
Зразок відповідей вступних випробувань з історії України             на основі  

базової загальної середньої освіти 

Зразок відповіді: 

Білет №1 

 

1.Великого розквіту в Київській Русі та Галицько - Волинському князівстві 

досягла архітектура й образотворче мистецтво. 

Прийняття християнства сприяло поширення кам’яного зодчества. Руські 

майстри, прийнявши традиції Візантії, створювали неповторні архітектурні ансамблі. 

Поширилося будівництво кам’яних церков і монастирів.Першою кам’яною спорудою 

Київської Русі стала Десятинна церква в Києві, побудована за Володимира Великого. 

Шедеврами давньоруського зодчества були Софіївський собор у Києві, 

Михайлівський собор у Переяславі, Спасо- Преображенський собор у Чернігові, 

Успенський собор у Галичі, церква Івана Предтечі у Холмі, Василівська церква у 

Володимир і- Волинському. 

 Розвитку архітектури сприяв економічний підйом руських князівств, 

суперництво між князями в благоустрої і звеличення своїх земель. 

З середини ХІІст. формується галицька архітектурна  школа , поширюється 

білокамінна архітектура.. Від архітектури того часу нічого в Галичі не збереглося, 

крім церкви Святого Пантелеймона. Для архітектури Галича характерна кам'яна 

кладка, широке застосування різьблених порталів, прикрас вікон, колон з 

різьбленими капітеліями. Галицький літопис ,датований 1259 роком, розповідає про 

багату церкву Іоана в Холмі. Археологічні розкопки в Галичі підтвердили 

кафедральної Успенської церкви, побудованої князем Ярославом Осьмомислом в 

1157 році. Традиції галицької білокамінної архітектури були поширені у Львові,де 

наприкінці ХІІІ – на початку ХІVст. були зведені храми Онуфрія, Пятницький. 

Миколаївський. Значних успіхів досягло фортифікаційне мистецтво, зокрема 

будівництво споруд з дерева і каменю – Золоті ворота в Києві,укріплення Галича, 

Володимира, Крем'янця. За часів волинського князя Володимира Васильковича були 

зведені замки від нападу Литви. Розвивалося образотворче мистецтво. Церкви 

розписувались фресками, прикрашалися мозаїкою. У фрескових розписах 

перепліталися світські і релігійні сюжети. Шедевром мозаїчного розпису є 

зображення в Софіївському соборі в Києві Богоматері Оранти, що вважалася 

захисницею Київської Русі. Мозаїка Софіївського собору складалася зі смальти 117 

кольорів і відтінків. До наших днів дійшли пам’ятки Галицько- Волинського 

станкового живопису ікона Волинської Богоматері. Писали  ікони в Печерському 

монастирі Києва. До нас дійшло ім'я відомого живописця Алімпія.Він розписував 

Успенський собор Києво- Печерської Лаври. У Галицько- Волинському князівстві 

найвідомішими іконами була ікона Богоматері Одигітрії( Покровська церква в 



Луцьку), та ікона святого Юрія Змієборця ( Львові). Поширювалась книжкова 

мініатюра. Високим рівнем техніки відрізнялася мініатюра «Галицького Євангеліє», 

створена особисто для князя Лева Даниловича. 

Отже, архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько- 

Волинського князівства посіли  видне місце в скарбниці світової та української 

культури. 

2.Прагнення до створення суверенної держави визначило позицію Богдана 

Хмельницького в пошуку союзників. Гетьман розумів, що вирватися з під влади 

польського панування не вдається, тому орієнтується на Московську державу, яка 

була православною,по ментальності повинна бути близькою до України. 

Московщина зайняла вичікувальну позицію. Але  бажання розширити 

територію,залучити українські козачі полки до оборони від татар Московської 

держави, сприяло тому, що цар погодився взяти Запорозьке військо « під свою руку». 

1 жовтня 1653р. на земському соборі вирішено було взяти Україну до складу Росії, а в 

січні- березні 1654 році в Переяславі договір був юридично оформлений. 8 січня 

1654р. на Раді козацьких старшин були узгоджені принципові положення майбутньої 

угоди.Це був військово-політичний договір. У4 березні 1654р. були підписані « 

Березневі статті»або « Статті Богдана Хмельницького», який юридично оформив 

україно- московський союз. Основні засади договору: 

- Україна увійшла до Росії на правах широкої автономії 

- Україна займала територію Київського. Брацлавського та Київського воєводств 

з республіканською формою правління. 

- Росія підтверджувала  права та привілеї Війська Запорозького та української 

шляхти. 

- встановлювався 60 тис. козацький реєстр. 

- уведення платні старшині. 

- збереження місцевої адміністрації, що збирали податки для царської скарбниці 

- підтвердження прав Війська Запорозького обирати гетьмана 

- гетьман міг вести переговори з іншими державами, крім Польщі, Туреччини, 

Криму. 

- царські воєводи не втручалися до внутрішніх справ України. 

- збереження прав Київського митрополита 

- встановлення військової застави на кордоні України та Польщі та у фортеці 

Кодак 



При допомозі цього договору у Б.Хмельницького виникла можливість об'єднати 

українські землі. Спочатку склалися сприятливі умови для розвитку країни. Згодом 

Росія почала відходити від прийнятих зобов'язань спочатку Андрусівське перемир'я.  

а потім Вічний мир. Правобережна Україна ,за виключенням околиць та Києва, 

перейшла до Польщі. Централізована держава,а ще з республіканською формою 

правління, не влаштовувала Росію. Українсько - російський договір неоднозначно 

оцінюється істориками, однак безумовно він вплинув на подальшу долю України. та 

Росії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  



Білет №3 

1. У першій половині ХVІІст. національно свідома інтелігенція України зробила 

вагомий внесок  в розвиток української культури, розширення та удосконалення 

освіти, становлення гуманітарної науки і доведення її до загальноєвропейського 

рівня.  

Заснування Києво-Могилянського колегіуму відбулося в 1632 році унаслідок 

активної культурно- просвітницької діяльності архімандрита Києво – Печерської 

лаври Петра Могили (1597 – 1647). 

Він відкрив у приміщенні Троїцької церкви Києво – Печерської лаври школу на 

100 осіб для вивчення «вільних наук» грецькою, слов’янською та латинською 

мовами. Невдовзі гетьман Війська Запорозького Іван Петржицький дав згоду на 

об’єднання Київської братської школи та школи Києво – Печерської лаври. Так 

постав Києво – Могилянський колегіум. Петро Могила забезпечив викладання 

навчальних предметів відомими педагогами, як С.Косов, І.Трофимович. були 

закуплені підручники різних предметів. У колегіумі функціонували вісім класів 

(шкіл). Курс навчання тривав 7 років,  а з 1680 р. – 12 років. 

Хто навчався в молодших класах – називалися учнями, в старших – студентами. 

Вони вивчали «сім вільних мистецтв» - граматику, риторику, діалектику, 

арифметику, геометрію, астрономію, музику. Велика увага приділялась вивченню 

давньослов’янської, латинської та книжної української мови. Учнів молодших класів 

навчали вчителі – дидаскали, а студентів старших класів – професори. Були відкриті 

філії колегіуму  у Вінниці (1634 р.) та Кременці (1636). Видатними діячами України 

стали вихованці колегіуму Л.Баранович, І.Гізель, Й.Галятовський. навчалтсь у 

колегіумі гетьман Павло Тетеря, наказний гетьман Яким Сумко. 

Лазар Баранович увійшов в історію як видатний церковний, культурно-освітній і 

громадсько-політичний діяч ХVІІ ст.. серед видатних діячів були С.Полоцький, 

видатний діяч української, білоруської, російської культури, С.Яворський.  

26 вересня 1701 року Києво – Могилянському колегіумі було надано статус 

Академії. В Києво-Могилянській академії навчалися Г.Полетика, Г.Сковорода, 

С.Гулак-Артемовський та інші. Академія діяла до 1817 року, а з 1819 стала духовним 

навчальним закладом для підготовки церковнослужителів. Діяльність Києво-

Могилянської академії було відновлено в жовтні 1991 року. На сьогоднішній день ця 

академія є вищим навчальним закладом європейського рівня, центром освіти і 

наукових досліджень в різних сферах діяльності незалежної України.  

2. На межі ХІІ –ХІІІ ст.. Київська Русь припинила своє існування як єдина 

держава. У 1097 році відбувся з’їзд князів, що надав поштовх розвитку Київської 

Русі. На її теренах утворилися самостійні князівства: Галицьке, Волинське. Київське, 

Муромське. Переяславське, Ростово- Суздальське. Чернігово- Сіверське,Смоленське. 

Полоцько- Минське. Тмутараканське, Турово- Пинське, Новгородська та Псковські 

землі. 



Причинами роздробленості Київської Русі стали: 

- завершення формування феодальної системи, коли права феодалів і повинності 

селян були чітко визначені;початок формування державного апарату влади 

- зростання ролі місцевої землевласницької знаті 

- посилення економічної та політичної ваги удільних князівств, які перестали 

платити данину Києву. 

- знищення традиційних торгових шляхів ( « шлях із варяг в греки»). 

 

Західна Європа почала здійснювати прямі зв’язки з Візантією. Києв залишився 

поза цим шляхом. Князі були зацікавлені в розвитку торгівлі своїх князівств. Система 

державного керування удільного князівства будувалась за принципом васальної 

залежності. Князівство ділилось на волості. Для здійснення керування 

адміністративними одиницями князь призначав посадників, тисяцьких і тіунів. 

Феодальна роздробленість була притаманна не лише Київській Русі. Це було 

закономірним етапом розвитку держави в період зміцнення феодальних відносин. З 

одного боку, феодальна роздробленість привела до втрати державної єдності, сприяла 

князівським міжусобицям,послабленні військової могутності, а з іншого боку 

посилила владу князів, сприяла будівництву нових міст, прогресу в сільському 

господарстві, розвитку культури удільних князівств. 

Отже. Феодальна роздробленість була закономірним процесом у розвитку 

феодальних держав. Вона символізувала новий етап соціально- економічних та 

політичних відносин у землях колишньої Київської Русі.    

 

 

        

  



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ. 

1 Україна в період найдавнішого періоду. Кам’яний вік (палеоліт, мезоліт, неоліт). 

Мідний вік та епоха бронзи.  

2. Перші державні утворення на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати  

3. Грецькі колонії у Північному Причорномор’ї. Боспорське царство.  

4. Утворення та особливості розвитку Трипільської культури. Суспільно- 

політичний,економічний,релігійний розвиток трипільців.  

5. Зародження державності східних слов΄ян: походження, розселення, суспільний 

устрій. Антська держава. 

 6. Виникнення і становлення Київської Русі ( кінець ІХ – кінець Х століття). 

Внутрішня та зовнішня політики Київської держави. 

7. Передумови та причини прийняття християнства Київською держава. Історичне 

значення запровадження християнства. 

 8. Причини розпаду Русі. Позитивні та негативні наслідки розпаду Київської Русі. 

 9. Боротьба південно-західних руських князівств проти монгольської навали.  

10.Галицько-Волинська держава: соціально-політичний, економічний розвиток, 

внутрішня і зовнішня політика. Король Данило Галицький.  

11.Культура Київської Русі: архітектура, живопис, літописання, література, освіта.  

12.Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Адміністративно – 

територіальний устрій, соціально – економічний, політичний  розвиток земель.  

13.Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV – ХV ст.. Україна під 

владою Речі Посполитої. Люблінська унія. Берестейська унія та її значення для 

України.  

14 Запорозьке козацтво та його значення в економічному,політичному,культурному 

житті українського народу.   

15.Культурні процеси в Україні кінця ХІV – першої половини ХVІІ. Розвиток освіти, 

науки та культури.   

 16.Зростання феодально – кріпосницького та національно – релігійного гніту в 

Україні в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.. Визвольний рух в Україні 

у ХVІ – першій половині ХVІІ ст..  



17.Охарактеризувати причини, характер, хід та наслідки національно- визвольної 

війни українського народу середини ХVІІ т.. Воєнні  події 1648 – 1653 рр. 

Формування української національної держави в середині ХУІІ ст 

18. Російсько- українські відносини в ХVІІст. Березневі статті 1654р та їх наслідки 

для України. « Переяславська Рада».    

19.Охарактеризувати розвиток української православної церкви. Петро Могила. Роль 

українських братств у відродженні національної культури. 

 20. Соціально – економічний розвиток, політичне становище України в другій 

половині ХVІІ ст.. Переяславська угода 1659 року. 

 21. Поділ України на Правобережну та Лівобережну. Андрусівський мир 1667 року. 

 22.Епоха “ Великої Руїни” на Правобережжі. Гетьман П. Дорошенко. “ Вічний мир” і 

остаточне закріплення поділу України.  

23.Боротьба проти турецько – татарської навали в 70-х – на початку 80-х років ХVІІ 

ст.. Іван Сірко. 

 24. Адміністративно-територіальний устрій, господарства, традиції Запорозької Січі 

у другій половині ХVІІ ст..  

25.Розвиток культури України другої половини ХVІІІ ст..  

26.Гетьман Іван Мазепа та його внутрішня та зовнішня  політика. Полтавська битва 

та її наслідки.  

27.Адміністративно – територіальний устрій, економічний розвиток Лівобережжя у 

ХVІІІ ст..  

28. Політичний,  економічний розвиток українських земель в ХVІІІ ст. 

29.Гетьман Пилип Орлик. Конституція 1710 року – видатна пам΄ятка суспільно – 

політичної думки України ХVІІІ ст..  

30.Охарактеризувати гайдамацький та опришківський рух першої половини ХVІІІ ст.. 

Олекса Довбуш. Правобережні і Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ 

ст.. Коліївщина. 

 31.Заселення і освоєння Північного Причорномор’я, Криму, Південної України у 

другій половині ХVІІІ ст.. Входження Правобережної України до Росії.  

32.Духовне життя та культура України в ХVІІІ ст.. Києво – Могилянська академі  



33.Охарактеризувати адміністративно – територіальний устрій та соціально – 

економічний розвиток західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії ( 

кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). 

 34.Початок відродження національної свідомості українського народу. 

Малоросійське товариство. Кирило – Мефодіївське братство як перша українська 

політична організація. 

 35.Охарактеризувати реформи 60-х – 70-х років ХІХ ст.., їх особливості й соціально 

– економічні наслідки. 

 36.Охарактеризувати український культурно – національний рух. Українофіли. 

Діяльність громад. Виникнення українських політичних партій. Народництво. 

 37.Охарактеризувати економічний розвиток України в другій половині ХІХ ст..  

38.Охарактеризувати національне відродження в Галичині ХІХст. “ Руська трійця” і її 

діяльність.  

39.Охарактеризувати розвиток суспільно – політичного руху в Україні першої 

половини ХІХ ст.. Піднесення антикріпосницької боротьби.  

40.Охарактеризувати розвиток культури України в ХІХ ст. 

               

 


