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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2016 році та Правил прийому до Чернігівського національного
технологічного університету у 2016 році, для вступників на продовження
навчання за спеціальністю 081 «Право» на базі раніше здобутого освітнього
ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, проводяться фахові вступні
випробування.
Мета конкурсних випробувань – створення рівних можливостей для
вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право» (ступінь вищої освіти
спеціаліста) випускників освітнього ступеня бакалавра на основі перевірки
теоретичних знань з історії України та навичок їх застосування на практиці.
Програма складається з 4-х розділів та інтегрує зміст програми
навчальної дисципліни з історії України.
У ході конкурсних вступних випробувань абітурієнти повинні
продемонструвати вміння:
 визначати основні періоди історії України;
 характеризувати особливості кожного з історичних періодів, їхні спільні
та відмінні риси;
 визначати причинно-наслідкові зв’язки в історії;
 характеризувати та оцінювати історичні постаті, явища, процеси;
 зіставляти історичні процеси з епохами та застосовувати набуті знання
для прогнозування суспільних процесів;
 хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України;
 характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних
історичних етапах, форми та засади функціонування української
державності;
Програма фахових випробувань складається з пояснювальної записки,
переліку тем з навчальної дисципліни, критеріїв оцінки знань абітурієнтів та
списку рекомендованої літератури з Історії України.
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ІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ
Тема 1 Вступ. Історія України як наукова і навчальна дисципліна
Предмет і завдання курсу “Історія України”. Історія як наука.
Методологічна і теоретична основа курсу “Історія України”. Історичні джерела:
типологія і характеристика. Періодизація історії України. Місце історії України
у всесвітній історії. Історіографія історії України.
Тема 2. Становлення первіснообщинного ладу на території України
Початок людської цивілізації на території України. Поява перших
гомінідів на території України. Найдавніші археологічні пам’ятки. Періодизація
первіснообщинного ладу за даними археології. Характеристика основних етапів
первіснообщинного ладу (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік).
Становлення людського суспільства на території України. “Неолітична
революцiя”, її змiст i наслiдки для розвитку людського суспiльства. Еволюція
господарського та духовного життя. Становлення родоплемінного ладу.
Тема 2. Стародавня доба історії України
Стародавня доба в iсторiї України. Поява Homo sapiens, людини сучасного
антропологічного типу.
Періодизація
первіснообщинного
ладу
за
даними
археології.
Характеристика основних етапів первіснообщинного ладу (палеоліт, мезоліт,
неоліт, енеоліт, бронзовий вік).
“Неолітична революцiя”, її змiст i наслiдки для розвитку людського
суспiльства. Природно-господарські зони неолітичних культур: землеробськоскотарська та мисливсько-рибальська. Трипiльська культура (5400–2200 рр. до
н. е.).
Виникнення цивілізації (державності) на території сучасної України.
Кіммерійці, скіфи, сармати: походження, суспільний лад і духовна культура.
Причини утворення давньогрецьких колонiй у Причорномор’ї. Типи
причорноморських грецьких полісiв. Найбiльшi мiста-колонiї Ольвiя, Херсонес,
Пантикапей, Тiра. Боспорське царство V ст. до н. е.–VI ст. н. е.
Тема 3. Давнi слов’яни
Проблема виникнення слов’янства та її висвiтлення в iсторичнiй
лiтературi. Велике переселення народiв i змiна етнiчної карти Євразії.
Розселення слов’ян по теренах України. Венеди, анти i склавини. Письмовi
вiдомостi про давнiх слов’ян. Зарубинецька археологiчна культура (IIІ ст. до н.
е. - І ст. н. е.).
Схiднi, захiднi й пiвденнi слов’яни. Схiднi слов’яни: етнiчнi особливостi,
заняття, побут, суспiльнi вiдносини та духовне життя. Системи землеробства.
Виникнення Києва та його консолiдуюча роль у державотворчому процесi.
Першi державнi утворення у Середньому Поднiпров’ї. Племiннi союзи полян,
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сiверян, дулiбiв, древлян, бiлих хорватiв та iн. Відносини мiж слов’янськими
племенами. Взаємини слов’ян з хазарами й норманами. Слов’яни i Вiзантiя.
Князь Кий. Перша давньоруська князiвська династiя. Становлення держави з
центром у Києвi. Князі Дiр i Аскольд. Початок поширення християнства на
Русi.
Тема 4. Київська Русь
Передумови утворення Київської Русi. Зміна династії Києвичів на
династію Рюриковичів. Особливостi державотворчого процесу у Схiднiй
Європi. Походження термiнiв “Русь” та “Україна”. Теорiї походження Київської
Русi.
Геополiтичне становище Київської Русi й зовнiшня полiтика київських
князiв (Олег, Ігор Ольга, Святослав). Внутрiшня полiтика перших київських
князів, процеси класотворення та реформаторська дiяльнiсть. Повстання
древлян (945 р.). Вiйни з хазарами, болгарами, ясами (аланами) i касогами.
Підкорення в’ятичiв.
Мiжусобна боротьба на Русi пiсля смерті Святослава. Правлiння
Володимира Великого. Завершення формування територiї Київської держави.
Адмiнiстративні реформи Володимира. Зовнiшня полiтика держави, змiцнення
її мiжнародного авторитету. Передумови та причини прийняття християнства
Київською державою. Хрещення Русi 988 р. та його історичне значення.
Господарське життя Київської держави. Розвиток сiльського господарства,
ремесла і торгiвлi. Соціальна структура давньоруської держави в перiод
найвищого пiднесення. Характеристика аграрних відносин ранньофеодальної
держави (вотчина, повинностi селян, селянська громада, її соцiальноекономiчнi функції).
Міжусобна боротьба пiсля смертi Володимира Великого. Ярослав Мудрий:
внутрiшня i зовнiшня полiтика. Церковне життя. Мiжнародне становище
Київської Русi. Культурно-просвiтницька дiяльнiсть Ярослава Мудрого.
“Руська Правда” – перший звiд давньоруського права Ярослава Мудрого.
Основнi вiхи формування давньоруського етносу: територія, мова,
ментальність, духовне життя, побут. Походження i розвиток нацiональної
символiки. Освiта i знання. Лiтописання та лiтература. Архiтектура;
образотворче мистецтво; музика. Iсторичне значения Київської Русi.
Тема 5. Політична роздробленість Київської Русі.
Галицько-Волинське князівство
Процес політичної децентралізації Київської Русі. Утворення окремих
земель Київської Русі. Любецький з’їзд та його наслідки.
Київська держава за Ярославичiв. Володимир Мономах i його боротьба за
державну єднiсть Русi.
Причини державного вiдокремлення земель-князiвств. Особливостi
економiчного й полiтичного життя Київського, Чернiгово-Сіверського,
Переяславського, Галицького та Волинського князiвств.
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Економiчне i полiтичне зростання Галицького князівства. Внутрішня i
зовнішня політика Ростиславичiв. Ярослав Осмомисл. Протистояння польськiй
i угорській експансiї. Роман Мстиславович.
Утворення Галицько-Волинської держави. Князювання Данила
Романовича в Галичi. Суспiльно-полiтичний i адмiнiстративний устрiй.
Виникнення i зростання мiст. Мiжнародна політика Данила Романовича.
Боротьба Русi проти монголо-татарської навали. Битва на р. Калцi 1223
року. Розорення руських земель Золотою Ордою. Свiтове значення боротьби
русiчiв з монголо-татарською навалою.
Галицько-Волинська земля за наступників Данила Романовича (князь Лев
Данилович, король Юрiй І Львович). Утворення Галицької митрополiї. Занепад
Галицько-Волинської держави.
Культура перiоду роздробленостi Русi (ХІI – перша половина ХIV ст.).
Тема 6. Українські землі у складі
Великого князівства Литовського та Польщі
Полiтичнi, економiчні передумови утворення та правова основа
Литовсько-Руської держави. Встановлення влади литовських князiв над
Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Подiллям, Київщиною та
Переяславщиною.
Польська експансiя на українськi землi наприкiнці ХІV-ХV ст. Кревська
унiя 1385 р. та ін. польсько-литовські унії, їх наслідки для соціального розвитку
України.
Становище русичiв у польськiй державi. Великий князь литовський Вітовт
i його полiтика. Змiни в соціально-економічному й полiтичному становищі
русичiв у Польсько-Литовськiй державi.
Змiцнення Московської держави та її боротьба з Великим князiвством
Литовським за Сiверську землю. Напади татар i туркiв на українськi землi.
Входження чернiгово-сiверських земель до складу Московського царства.
Основнi риси економiчного життя українських земель у складi Литви i
Польщi. Сiльськогосподарське виробництво. Внутрiшнiй i зовнiшнiй ринок,
орiєнтацiя економiки українських земель. Фiльварки. Сiльська громада (копа).
Початок закрiпачення. Литовськi статути (1529, 1566, 1588 року). Розвиток
мiст. Магдебурзьке право. Ремесла i торгiвля. Соцiальне становище
українського населення у складi Польсько-Литовської держави.
Умови розвитку культури русичiв у польсько-литовській державi. Розвиток
української мови. Усна народна творчiсть. Освiта й писемнiсть. Лiтописання.
Лiтература. Розвиток науки. Архiтектура i мiстобудування. Живопис. Художнi
ремесла. Побут.
Тема 7. Запорозька Січ і українське козацтво.
Україна у складі Речі Посполитої
Причини, походження і час виникнення українського козацтва.
Передумови створення регулярної військової організації козацтва. Козацька
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колонізація Причорноморських степів. Роль козацтва у захисті південних
рубежів Великого князівства Литовського від турецько-татарських нападів.
Поява перших Січей. Дмитро Вишневецький та його діяльність в об’єднанні
козацьких сил. Військове мистецтво, життя і побут січовиків. Молдавські
походи Івана Підкови. Військово-політична організація Запорозької Січі.
Запорозька Січ як державно-політичне утворення. Місце Запорожжя у
міжнародній політиці. Козацька символіка. Побут, звичаї і культура
запорожців. Місце церкви в духовному житті козаків. Система навчання і
виховання молоді.
Люблiнська унiя 1569 р., утворення Речi Посполитої; наслiдки для
України. Соцiально-економiчний розвиток України. Заповітні карби
запорожців. Зростання великого землеволодiння. Розвиток панщиннофiльваркового господарства. “Устави на волоки”. Остаточне закрiпачення
селянства. Колонiзацiя Лiвобережної України. Розвиток мiст, ремесел i торгiвлi.
Магдебурзьке право. Поява пiдприємств мануфактурного типу. Культурний
розвиток українських земель наприкiнцi ХVI – на початку ХVІІ ст. Братський
рух та його значення. Львiвське, Київське, Луцьке братства, їх дiяльнiсть.
Церковне життя. Берестейська унiя 1596 р. та її значення.
Посилення соціального і національно-релігійного гніту в Україні. Урядова
політика щодо козаків. Виникнення реєстрового козацтва. Формування
суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Козацька адміністрація.
Старшина і козацька голота. Козацькі ради. Господарство, побут, звичаї
козаків.
Реєстрові та нереєстрові козаки. Запорозька Січ – антипод феодальностанової Речі Посполитої.
Ординація Війська Запорозького реєстрового (1638 р.).
Тема 8. Українська національна революція середини ХVII ст. під проводом
Б. Хмельницького. Україна в добу “Руїни”
Полiтичнi,
соцiально-економiчнi,
нацiонально-релiгiйнi
причини
революцiї. Рушiйнi сили i характер революцiї.
Пiдготовка та розгортання нацiонально-визволъної боротьби в 1648–1654
рр. Під проводом Б. Хмельницького.
Вiдносини мiж Гетьманщиною i Московським царством. Переяславська
рада 1654 р. i укладення українсько-росiйської мiждержавної угоди. Березневi
статтi 1654 р.: змiст, ставлення до них рiзних верств суспiльства i церкви.
Становище України пiсля смертi Б. Хмельницького. Основнi напрями
полiтики І. Виговського. Гетьманство Ю. Хмельницького. Подiл українських
земель на Лiвобережну i Правобережну Україну. Чорна рада. Гетьмани П.
Тетеря та I. Брюховецький. Україна у полiтичних планах Росії, Польщi,
Туреччини. Посилення впливу московського уряду на полiтику Української
держави. Андрусiвське перемир’я 1667 р.
Епоха “Великої руїни” на Правобережжi. Гетьман П. Дорошенко та
державницький напрям його дiяльностi. Бучацький мирний договір 1672 р.
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Причини краху полiтики П. Дорошенка та його зречення гетьманства. Друге
гетьманування Ю. Хмельницького. Чигиринськi походи 1677, 1678 року.
Бахчисарайська угода. “Вiчний мир” i остаточне закрiплення подiлу України.
Занепад Правобережної України.
Соцiально-економiчнi наслiдки визвольної вiйни. Змiна соцiального та
нацiонального складу населення. Форми землеволодiння. Розвиток сiльського
господарства. Цехове ремесло та промисли. Переорiєнтацiя напрямiв
зовнiшньої та внутрiшньої торгiвлi. Адмiнiстративно-полiтичний устрiй
Лiвобережної України i Слобожанщини.
Тема 9. Українськi землi наприкiнцi ХVII–ХVIII ст.
Наступ на полiтичну автономiю України. Обрання гетьманом І. Мазепи.
Коломацькi статтi 1687 р. Основнi напрями діяльностi І. Мазепи. Змiцнення
влади козацької старшини. Україна на початку Пiвнiчної вiйни. Таємна
дипломатiя І. Мазепи. Перехiд I. Мазепи на бiк Карла ХII та наслiдки цiєї акцiї
для України. Обрання гетьманом І. Скоропадського. Воєннi дiї взимку 1708–
1709 рр. Полтавська битва. Смерть І. Мазепи, його мiсце i роль в українському
нацiонально-визвольному русi. Обрання гетьманом України (в емiграцiї) П.
Орлика. Розробка й прийняття “Пактiв i Конституцiй прав i вольностей Вiйська
Запорозького”. Iсторичне значення дiяльностi П. Орлика.
Iнкорпорацiйна полiтика царизму. Гетьман І. Скоропадський.
Решетилiвськi статтi 1709 р. Заходи Петра І щодо обмеження державних прав
України та русифікації її населення. Утворення 1-ї Малоросiйської колегії, її
завдання i функції. Правління наказного гетьмана П. Полуботка. Боротьба
козацької старшини за вiдновлення державних прав України. Змiцнення
української державностi за гетьманування Д. Апостола. “Решительні пункти”
1728 р. Заснування Нової Сiчi.
Тимчасове вiдновлення гетьманського правлiння. Кирило Розумовський.
Посилення антиукраїнської полiтики за Катерини II. Остаточна лiквiдацiя
гетьманства i створення 2-ї Малоросiйської колегiї. Зруйнування Запорозької
Сiчi (1775 р.). Росiйський уряд i козацька старшина. Кошовий отаман П.
Калнишевський. Розселення козакiв на Кубанi i Дону. Переселення запорожцiв.
Заснування Задунайської Сiчi. Скасування вiйськового й адмiнiстративного
устрою Лiвобережної України.
Культура України ХVII – початку ХVIІI ст. Освiта й книгодрукування:
Київська академія. Вiдкриття друкарень. Наука. Розвиток медицини й
математики. Г. Сковорода. Лiтописи С. Величка i Г. Граб’янки. Література й
усна народна творчiсть. І. Котляревський та його “Енеїда”. Театр i музика. М.
Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський. Архiтектура. Українське бароко.
Тема 10. Українськi землi у складi Росiйської та Австрійської iмперiй
у першiй половинi ХIХ ст.
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Інтеграцiя територiальних надбань Росiйської та Австрiйської iмперiй
наприкiнцi ХVІІІ ст. Адмiнiстративно-територіальний устрiй та регiональний
подiл українських земель у складi iноземних держав. Демографiчнi показники й
етнiчний склад населення українських земель. Нацiональне та соцiальне
становище українського населення.
Функцiонування помiщицького господарства на українських землях.
Становище селянства. Закрiпачення селян Пiвденної України (1796 р.).
Вiйськовi поселення. Поширення ринкових вiдносин. Товаризацiя
помiщицького господарства. Машини i вiльнонаймана праця. Розшарування
селян i руйнування селянської общини. Орендування помiщицьких земель.
Дрiбнi селянськi промисли, чумакування й вiзникування.
Початок промислового перевороту. Пiвденна Україна: характеристика
економiчного розвитку, галузева спецiалiзацiя, характер виробничих вiдносин у
сiльському господарствi та промисловостi. Зародження фабрично-заводського
виробництва. Розвиток промисловостi. Шляхи i транспорт. Мiста. Зростання
морських портiв. Розвиток внутрiшньої торгiвлi. Мiсце України в зовнiшнiй
торгiвлi Росiйської iмперiї.
Криза феодальних вiдносин у Захiднiй Українi. Форми антикрiпосницької
боротьби. Рух опришків. Революцiйний рух на захiдноукраїнських землях,
селянськi виступи в Галичинi, на Буковинi (Л. Кобилиця), у Закарпаттi
(“холернi бунти”).
Створення Кирило-Мефодiївського братства. Значення дiяльностi кириломефодiївцiв у розвитку українського нацiоналького руху.
Тема 11. Україна в другiй половинi ХIХ – на початку ХХ ст.
Особливостi соцiально-економiчного розвитку українських земель
напередоднi реформи 1861 р. Основнi законодавчi акти аграрної реформи в
Українi, її специфiка та наслiдки. Адмiнiстративне реформування у другiй
половини ХIХ ст. (судова, земська, вiйськова, шкiльна, цензурна, фінансова
реформи та реформа мiського самоврядування).
Наднiпрянська Україна в пореформений перiод. Початок капiталiстичної
iндустрiалiзацiї в Українi. Особливостi й перебiг промислового перевороту.
Полiтика протекцiонiзму. Залучення iноземних капiталiв. Створення великої
фабрично-заводської iндустрiї. Перетворення України на основну вугiльнометалургiйну базу Росiйської iмперiї. Провiднi галузi промисловостi України.
Спецiалiзацiя промислових районiв. Розвиток транспорту. Розширення
внутрiшнього ринку. Торгiвля.
Особливостi економiчного розвитку захiдноукраїнських земель.
Формування промислового сектору в Захiднiй Українi. Розвиток ДрогобицькоБориславського нафтового району. Галузi промисловостi. Проблеми у
сiльськогосподарському секторi. Початок трудової емiграцiї. Кооперативний
рух.
Національна політика царизму в Україні. Виникнення громад та їх
культурно-освітня діяльність наприкінці 50 – на початку 60-х років. Перший
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український журнал “Основа”. Недільні школи. Валуєвський циркуляр 1863 р.
Відновлення громадівського руху на початку 70-х років. Південно-західний
відділ Російського географічного товариства. Заборона української мови.
Емський указ 1876 р. і переслідування українофілів. М. Драгоманов. Братство
тарасівців. “Загальна українська організація”. Народницький рух в Україні.
Суспільно-політичний рух у західноукраїнських землях після революції
1848–1849 рр. “Москвофіли”. Рух народовців у Галичині, на Буковині та
Закарпатті. Заснування і діяльність культурно-освітнього товариства
“Просвіта”. Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. І. Франко, М. Павлик, О.
Терлецький та радикальний рух у Галичині. Створення політичної організації
народовців. Народна рада. Виникнення і діяльність радикальної партії.
Проголошення ідеї політичної незалежності України. Ю. Бачинський. Наукова і
політична діяльність М. Грушевського в Галичині. Утвореня УНДП та УСДП.
Робітничий та селянський рух на українських землях.
Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів у містах України в
першій половині ХІХ ст. Університети України. Наука. Ботанік М.
Максимович. Математики Т. Осиповський і М. Остроградський.
Тема 12. Українська нацiональна революцiя 1917–1921 рр.
Україна напередодні революції. Соціально-економічне становище
українських земель у складі Росії.
Україна в роки першої російської революції 1905–1907 рр. Виникненя Рад
робітничих депутатів. Піднесення українського національного руху.
Культурно-освітні товариства “Просвіти”. Діяльність української громади у І і
ІІ Державних думах. Червневий переворот. Земельна реформа П. Столипіна і
його економічні і політичні наслідки для України.
Україна у Першій світовій війні. Україна в планах воюючих сторін. Воєнні
дії на території України. Загострення національного питання в Україні.
Росiйська Лютнева буржуазно-демократична революцiя та її вплив на
розвиток суспiльного руху в Українi. Вiдродження нацiональних громадськополiтичних органiзацiй. Утворення української Центральної Ради (20 березня
1917 р.): партiйний склад, полiтична програма. І та ІІ Унiверсали Центральної
Ради.
Жовтнева революція 1917 р. та створення ленінського Раднаркому, його
національно-ідейне підґрунтя. Спроби бiльшовикiв захопити владу в Українi.
Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом.
III Унiверсал Центральної Ради: проголошення Української Народної
Республiки 7 листопада 1917 р. Внутрiшня i зовнiшня полiтика уряду УНР.
Причини вiйни Радянської Росiї та УНР. Харкiвський з’їзд Рад:
проголошення радянської влади в Українi. Перший радянський уряд України.
IV Унiверсал Центральної Ради 9 (22) сiчня 1918 р.: проголошення
незалежностi України.
Радянізацiя України. Червоний терор.
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Гетьманський переворот. Українська держава гетьмана П. Скоропадського:
внутрiшня полiтика, зовнiшньополiтичний курс, нацiонально-культурне
будiвництво.
Боротьба за вiдновлення УНР. Директорiя та її полiтичний курс.
Антигетьманське повстання. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина.
Бiльшовицька агресiя проти Директорiї. Інтервенцiя. Антанта на півдні Україні.
Причини поразки Директорiї.
Революцiйнi подiї 1918 р. на захiдноукраїнських землях. Полiтичнi партiї
Схiдної Галичини. Повстання 1 листопада 1918 р. у Львовi. Проголошення
ЗУНР. С. Петрушевич президент ЗУНР. “Акт злуки” УНР i ЗУНР. 22 сiчня 1919
р. – День соборностi України.
Основнi уроки Української нацiональної революцiї.
Тема 13. Українськi землi у мiжвоєнний перiод
20–30-х років ХХ ст. та у роки Другої свiтової вiйни (1939–1945)
Мiжнародне, полiтичне, соцiально-економiчне становище Української СРР
на початку 20-х рокiв. Перехiд до нової економiчної полiтики, її сутність та
особливостi запровадження в Українi.
Державний статус України в 1921–1922 рр. Юридичне оформлення Союзу
РСР. Система реальної влади в Українi. РКП(б) і КП(б)У. Природа радянського
тоталiтарного режиму. Роль у ньому профспiлок, комнезамiв, комсомолу,
ставлення до iнтелiгенцiї. Феномен “нацiонального ухильництва”. Партiйнi
дискусiї щодо майбутнього курсу соцiально-економiчної полiтики. “Ножицi
цiн”. Хлібозаготівельнi кризи. “Криза непу”. Полiтика бiльшовикiв у царинi
культури. “Українізацiя” (коренiзацiя), її суть і мета. Г. Гринько, О. Шумський,
М. Скрипник.
Лiквiдацiя неписьменостi та її підсумки. Створення загальноукраїнської
радянської системи початкової освiти.
Завершення внутрiшньопартiйної боротьби в ЦК ВКП(б) i утвердження
одноособової диктатури Й. Сталiна. Згортання непу. Курс на розгорнуте
будiвництво соцiалiзму “по всьому фронту”. Форсована iндустрiалiзацiя.
Вiдмова вiд економічних методiв регулювання господарського життя i перехiд
до командної економiки.
Хлiбозаготiвельна криза 1928–1929 рр. Перехiд до суцiльної
колективiзацiї.
Передумови голодомору 1932–1933 рр. “Закон про п’ять колоскiв”.
“Хлiбозаготiвлi” та їх реквiзицiйний характер. Завершення колективiзацiї та її
наслiдки для України.
Модернiзацiя України i змiни соцiального складу населення. Формування
прошарку партiйно-державної та господарської номенклатури. Конституцiя
УСРР 1937 р. Монопольне становище ВКП(б) у суспiльствi. Утвердження
тоталiтарного режиму в Українi. Зміцнення культу особи Сталiна. Репресiї в
Українi.
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Українські землі (Галичина, Буковина, Закарпаття) в складі Польщі,
Румунії, Чехословаччини.
Українське питання в мiжнароднiй полiтицi напередоднi Другої свiтової
вiйни. Радянсько-нiмецький пакт про ненапад. Початок Другої свiтової вiйни.
Вступ Червоної Армії на територiю Захiдної України та її включення до складу
СРСР. Анексiя Радянським Союзом Бессарабiї та Пiвнічної Буковини.
Встановлення нiмецької окупацiйної влади на Лемкiвщинi, Пiдляшшi та
Холмщинi. Радянiзацiя захiдних областей України.
Напад Нiмеччини на СРСР. Україна в планах “блискавичної вiйни”.
Фашистська окупація України. Встановлення німецько-фашистського “нового
порядку”. Розчленування України. Пограбування національних багатств.
Масовий терор. Геноцид єврейського населення. Вивезення робочої сили до
Німеччини.
Всенародна боротьба в тилу фашистських загарбників.
Закінчення другої світової війни. Вклад України в розгром гітлерівської
Німеччини та її сателітів.
Демографiчнi, полiтичнi, економiчнi й культурнi втрати України в роки
вiйни.
Тема 14. Україна у післявоєнний час, у перiод “відлиги”
та “застою” (1945–1985 рр.)
Адміністративно-територіальні
змiни
в
УРСР
пiсля
вiйни.
Внутрiшньополiтичне та економічне становище республiки. УРСР –
співзасновниця ООН, інших міжнародних організацій.
Особливостi вiдбудови промисловостi. Вiдновлення довоєнної структури
промисловостi. Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби, наслiдки.
Проблеми вiдбудови сiльського господарства. Грошова реформа та її наслiдки.
Лiквiдацiя карткової системи.
Радянiзацiя Захiдної України. Формування органiв мiсцевої влади.
Колективiзацiя захiдноукраїнського села.
Полiтична боротьба в Українi пiсля смертi Й. Сталiна. Початок
десталiнiзацiї в Українi. Реабiлiтацiї першої половини 50-х рокiв. Передача
Кримської областi до складу УРСР: мотиви i правова основа.
Вiдбудова системи народної освiти. Запровадження обов’язкової
семирiчної освiти. Наука i культура. Боротьба з “космополiтизмом”.
ХХ з’їзд КПРС та Україна. Початок полiтичних реабiлiтацiй. Аграрна
полiтика кiнця 50-х – першої половини 60-х рокiв. Реформи М. Хрущова, їх
суперечливий i непослiдовний характер, загальна спрямованiсть і значення.
Прихiд до влади Л. Брежнєва i поглиблення засилля партiї. Поступ
науково-технiчної революцiї. Галузевi диспропорцiї у промисловостi,
сiльському господарствi, їх негативнi наслiдки. Ідеологiзацiя культурного
життя. Курс на “зближення i злиття нацiй” та посилення русифiкацiї. Науковотехнiчна революцiя i наука в Українi. “Вiдлига” в українськiй лiтературi.
“Шiстдесятники”. В. Симоненко, Л. Костенко, І. Свiтличний, І. Драч, С. Гуцало
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та iн. Причини появи й особливостi дисидентського руху в Українi. Українська
робiтничо-селянська спiлка Л. Лук’яненка. “Інтернацiоналізм чи русифiкацiя?”
І. Дзюби. Репресiї проти дисидентiв i значення їхньої дiяльностi.
Конституцiя УРСР 1978 р. П. Шелест, змiщення його з посади першого
секретаря ЦК КПУ. Україна в єдиному народногосподарському комплексi
СРСР за часiв В. Щербицького.
Причини опозицiйного руху в радянськiй Українi. Протести iнтелiгенцiї
проти арештiв правозахисникiв. Форми дiяльностi дисидентiв. Утворення
Української Гельсiнкської спілки (УГС): мета i форми дiяльностi. М. Руденко,
Л. Лук’яненко, С. Караванський, О. Мешко та iн. Причини iснування
релiгiйного дисидентства.
Тема 15. Україна у добу перебудови
Змiни вищого партiйно-державного керiвництва пiсля смертi Л. Брежнєва.
М. Горбачов i пошуки шляхiв виходу з кризи. Спроби оздоровлення суспiльнополiтичного життя. Погiршення економiчної ситуацiї в Українi у другiй
половинi 80-х рокiв. Чорнобильська катастрофа. Недiєздатнiсть колгоспнорадгоспної системи. Зростання iнфляцiї та дефiциту державного бюджету.
Скорочення обсягiв суспільного виробництва. Зменшення нацiонального
доходу України.
Зростання полiтичної активностi суспільства. Гласнiсть. Створення нових
громадських об’єднань. Вiдновлення Української Гельсінкської спілки.
Полiтичнi клуби. Початок формування Народного руху. Багатопартiйнiсть в
Українi. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний
суверенiтет України.
Тема 16. Україна на шляху державної розбудови
від початку 90-х рр. ХХ ст.
Спроба державного перевороту в СРСР i Україні. Акт проголошення
незалежностi України. Припинення дiяльностi Компартії України. Референдум
1 грудня 1991 р., вибори президента України. Л. Кравчук. Біловезька угода.
Денонсацiя Договору 1922 р. про утворення СРСР. Політичні, економічні та
юридичні підстави створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Основні проблеми національно-державного відродження суверенної
України на початку 90-х років. Референдум 1 грудня 1991р. та вибори
президента України. Розбудова основ та структур української держави.
Подальші кроки в державному будівництві України. Прийняття 28 червня
1996 р. Конституції України. Реформування збройних сил України.
Дипломатичне визнання України. Міжнародна політика України.
Міжнародні відносини України на сучасному етапі. Головні засади
зовнішньої політики України. Відносини з Росією. Курс на європейську
інтеграцію. Україна і СНД.
Основи зовнішньополітичної діяльності української держави. Україна –
один з фундаторів СНД. Участь в міжнародних, міждержавних організаціях і

14

структурах. Прийняття України у вересні 1995 р. до ПАРЄ. Зовнішня і
внутрішня політика держави у співвідношенні та взаємодії.
Соціальна політика в контексті нових реалій. Культура, освіта та наука в
умовах функціонування суверенної держави. Українська церква та проблеми
духовного відродження нації.
Відродження історичної і культурної спадщини українського народу.
Економiчнi проблеми незалежної України в 1991-1996 рр. Реформування
економiки на шляху переходу до ринкових вiдносин. Приватизацiя,
суперечливий характер її здiйснення. Криміналiзацiя економiчного життя.
Проблема енергоносiїв, спад виробництва. Занепад аграрного сектору
економiки. Проблема приватної власності на землю. Криза фiнансово-кредитної
системи. Наростання iнфляцiйних процесiв i соціальної напруженостi. Пошук
шляхiв виходу iз кризи i соціального захисту населення. Активiзацiя соцiальних
реформ наприкiнцi 90-х рокiв ХХ ст.
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ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Фахове вступне тестування проводиться згідно з Правилами прийому до
Чернігівського національного технологічного університету у 2015 році,
затверджених ректором університету 24 листопада 2014 р. з метою перевірки
знань та визначення рівня фахової підготовки вступника.
Вступники, які мають диплом бакалавра зі спеціальностей, мають
можливість вступити на споріднений напрям підготовки бакалавра за
скороченими

термінами

підготовки.

Такі

вступники

зараховуються

за

результатами фахового випробування у вигляді тестування. Тестовий білет
складається з 20 питань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 5
балів. Результати фахового вступного випробування оцінюються в балах за
шкалою від 100 до 200 балів. Особи, які отримали на фаховому вступному
випробуванні менше 120 балів, не допускаються до участі в конкурсі.
Конкурсний відбір проводиться на вакантні місця ліцензійного обсягу.
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