Екзаменаційні питання з «Історії України»
1. Охарактеризуйте та спосіб життя первісних людей. Неолітична революція. Землеробські
племена.
2. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави. П.Скоропадський.
3. Розкрийте основні положення Декларації про державний суверенітет України.
4. Охарактеризуйте та спосіб життя первісних людей. Неолітична революція. Землеробські
племена.
5. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави. П.Скоропадський.
6. 3. Розкрийте основні положення Декларації про державний суверенітет України.
7. Охарактеризуйте процес проголошення державної незалежності України
8. Проаналізуйте особливості процесу відбудови народного господарства в Україні після другої
світової війни
9. Визначте суть індустріалізації та колективізації: завдання, труднощі, джерела, характерні
риси, наслідки.
10. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних слов’ян
11. Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР в результаті Другої світової війни?
Обґрунтуйте свою думку
12. Дайте характеристику розвитку України в умовах незалежності. Стартові умови розгортання
державотворчого процесу
13. Дайте характеристику розвитку культури України в роки Великої Вітчизняної війни.
14. Розкрийте суть десталінізації як процесу лібералізації політичного життя. Дайте
характеристику «надпрограмам» М.С.Хрущова
15. Охарактеризуйте конституційні традиції в Україні. Визначте роль та історичне значення
прийняття Конституції в Україні 1996-го року.
16. Визначте місце України в міжнародних договорах напередодні Другої світової війни. Пакт
Молотова – Ріббентропа
17. Охарактеризуйте процес пожвавлення літературно-мистецького життя України в умовах
десталінізації. «Шістдесятники»
18. Проаналізуйте розвиток України в період загострення кризи радянської системи (середина 60початок 80-х років ХХ ст..)Реформи О. Косигіна.
19. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність Ярослава Мудрого. «Руська правда».
20. Визначте передумови та розвиток декабристського руху в Україні
21. Охарактеризуйте політику суцільної колективізації та розселянювання в Україні, її соціальноекономічні наслідки.
22. Охарактеризуйте нацистський «новий порядок» в Україні в 1941-1944 рр. План «Ост».
Голокост.
23. Проаналізуйте політику польських правлячих кіл щодо українських земель (1921-1938 рр.).
Українські політичні партії та організації. Створення та діяльність ОУН.
24. Дайте характеристику розвитку опозиційного руху у 60-70 – х рр. Українська Гельсінська
спілка. Релігійне дисиденство. Придушення дисиденства.
25. Дайте характеристику українсько - московському договіру 1654 р.: причини та наслідки
26. Проаналізуйте політику «українізації», (коренізації) її наслідки. О.Шумський, М.Скрипник.
27. Охарактеризуйте початок Другої світової війни та місце в ній України.
28. Визначте роль Богдана Хмельницького – видатного політика і полководця творця Української
козацької держави.
29. Охарактеризуйте передумови Першої світової війни та воєнні дії в 1914р. на українських
землях.
30. З’ясуйте становище Закарпаття у складi Чехословаччини. Карпатська Україна. А. Волошин.
31. Охарактеризуйте становище українських земель у складі Литви та Польщі Люблінська унія, її
наслідки для українських земель
32. Проаналізуйте причини, характер, періодизацію та розгортання національно-визвольної війни
(лютий 1648 - серпень 1657 р) на українських землях
33. Розкрийте суть політика радянської влади в Україні в 1919-1920 рр. «Воєнний комунізм».
34. Адміністративно-політичні реформи в Київській Русі князя Володимира Великого. Прийняття

християнства за Володимира Святославовича. Історичне значення хрещення Русі.
35. Визначте вплив Першої світової війни на формування українського національного руху в
Галичині та Наддніпрянській Україні
36. Охарактеризуйте голодомори 1921-23рр., 1932-33рр., 1946-47рр. в Україні: причини та
наслідки.
37. Дайте характеристику найвизначнішим правителям Київської Русі.
38. З’ясуйте причини утворення Директорiї і прихід її до влади. Проаналізуйте внутрішню і
зовнішню політику Директорії
39. Охарактеризуйте результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня
1991р.
40. Визначте роль Данила Галицького у зміцненні Галицько-Волицького князівства.
41. З’ясуйте причини виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків.
42. Охарактеризуйте історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність
1917-1920 рр.
43. Охарактеризуйте процес виникнення Київської Русі. Походження назв «Русь» та «Україна».
44. Розкрийте роль та місце М.Грушевського в громадсько-політичному житті України кінця XIX
– початку XX ст.
45. Розкрийте місце Запорізької Січі в історії українського народу.
46. Дайте характеристику розвитку Київської Русі за часів правління княгині Ольги та
Проаналізуйте зовнішню та внутрішню політику княгині.
47. Охарактеризуйте період лютого – березня 1917р., як початок української національновизвольної революції. Утворення УЦР
48. Дайте оцінку діяльності «Руської трійці»
49. Визначте роль князів Олега та Ігоря у становленні Київської Русі.
50. Проаналізуйте основні події проголошення Української Народної Республіки. Розкрийте суть
ІІІ Універсалу Центральної ради.
51. З’ясуйте стартові можливості української економіки. Становлення самостійної фінансової
системи
52. Розкрийте історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
53. З’ясуйте особливості впровадження в Україні нової економічної політики.
54. Охарактеризуйте процес загострення екологічних проблем в Україні у 70-х – 80-х рр.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
55. Охарактеризуйте заняття, побут та світогляд східних слов’ян у другій третині першого
тисячоліття н.е.
56. Розкрийте суть діяльності радянських партизан і ОУН – УПА в роки Другої світової війни.
57. Дайте загальну характеристику соціальних зрушень в українсько му суспільстві.
Зовнішня політика України в умовах незалежності
58. Охарактеризуйте становище кочових народів на території України: кімерійці, скіфи, сармати.
59. Охарактеризуйте бойові дії в Україні в 1943 р. Битва за Дніпро. Проаналізуйте становище
України на завершальному етапі Великої Вітчизняної Війни
60. Дайте характеристику процесу приходу до влади М.Горбачова, розгортання національнодемократичного руху в Україні.
61. Трипільці – найдавніші хлібороби на українських землях. Визначте місце Трипільської
археологічної культури в утвердженні відтворювального господарства в Україні.
62. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному
відродженні.
63. Охарактеризуйте державну символіку сучасної України та її походження.
64. Охарактеризуйте та спосіб життя первісних людей. Неолітична революція. Землеробські
племена.
65. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави. П.Скоропадський.
66. 3. Розкрийте основні положення Декларації про державний суверенітет України.
67. Охарактеризуйте процес проголошення державної незалежності України
68. Проаналізуйте особливості процесу відбудови народного господарства в Україні після другої
світової війни

69. Визначте суть індустріалізації та колективізації: завдання, труднощі, джерела, характерні
риси, наслідки.
70. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних слов’ян
71. Яких адміністративно-територіальних змін зазнала УРСР в результаті Другої світової війни?
Обґрунтуйте свою думку
72. Дайте характеристику розвитку України в умовах незалежності. Стартові умови розгортання
державотворчого процесу
73. Дайте характеристику розвитку культури України в роки Великої Вітчизняної війни.
74. Розкрийте суть десталінізації як процесу лібералізації політичного життя. Дайте
характеристику «надпрограмам» М.С.Хрущова
75. Охарактеризуйте конституційні традиції в Україні. Визначте роль та історичне значення
прийняття Конституції в Україні 1996-го року.
76. Визначте місце України в міжнародних договорах напередодні Другої світової війни. Пакт
Молотова – Ріббентропа
77. Охарактеризуйте процес пожвавлення літературно-мистецького життя України в умовах
десталінізації. «Шістдесятники»
78. Проаналізуйте розвиток України в період загострення кризи радянської системи (середина 60початок 80-х років ХХ ст..)Реформи О. Косигіна.
79. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність Ярослава Мудрого. «Руська правда».
80. Визначте передумови та розвиток декабристського руху в Україні
81. Охарактеризуйте політику суцільної колективізації та розселянювання в Україні, її соціальноекономічні наслідки.
82. Охарактеризуйте нацистський «новий порядок» в Україні в 1941-1944 рр. План «Ост».
Голокост.
83. Проаналізуйте політику польських правлячих кіл щодо українських земель (1921-1938 рр.).
Українські політичні партії та організації. Створення та діяльність ОУН.
84. Дайте характеристику розвитку опозиційного руху у 60-70 – х рр. Українська Гельсінська
спілка. Релігійне дисиденство. Придушення дисиденства.
85. Дайте характеристику українсько - московському договіру 1654 р.: причини та наслідки
86. Проаналізуйте політику «українізації», (коренізації) її наслідки. О.Шумський, М.Скрипник.
87. Охарактеризуйте початок Другої світової війни та місце в ній України.
88. Визначте роль Богдана Хмельницького – видатного політика і полководця творця Української
козацької держави.
89. Охарактеризуйте передумови Першої світової війни та воєнні дії в 1914р. на українських
землях.
90. З’ясуйте становище Закарпаття у складi Чехословаччини. Карпатська Україна. А. Волошин.
91. Охарактеризуйте становище українських земель у складі Литви та Польщі Люблінська унія, її
наслідки для українських земель
92. Проаналізуйте причини, характер, періодизацію та розгортання національно-визвольної війни
(лютий 1648 - серпень 1657 р) на українських землях
93. Розкрийте суть політика радянської влади в Україні в 1919-1920 рр. «Воєнний комунізм».
94. Адміністративно-політичні реформи в Київській Русі князя Володимира Великого. Прийняття
християнства за Володимира Святославовича. Історичне значення хрещення Русі.
95. Визначте вплив Першої світової війни на формування українського національного руху в
Галичині та Наддніпрянській Україні
96. Охарактеризуйте голодомори 1921-23рр., 1932-33рр., 1946-47рр. в Україні: причини та
наслідки.
97. Дайте характеристику найвизначнішим правителям Київської Русі.
98. З’ясуйте причини утворення Директорiї і прихід її до влади. Проаналізуйте внутрішню і
зовнішню політику Директорії
99. Охарактеризуйте результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня
1991р.
100.
Визначте роль Данила Галицького у зміцненні Галицько-Волицького князівства.

101.
З’ясуйте причини виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків.
102.
Охарактеризуйте історичне значення та уроки боротьби українського народу за
незалежність 1917-1920 рр.
103.
Охарактеризуйте процес виникнення Київської Русі. Походження назв «Русь» та
«Україна».
104.
Розкрийте роль та місце М.Грушевського в громадсько-політичному житті України
кінця XIX – початку XX ст.
105.
Розкрийте місце Запорізької Січі в історії українського народу.
106.
Дайте характеристику розвитку Київської Русі за часів правління княгині Ольги та
Проаналізуйте зовнішню та внутрішню політику княгині.
107.
Охарактеризуйте
період
лютого – березня 1917р., як початок української
національно-визвольної революції.
Утворення УЦР
108.
Дайте оцінку діяльності «Руської трійці»
109.
Визначте роль князів Олега та Ігоря у становленні Київської Русі.
110.
Проаналізуйте основні події проголошення Української Народної Республіки.
Розкрийте суть ІІІ Універсалу Центральної ради.
111.
З’ясуйте стартові можливості української економіки. Становлення самостійної
фінансової системи
112.
Розкрийте історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.
113.
З’ясуйте особливості впровадження в Україні нової економічної політики.
114.
Охарактеризуйте процес загострення екологічних проблем в Україні у 70-х – 80-х рр.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
115.
Охарактеризуйте заняття, побут та світогляд східних слов’ян у другій третині першого
тисячоліття н.е.
116.
Розкрийте суть діяльності радянських партизан і ОУН – УПА в роки Другої світової
війни.
117.
Дайте
загальну
характеристику соціальних зрушень в українському суспільстві. Зовнішня політика
України в умовах незалежності
118.
Охарактеризуйте становище кочових народів на території України: кімерійці, скіфи,
сармати.
119.
Охарактеризуйте бойові дії в Україні в 1943 р. Битва за Дніпро. Проаналізуйте
становище України на завершальному етапі Великої Вітчизняної Війни
120.
Дайте характеристику процесу
приходу до влади М.Горбачова, розгортання національно-демократичного руху в Україні.
121.
Трипільці – найдавніші хлібороби на українських землях. Визначте місце Трипільської
археологічної культури в утвердженні відтворювального господарства в Україні.
122.
Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному
відродженні.
123.
Охарактеризуйте державну символіку сучасної України та її походження.

