ Речі Посполитої. Реформи 70 – 80-х рр. ХVІІІ ст. Конституція 3 

травня 1791 р. Торговицька конфедерація. Другий поділ Польщі. Повстання під 

керівництвом Т. Костюшка. Третій поділ Речі Посполитої. 

Чеські землі в ХVІ – XVIII ст. Словацькі землі в ХVІ – XVIII ст. 

Реформація та контрреформація на словацьких землях 

Становлення Російського самодержавства. Зміцнення самодержавства за 

Івана IV Грозного. Завоювання Казані й Астрахані. Казанські реформи. 

Приєднання Поволжя. Приєднання Ногайської Орди. Лівонська війна. 

Московське царство в період «Смутних часів» (кінець ХVI – початок ХVII ст.). 

Лжедмитрій II. Перехід Речі Посполитої до відкритої інтервенції. Шведська 
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інтервенція. Боротьба народів Росії проти інтервентів. Земський собор 1613 р. і 

початок правління Романових. Столбовський мир. Деулінське перемирʼя. 

Московська держава у першій половині ХVІІ ст. Правління перших Романових. 

Козацько-селянська війна під проводом С. Разіна. Приєднання Лівобережної 

України. Російсько-польська війна 1654 – 1667 р.  

Росія в другій половині ХVІІ ст. 

Соціально-економічний і політичний розвиток Московської держави в 

другій половині ХVІІ ст. Міські повстання в середині ХVII ст. Повстання в 

Москві 1662 р. Народні рухи після другої селянської війни. Соловецьке 

повстанця. Зовнішня політика Московського царства в другій половині ХVІІ ст. 

Війна з Річчю Посполитою. Російсько-шведська війна. Кардиський мир. 

Турецько-татарська агресія в Україні. Андрусівське перемир’я. Перетворення 

Росії на імперію. Правління Софії. Бахчисарайський мир. «Вічний мир» з Річчю 

Посполитою. Кримські походи. Початок правління Петра І. Перетворення Росії 

в абсолютну монархію. Внутрішня та зовнішня політика Росії в другій чверті 

ХVIII cт. Росія у період правління Катерини ІІ. Зовнішня політика Російської 

імперії в другій половині ХVІІІ ст. 

Росія (СРСР) в 1917 – 1945 рр. 

Лютневі події 1917 р. в Петрограді. Утворення Тимчасового уряду. 

Передумови та причини подій жовтня 1917 р., прихід до влади в Росії 

більшовиків; революційні події 1917 р. в розвитку й конкретно-історичних 

умовах; господарське життя, політичний устрій в країні; зміни, викликані 

перемогою Рад. 

Громадянська війна в Росії. Нова економічна політика та її наслідки. 

Утворення СРСР. Історична необхідність індустріалізація Союзу РСР. Політика 

терору. Витоки каральної політики. Перші показові процеси. «Імперія ГУЛАГ». 

Політичні процеси 1930-х рр. Єжовщина. Зовнішня політика СРСР в 

міжвоєнний період. Напад Німеччини на СРСР. Оборона радянських військ на 

московському напрямі. Битва за Дніпро. Наслідки Другої світової війни для 

Радянського Союзу; причини зростання міжнародного авторитету СРСР, участь 

у роботі ООН. 
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СРСР в другій половині ХХ ст. 

Зміни в міжнародній обстановці після Другої світової війни. Початок 

«холодної війни». Утворення двох світових систем. Смерть Й. Сталіна. 

Боротьба за владу в партії та державі. Суспільно-політичний та соціально-

економічний розвиток в період хрущовської «відлиги». Основні складові 

частини десталінізації в 1956 – 1964 рр.; непослідовність процесів 

демократизації суспільно-політичного життя; реакція суспільства на діяльність 

М. С. Хрущова. Усунення від влади М. Хрущова. СРСР в роки «застою» (1964 – 

1985 рр.). Господарська реформа (1965 – 1967 рр.). Дисидентський рух. 

«Перебудова» та розпад СРСР, утворення незалежних держав. Російська 

Федерація в пострадянську добу. Проголошення державного суверенітету. 

Б. Єльцин. Початок радикальних економічних реформ. Міжнаціональні 

суперечності. Перша Чеченська війна. Президентські вибори 1996 р. Труднощі 

формування ринкової економіки. Соціальна поляризація. Серпнева криза 

1998 р. Друга Чеченська війна. Президентські вибори 2000, 2004, 2008 та 2012 

рр. В. Путін. Основні тенденції внутрішньої політики. Зовнішня політика після 

1991 р. Росія і країни СНД. Російсько-українські взаємини. Росія й Захід.  

Слов’янські держави Центральної й Південно-Східної Європи в ХХ ст. 

Польща в 1918 – 1941 рр. Відновлення незалежності. Ю. Пілсудський. 

Економічне і політичне становище Польщі у 1929 – 1939 pp. Німецька та 

радянська агресії проти Польщі. Чехословаччина в 1918 – 1939 рр. Створення 

Чехословацької республіки. Діяльність Т. Масарика. Гітлерівська агресія проти 

Чехословаччини. Зовнішня політика Чехословаччини в середині 30-x pp. 

Е. Бенеш. Чехословацько-радянський договір, Судетська проблема. 

Мюнхенський диктат. «Друга республіка». Розчленування й окупація 

Чехословаччини.  Югославія в 1918 – 1941 рр. Створення та розвиток 

Королівства сербів, хорватів і словенців (1918 – 1929 рр). Югославія в період 

монархічної диктатури (1929 – 1941 рр). Болгарія в 1918 – 1941 рр. Правління 

А. Ляпчева (1926 – 1931 pp.). Болгарія в період монархо-фашистського режиму 

й підготовки до війни. Західні та південні слов’яни в роки Другої світової 

війни. Встановлення тоталітарних політичних режимів в країнах Центральної й 
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Південно-Східної Європи. «Празька весна» 1968 р. та її придушення; причини 

назрівання кризи суспільного життя. Антитоталітарні демократичні революції 

1989 – 1990-х рр. Громадянська війна в Югославії. 
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ІІ. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

В останні роки багато сайтів в Internet дають можливість історику 

використовувати інформацію з недоступних у звичному режимі джерел.  

Пошук потрібної інформації – основне завдання користувача у WWW. Для його 

ефективного виконання у Web-просторі існують спеціальні засоби – так звані 

пошукові системи. Наведемо адреси найбільш популярних пошукових систем: 

http://online.com.ua; 

http://www.ukrpost.net; 

http://www.ukr.net; 

http://www.google.com.ua; 

http://mail.bigmir.net; 

Найголовніший український академічний історичний сайт  
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http://www.history.org.ua – це сайт Інституту історії України Національної 

академії наук України та його профільного часопису «Український історичний 

журнал». На сайті можна переглянути архів «УІЖ». Сайт постійно 

оновлюється.  

Окремі книги (М. Грушевського, І. Борщака, О. Субтельного, Н. Полонської-

Василенко) та статті з історії України можна переглянути на сайті 

www.ukrhistory.narod.ru. Важливу бібліографічну інформацію про наукові 

видання та автореферати можна знайти на сайті Національної бібліотеки імені 

В. І. Вернадського НАН України – www.nbuv.gov.ua.  

На сайті www.slownyk.org.ua (або на www.franko.lviv.ua)  можна прочитати 

книги Н. Яковенко «Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIІ 

ст.», виданої у 1997 р. та Я. Грицака «Нарис історії України: формування 

модерної української нації ХІХ–ХХ ст.», що побачила світ у 1996 році.  

Портал www.litopys.org.ua забезпечить студента первинною інформацією з 

історії України IX–XІХ ст., адже тут він знайде тексти давньоруських та 

козацьких літописів, а також багатотомну історію України-Русі М. 

Грушевського, монографій З. Когута, Д. Бовуа та інших авторів. 

Сучасну бібліографію та бази даних з історії України розміщено на сайті 

http://myslenedrevo.com.ua.    

На сайті http://archeos.org.ua/ Інституту української археографії та 

джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України дізнаєтеся про історичні 

джерела української історії.  

Актуальні статті, історичні дослідження висвітлюються на сторінках 

«Української правди» та у її блозі «Історична правда» 

http://www.istpravda.com.ua/ 
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