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rorro"a nrc { Xpnranrrro f.M.n/
ocBirl4 y 2021p. cxJlaAaerbcfl 3 rpbox pos{inis. llepmufi 3 Hr/D( uicrurr nepenip
ocHoBHr,D( rrorurrb i $axrin 3 affedprl i reonaerpii apyrnfi - reopeMr.r i
Sopuyrer,rxi nonr+lui sgaru BcrlirrHprKrr . B rpemoMy po3Aini nepetiqeuo
ccnossi *ra'reuanaqsi e*Iirrl{f, i naen.{Klr, sKr,IMr4 Mae. BoJrogirn ncryrmmr.

Ha icrnmi s tuIarendarllKn Bcryrrnr/rK rroBprHen rroxagarra:
qirxe 3HaHHfi ocHoBxax Sop*yn apn$nrermcn, anre6pu i reoruerpii, a

TaKOX( BfreBHeHe sOJro.qiHutr eruiHHmau i sarnqrauu, nepeg6aseggMr{
lporpaMoro ra Bntirnrs 3acrocoByBarxixrrpu po3B'sgasni TecroB?D( 3aBAilHb.

I. OcnoBni prarenaaruqni trorrflTTfl i $arcru
Apu$merura i a.nre6pa

l.Haryparnni qllcla i tyr*. llpocri i cx"ualeni rrrdeJra. .{irrrmm, Kparne.
HafiGirrrruul cuinrrnd nirrrruarc. Hafirraesure cuimne Kparxe.
OsHaKn nogirsnocri na 2,3,5,9,10.

2.II1ni qt4tna. Fauionarrbni E{ucna, ix gogarauns, siAuiMaggflr Mgoxreggfl,
ginerurs. Ilopicnraru paqiouanrur.rx qlrceJr.

3.Aificrd rucJra, ix sannc y Bnrur.trAi AecxmoBoro ,qpody.
4..{ecmxoei gpoda. r{Hranss ra 3alil{c .qccsrxoBrax gpodin. llopinHxnux

AecsrKoBmr 4po6in. .{oganauHs, siAgiMarrrra) Mnox(errril i 4inerrax AecsrxoBrlu(
gpo6ir, sa6rnoxeHe 3HaqeHH{ t4nona. Oxpyrner*rx qprcer. Bigcoror. Og}rosgi
saAaqi Ha sincorKr.r.

S.,,{oaarlri i niA'euHi .racra. llporraxexni .{racra. MoAym qucJra, fioro
reouerpmrufi sMicr. llopinxxr*rr AoAaTHID( i eig'eiurror qrrcsJr. .{ogarar*rx,
si,{HiMar*{fi, MHox{eHHfl i 4inernrx Ao.{arHrD( i eiA'eMHr,il( qnser.

6. llonsr:rs rrpo rmcno -nK pe3yJlbrar rrnriprcnanr. PaqioHamni .rscna.
3armc paqionarrHr.D( rrucex y BarffAi Aec.{rxoBrrx 4podin. Bnacrranocri
apa$nernsruD( aifi.

7.r{ucnos i uupazu. 3acrocynaHrul 6yrcn uilfr 3&rrucy rrapasis. rlracrone
3HaqeHHt 6yrnenror nrapa:ir. Odqplcrelil{tr sa Soprvrynauu. fleperBopenrrrl
eupasia: po3Kpnrrr Ay)noK, 3Be5eHrrs noddnrn< AoAanxin.

8.llonxrrs rpo qprMy ra odepgerry nponopqifiny sanexsocri naix
BeJIr{qHr{iIMr4. llponopqii. Ocnoena BrtacrnBicrs nponopqii. Pose'fl3yBaur{fi 3aAarr
3a AoroMororo nponopqifi .

9.3o6paxeHr{s rIlrrceJr Ha npxrvrifi. Koop4trrrararorrra na npxnaift. Qopuyna
eiAcrani Mbr Anorrra rorrKaMr{ is ea4aruaun KoopAr{Hararrrr.

I 0. lfpm,roKyrna cplcreMa KoopAlrnar Ha rmorquHi. Koopgrurarrr roqKrl
(a6crmca i opgnnara). @oprrayna nigcrani ruix ABoMa rorrKaMrr ruroqr4gr{,
3 aAaHr4MH KOOpAT{HaTaMH.
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l l.IppaqioHzutrHi rryrexa. {ifiuri qr{crra. r{Hcroei HepinHocri ra ix
n.nacrmocri.

12. Offro.rren. Ilirurecegns oAgoqnena Ao crenellrr.
l 3.Mnoroqneu. Crenil{b MHoroqJIeHa. Aogananns, rigHiuanns i Mgoxegrnr

MHOrOqJreHis. PogKnaAaHHn MH0foqnel{a r{a MHoxHr{Klr.
I 4. @opmyJll4 cKopoqeHoro Muolr(enHf, . 3acrocyBaHHr r[opnryn oKopo qeHoro

MHO}KEHH'I AN,I PO3KXA.{AHTUT MHOTOqJICHA HA MHO}KHIIKH.
I 5' Knaaparrun? rplllIneH. Po:rua4annn KBa tparHoro rpnqneHa Ha,uinifisi

MHOXIHHKH.

_ l6.A.rrredpaiur*rft Api6. OcnosHa snaerr4gicra Apody. CropoueuHa
arre6pai'rmax gpodia. {o4arar{Hfl , siflHiMaHFrfl o nn"oxegrur ra girenHfl
anre6paiunror gpodin. Toroxni nepernopeulrfl paqioHaimnux ame6pai.rHgx
aupasin.

l7.cteniHb ? HarypaJrbglrM rroKaslrrartoM i ftoro nnaenaeocri.
ITeperaopeHHfi nrapa*in ic ereuensMn,

l8-Kopinr 2-ro crenena ra fioro BJlacrr.rBoc'ri. Apra$Mcrurrnl{ft rragparuuffi
ropina. BnacrruBocti xragparnlo{ xopegin. Ha6.rnr:rerre BHaqcHHB KraAparnoro
KOper{rr.

l9.Apra$uernqHa ra reoMerpldrlHa nporpecii. @opuyru n-ro qrega ra cyMH
n reprrrD( qJreHiB nporpecifi.

2O-PieHtHHs. KopeHi pinnxHnx. Jlisifrsi pinnanHx: o4Hieio smiHsoro.
K"aApat"e pinHxr+rx. @opuynu r<opeuir KBaAparHoro pinnaHnn. Posn' x3yranHx
pauionamruor pisexns.

Zl.Cncrerlu pbnxnr. Fo3e's3yBaHHf, cacTeMil ABox nisifiruu pigrxrm s
,4BoMa srvri}Irilnda ra ftoro reoMeTpr{rrua irrepnperaqix. po:r, xsynagr{rr
aaimpocrimrD{ cprcreM, oru{e pirnxrrHx tKrlrx nepmoro, a Apyr-e - Apyroro crerrer#r.
Po:r'xsynaHHrl TeKcroBrrD( 3a}aq 3a AonoMorolo t*nagart"r pinnrr6, cucreM
piaHxr*.

22. JTtniimanepinnimr s o4niem snrfuilrorc. Cxcrema ninifiHux Hepinuocrefi
s osrieio g*rinsom. Po:n'xsyraHllfl Hepinuocrefi gpyrorCI crerregff n oluieio
:nairuroro. Po:r'x:ysaHrur paqiona-nbnru{ uepiruocrefi, uerog irrreprarin.

23.Qyr*tqii. Odnactb Blr:rraqessN i odnacrs Bnarrffr{b $ynxr{ii" Cnocodu
3aBAaHHf, tpFucrdi. fpa$ir $FxIIii. 3pocra:nu i cna4arr"rx 0yrlxrlii llapai i
nenapni Syrffqii.

24.OyHKqii: y : U*+b, y:kx, y: xu (n - naryp{urbr{e unclo), y= f;
y - axt+bx +c; y = ii. ix snacnusoeri i rpa6iHa.

feoruerpin
1 .Ilo'{arxoni nonsrr.tr tnaniuerpii. f eouerpnvHi $irypn. llonxrrx npo

arccioura i reopeua. Ilonsms npo odepnerry reopenny.
2-Cpaixni i eeprnrcairrni nyru ra x BJracrltBocri . llapanerbgi upxui i

npxui, qo repernHarorbc{. Osnanra nap€urenbnocri npr*r*. nep[eH5r.rKynrpgi
npflMi. Teoperrrn npo rapffrermnicm i uepnergpry*p"ict" np"**.



3 . Tpuryrrmr. Blacrrsocri pinno6egpeHofo rpr{KyrHura. Cyrvra rc1'rin
rpr{KyrnnKa. Teopeua lli$arop a ra Hacrrigxu s xei.

4. llapanerorpaM ra fioro BnacrrlBocri. osuaxu rapanenorpaMa.
llpxuonyrHHK, poM6, rcnagpar ta ix BJracruBocri. Tpan*tlir ru ic nnacrusocri.
Ilpa*nnrni Mr{oroKyrur{rilir.

5.Kono i xpyr. ,{omuua Ao Kona ra ii sracrr4socri.
6.Bracrrasocri cepeAr{rluoro nepneHAlrrynxpago nirpisr<a. Kono, orrrdcage

HaBKoJIo rpI{KyrHI4Ka. B.uacrnsocri dicerrpncrd Kyra. Kolo, Brrlrcage B
Tpr,il(yrHr.m.

T.flonx's npo pinHicm $iryp. osHaKra pinuoeri rpunynmxin.
8.I{onxms npo nogidHicm Siryp. Oggaxr,r no.qi6gocri rpranyxmrin .
9.{orxu*ra ri4pi:xa ra ii nnacrmocri. Bilcraub laix ro.rranra. Bilcr3rrb

ni4 rouxra go npxuoi.
1 0.Berurwcra Kyra ra ii sracrssocri. BravripnnaHHfl BrrncauriD( xyrin.
1 1.{orNHHa KoJra. {orxrura Ayr,r{. Ilnclo 11.
l2.lloHsrr{ npo nnoqy, ocHoBHi nracrunocri ruroq. flrrorrla

TIP'MOKYTIIHKA, TPHKYffIHKA, rIAPAJIEJIOTPAMA, rPANCqii. Big1TO111EHruT fINOIq
nolidnrx Siryp. llnorqa Kpyra ra fioro qacrraH.

l5.Canyc, Kocur{yc i rarrenc Kyra.
I 6. Cnissi4nomeunx uix croponttMr4 i rcyraua npflMoKyruoro rpraK),THHKa.

Teopernn cmrycir i xocrurycis. poss'.f,gyBanr{r{ rpuxyrruccin. 
-

lT.llpxuoKyrHa cucreMa KoopAllHar Ha [JroutrrHi. Oopuyna siAcragi vrix
'qBoMaroqKaMrat rrolqr.IHn, 3ar[aHr{Mrr KoopAriHaTarvrg. PisHfiHlrr{ npf,Moi i xona.

l8.Bexrop. {oexuna i Hanpxu BeKropa. Kyr uix 
"*r.topurirn. 

KoniHeapHi
BeKropu. Cyura eerropir ra ii rnacrrasocri. {o6yroK BeKropa Ha rrr4cJro ra fioro
Biracrl{Bocri. Po:ruaAaHHfrBeKTopa 3a octMn KoopAr4Har. KoopgnHaTr{ BeKTopa.
Cxanxpruri 4o6yror nerropin ra fioro BJracrr{Bocii. npoexrlifi Bexropu 

"u 
o.i

KOOpAT{rrar.

II. Ocnosui reopenan i Sop*rynn
A"nre6pa

' l.CreuiHb 3 Har)?aJrbHr{M ra qirunu rrona3Hr4KoM Ta fioro enacrrmocri.
2.Kopim n-ro crerrens i fioro sracflBocri.
3.Oopmyna n'ro .IJlega apusrrrerrausoi i reouerpruuoi nporpecifi.
4.@opuyna cyMI{ n repmr.D( qrenin apu$uern rnoi i reonaerpnuHoi

rporpecifi.
5.(Dyrfirtrs y : kx, it sracu.rBocri i rpa$in.
6.Oyrnrrir y +,ii sracrreocri i rpaSix.
7.AFfiqifl y : kx+b, i{ sracflBocri i rpa$in.
8.Oyr{flris y: xo,^iT BJracrprrocri i rpaSir.
g.OyuKrrir y: axz+bx+c, ir uoartr"ocii i rpa$ir.
I 0. Qopivryrm ropeuir KBaApargoro piruxrurx_
1 l'3armc KBaAparHoro rpxrlnesa y nnrnxAi 4o6yrny ninifrnmr unoxrumin.



I 2. @opuyna crcopoqeuoro MHo)KeHrrr:
(a*6 ;2 :  t *zab+b ' .
(a'* b;3: I * ltU+ 3ab2 * b3
(a + bXa - b): *- A'
ul* g': 1u*-u11u'-uu+ b2)
ar_ bt: (a- bXa2+ aA+ tt2j
1 3.Pogr'agyBamrs ;dnift*.rx pinnxHn i raxr,ur, rl1o 3BoAflrbcf, .{o rinifirnax.
l 4.Poss's:yBaHra .uiHiicuax nepiruocreft i cucrsM ninifi-rnng Hep inuocrefi .
I 5.Poss'ssyBar{Hrr cr{creM ABox nirdfnu.rx pinuxnr Br{rffiAy:

{ o r * * b 1 y = g ,
( a z x *  b 2 y - c 1

Ieomerpir

I .Blacrmocri pirnodegpeHoro rpprryrHnKa.
7.8 nacr treo cri 6i c errpr{c r4 Kyra.
3. OsHaKra rapanenbnocri nptrMax.
4.Teopenaa rpo cryy xyrir rpr4Kyrnr,rKa.
S,Bxacrllsocri napaneJrorpaMa i fioro giaronanefi .
6. OsHaKra pi-exocri, uo4i6nocri :rpraryrHunis.
T.Bnacrusocri npnnoKyrnaK4 poru64 KBagpara.
8.Koro, Brr'ca'e y rper*yrHrtr, i KoJro, onnc€'"e HaBKoJro rpl{Kyr*r.{Ka.
9.Teoperua qpo Kyr, nrmcalnrfr B KoJro.
I O.Bnacrruocri AorH.{Hoi .[o Kona.
l l.Teopervra lliSaropa ra nacniArra s nei.

1? ]"ryryr" rpnrouoMerparrr{Hx sytn qit xyrin 0 ", 30 ", 4so, 60 o,90 o
1 3 -CnissirnorueHrr{ uiN cropoHttMu i ryrarura np.,rMoKyrHoro r"pn6yrgr46a.
1 4. Ocnoeni rpmonoruerpnwri roroNnocri :

sin2a + cos2 a= l;tga:ffi; ctga: ffi;
l + 1 g 2 g : '  

7  "  t  L'a  ' -  m; t  i -c tg-a:m.

l5.Cynaa aexropin ra il sracumocri.
l6.Crizurxprurfi aodyror BeKropin i fioro nnacruBocri.
1 7. @opnrynu rurolr1 napanenorpaMq rpr{KyrHrdKa, rpaneqii.
l8.Pinrunnrs npxuoi i xola.

IrI. Ocnonni nnriuns i Hanilqmn
Bcrynnur troBHHeH:
l.BuenneHo BonoAitr,r od.rncmoB€urbnraMu HaBr{rrKaMH npr,{ BuKonanni,4rfi s

paqionanrHrdMrlt sJ1rcnawrr (uarypa-ubHuMl4, rlinuMrr, 3Br4qaf{rrr4Mr{ i 4ecxrrcoBr{Mr.r
npo6aun).

2. Yuiria Bprxol{yBara roroxsi neperBopeHrur ocHoBHHX ame6paiurum
enpa:ir ( r*rorouneHin, apo6ouo-paruonanrxr.D( Brrpa3ir, nci nricrsru crenesi i
nopeui), Tpr{roHoMerpffiHrn( nnpasin.



3.Yuirn posn'xsyrarn pinurnnx, nepimrocri ra ix cHcreMH nepmoro i
Ipyroro creneHin i ri, n1o BBoA{Tbct '{o FII4x, a raro)K posn'xsyrarpr gaAarri sa
AorroMorom pinnxrn ra ix cprcTeM.

{ 3narra rpa$ixu $yruqifi, nepe4daueHux nporpaMoro.
6.BoroAirs HaBKqKaMH od.mcnesns AoBlKrirH, ryriu i rmoq, gri

slrKop}lGTOByTOT bCfl 4nn posn' fis aH]rn pisunx fipaKTnrrHHX 3 aAAq.
7. Yuiru Bacrocogygaru BJracrr{Bocri reoprerpnqgm{ $iryp npu

pose'xsyrarmi ra4aq ,



 



 

 

 

 

Програма вступних іспитів для абітурієнтів 

              на основі базової загальної середньої освіти 

 

1. Пояснювальна записка 

Програма вступних іспитів з української мови для абітурієнтів на 

основі базової загальної середньої освіти, розроблена згідно чинних 

навчальних програм для учнів 5-7 і 9-11класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України. 

        Абітурієнти, які вступають до навчального закладу, повинні пройти 

вступні випробування, які передбачають виконання певних завдань, під 

час яких необхідно визначити: 

     -рівень базової підготовки вступників (знання теоретичного матеріалу з 

української мови, вміння розмежовувати частини мови, члени речення, 

визначати відмінності у вияві спільних граматичних категорій у різних 

частинах мови; особливості слово зміни частин мови; аналізувати 

структуру речень); 

-ступінь готовності до майбутнього навчання; 

 -практичні навички синтаксичного, лексичного, фонетичного, 

морфологічного розбору. 

Мета - визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну 

програму підготовки. 

      

 

2. Іспит з української мови складається: 

 

До програми включені найважливіші теми з таких розділі в сучасної 

української мови: фонетики, орфоепії, орфографії, графіки, лексикології, 

лексикографії, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, 

синтаксису, пунктуації. З названих розділів подаємо питання, які сприяють 

свідомому і глибокому засвоєнню основного курсу – курсу сучасної 

української мови. 

До програми подано список рекомендованої літератури. 

Отже, подана програма складена з урахуванням тих вимог, які 

повинні бути поставлені абітурієнту на іспиті аби виявити наскільки 

різнобічними і глибокими є його знання з усіх розділів української мови. 



І. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. 

       Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні 

тверді та м′які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами і 

позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і 

букв. Звукове значення букв я,ю,є,ї.  Склад. Наголос.  Вимова наголошених і 

ненаголошених голосних.  

         Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. 

Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків 

       Чергування [ о] - [а ], [е ]- [і ], [е ] – [и ]; [о ], [е ] з [ і]; [е ] – [о ] після [ж ], 

[ ч], [ш ]; [и ], [і ] після [ж ], [ч ], [ш],[шч ] та [г ], [к ], [х ] у коренях слів; [г ], 

[к ], [х ] – [ж ], [ч ], [ш ] - [ з ], [ ц ], [ с ]. Основні випадки чергування у – в, і – 

й.                                           

      Позначення м′якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. 

Сполучення ьо,йо. Правильна вимова та написання слів з апострофом. 

Подвоєння букв та позначення подовжених м′яких приголосних звуків 

ІІ. Орфографія 

    Ненаголошені голосні [е ] , [ и ] , [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, 

що перевіряються наголосом.                                                                   

    Основні правила переносу. Позначення на письмі ненаголошених голосних 

[е ] , [и ] у кореня слів 

    Правила вживання м′якого знака. Правила вживання апострофа. Написання 

префіксів пре-,при-, прі-. 

    Правопис складних слів разом. Написання складних слів через дефіс. 

    Написання слів з пів - ; правопис складноскорочених слів. 

ІІІ. Лексикологія 

     Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Групи слів за 

значенням: синоніми, антоніми, омоніми. 

     Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. 

Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, 

афоризми як різновиди фразеологізмів. 

ІV. Словотвір. Орфографія. 



        Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: 

префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, 

складання основ       ( або слів), перехід слів з однієї частини мови в іншу. 

        Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від 

прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (шн-). Зміни 

приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, - цьк-, 

-зьк- та іменників з суфіксами –ств (о), - зтв (о), -цтв (о). 

      Складні слова. Сполучні о,е  в складних словах. Творення 

складноскорочених слів.   

V. Морфологія 

      Іменник. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот Іменники загальні 

та власні. Рід іменників Іменники спільного роду. Число іменників 

     Іменники що мають форми тільки однини або тільки множини. Відмінки 

іменників, їх значення. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни. 

Відмінювання іменників І відміни. Відмінювання іменників ІІ відміни. 

Відмінювання іменників ІІІ – ІУ відмін. Незмінювані іменники. Особливості 

написання іменників у кличному відмінку. Особливості творення іменників. 

         Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід 

прикметників з однієї групи в іншу. Ступені порівняння якісних 

прикметників, їх творення. Відмінювання прикметників. Повні і короткі 

форми прикметників. Прикметники твердої і м′якої груп. Творення 

прикметників. Перехід прикметників в іменники. Правопис прикметників 

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, есеньк-, ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, 

-цьк-, -зьк-. Букви е,о,и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв), -ов- ( -йов-, -

ьов-), -ин-, -ін--ичн- Написання НЕ з прикметниками. Написання – н- і – нн- у 

прикметниках. 

       Числівник : загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Числівники кількості ( на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і 

порядкові. Числівники прості, складні і складені. Відмінювання числівників. 

Творення та правопис.  числівників. 

       Займенник : загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди займенників за значенням : особові, зворотний, присвійні, вказівні; 

питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені Відмінювання 

займенників усіх розрядів. Правопис займенників. 

            Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Неозначена форма ( інфінітив) та особові форми. Доконаний і недоконаний 



види дієслова. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у 

минулому часі. Майбутній час. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання 

дієслів теперішнього і майбутнього часу. Способи дієслів ( дійсний, умовний, 

наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу. 

Безособові дієслова. Способи творення дієслів. 

         Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активна і пасивні дієприкметники. 

Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого 

часу. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових 

зворотів ( після означуваного іменника. 

           Дієприслівник як особлива форма дієслова : загальне значення, 

морфологічні ознаки , синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. 

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. 

Дієприслівниковий зворот. 

         Прислівник : загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прислівників  Ступені порівняння прислівників. Способи їх 

творення. Правопис прислівників 

         Прийменник як службова частина мови. Прийменник яз засіб зв′язку в 

словосполученні. Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників 

Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. 

       Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у 

простому і складному реченнях : сполучники сурядності й підрядності. 

Правопис сполучників Написання сполучників разом і окремо. 

        Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. 

Правопис часток Написання часток –бо, -но, -то, - таки. Не і ні з різними 

частинами мови. 

          Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків Дефіс у вигуках. 

Кома і знак оклику при вигуках. 

VІ. Синтаксис. Пунктуація 

          Словосполучення і речення. Словосполучення. Будова і види 

словосполучень за способами вираження головного слова. Речення. Види 

речень за метою висловлювання; окличні речення. Речення прості й складні , 

двоскладні й односкладні. 

          Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени 

речення Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і 

складений присудок ( іменний і дієслівний). Означення, додаток і обставина 



як другорядні члени речення . Прикладка як різновид означення. Види 

обставин ( за значенням). 

 Тире між підметом і присудком. Написання непоширених прикладок через 

дефіс ; прикладки, що беруться в лапки. 

        Речення з однорідними членами.  Однорідні члени речення (із 

сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв′язком). Речення з кількома 

рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення. 

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.  Кома між 

однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у 

реченнях з однорідними членами. 

      Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями) Звертання непоширені й поширені. Вставні слова 

(словосполучення, речення). Розділові знаки при звертанні і вставних словах. 

         Речення з відокремленими членами.  Поняття про відокремлення. 

Відокремлені другорядні члени речення  Розділові знаки при відокремлених 

членах. 

          Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Заміна прямої 

мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. 

          Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з 

сурядним і підрядним зв′язком. Складносурядне речення, його будова і 

засоби зв′язку в ньому. Смислові зв′зки між частинами складносурядного 

речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. 

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв′язку в ньому. Основні види 

складнопідрядних речень: з означальними, з′ясувальними, обставинними 

підрядними частинами ( місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, 

причини, мети, умови, наслідкові, допустові) 

    Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.  Розділові 

знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення. 

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними 

частинами. 

      Безсполучникове складне речення Смислові відношення між частинами 

безсполучникового складного речення.Розділові знаки у безсполучниковому 

складному реченні. 

         Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового 

зв′язку. Розділові знаки в складному реченні з різними видами 

сполучникового і безсполучникового зв′зку. 

 



3.Навчально-методична література: 

1. Авраменко О. Українська мова: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. 

закладів – К.: Грамота, 2017. 

2.Безпояско О.Х., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика 

української мови. Морфологія. – К., 1993. 

2.Вихованець І.Р. та ін. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. 

Самовчитель: Навчальний посібник. – К., 1993. 

3.Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. – К., 1986. 

4.Горпинич В.О. Українська морфологія: навчальний посібник. – 

Дніпропетровськ, 2002. 

5.Грищенко А.П., Мацько Л.І., Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська 

літературна мова / За заг. ред. Грищенка А.П. – К., 1997. 

6.Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К., 1984. 

7.Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови: 

навчальний посібник. – К., 1998. 

8.Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник. – 

К., 1993. 

9.Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Посібник для вступників до 

вузів. – К., 1990. 

10.Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. – К., 1983. 

11.Онуфрієнко Г.С. та ін. Складні випадки українського правопису: 

Навчальний посібник. – Запоріжжя, 1998. 

12.Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова: культура мовлення: 

Навчальний посібник. – К., 1995. 

13.Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. – К., 1969; 

Морфологія. – К., 1969; Синтаксис. – К., 1972; Стилістика. – К., 1973. 

14.Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, 

Л.Ю.Шевченко та ін. – К., 2001. 

15.Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, 

графіка, орфографія. – К., 1981. 

16.Ющук І.П. Українська мова. – К., 1984. 

17.Бурячок А.А. та ін. Довідник з українського правопису. – 3-євид. – К., 

1984. 

18.Бурячок А.А. Орфографічний словник. – К., 1995. 

19.Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. 

20.Головащук С.І. Орфографічний словник. – К., 1994. 

21.Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.– К., 

1995. 

22.Горпинич В.О. Українсько-російськийорфографічний словник. – 

Дніпропетровськ, 1998. 

23.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. 

– К., 1986. 



24.Зубков М. Сучаснийросійсько-українськийіукраїнсько-російський 

словник. – Харків, 2000. 

25.Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 

1993. 

 

 





Програма вступних випробувань  з української мови  

та української літератури 

(на основі повної  середньої освіти). 

Рівень стандарту. 

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

         Програма вступних іспитів з української мови та літератури складена з 

урахуванням програми зовнішнього незалежного оцінювання і проводяться у 

формі тестового контролю (тестування). 

         Виконання тестових завдань здійснюється за таким форматом завдань, які 

пропонують Українським центром оцінювання якості освіти, серед яких – 

завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 
 

Абітурієнт повинен знати: 

- що вивчають основні розділи науки про мову; 

- основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила; 

- морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови; 

- загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, 

речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени 

речення, пряму мову; 

- основні поняття мовлення і спілкування; 

- норми українського мовленнєвого етикету. 

 

Абітурієнт повинен вміти: 

- знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова з 

вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки; 

 

- розставляти розділові знаки при однорідних членах речення, звертанні, 

вставних словах (словосполучення і реченнях), при відокремлених членах 

речення, у складних реченнях, при прямій мові. 

      

Матеріал програми розподілено за розділами: 

1. Фонетика. Графіка 
Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позначення звуків 

мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення 

букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені 

склади. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні 

випадки чергування у-в, і-й.      

 



2. Лексикологія. Фразеологія 

Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне 

значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення 

слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за 

походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. 

Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. 

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі 

й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика. Поняття 

про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми 

(відповідно до словника фразеологізмів за підручниками рівня «стандарт»).   

 

3. Будова слова. Словотвір 

Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, 

префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. 

Основа похідна й непохідна. Основні способи словотворення в українській 

мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, 

безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в 

іншу. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, 

прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у 

складних словах. 

 

4. Морфологія.  

Іменник 
Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина 

мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та 

загальні, істоти й неістоти. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. 

Іменники спільного роду. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох 

числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму 

множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, 

четверта. Поділ іменників першої та другої відмін на групи. Особливості 

вживання та написання відмінкових форм. Букви -а(-я), -у(-ю) в закінченнях 

іменників другої відміни. Відмінювання іменників, що мають лише форму 

множини. Невідмінювані іменники в українській мові. Написання і 

відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 

 

Прикметник 
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Явища 

взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Якісні прикметники. 

Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх 

творення (проста й складена форми). Зміни приголосних при творенні ступенів 

порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників (тверда й 

м’яка групи). 

 

Числівник 
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, 



дробові, збірні) й порядкові. Групи числівників за будовою: прості й складені. 

Типи відмінювання кількісних числівників. Порядкові числівники, особливості 

їх відмінювання. Особливості правопису числівників. 

 

Займенник 
Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, 

означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх 

відмінювання. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. 

 

Дієслово 
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні 

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то). Безособові дієслова. Види дієслів: 

доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, 

теперішній, майбутній. Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. 

Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів І та 

II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів (теперішнього та майбутнього 

часу й наказового способу). Родові та числові форми дієслів (минулого часу й 

умовного способу). Чергування приголосних в особових формах дієслів 

теперішнього та майбутнього часу. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і 

пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Відмінювання 

дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх 

творення. Дієприслівниковий зворот. 

 

Прислівник 
Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і 

найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого 

ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і 

дієприкметників. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і 

сполучень прислівникового типу. 

 

Службові частини мови 
Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: 

непохідні (первинні) й похідні (вторинні, утворені від інших слів). Групи 

прийменників за будовою: прості, складні й складені. Зв’язок прийменника з 

непрямими відмінками іменника. Правопис прийменників. 

Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і 

синтаксичною роллю: сурядні (єднальні, протиставні, розділові) й підрядні 

(часові, причинові, умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, 

з’ясувальні, наслідкові). Групи сполучників за вживанням (одиничні, парні, 



повторювані) та за будовою (прості, складні, складені). Правопис сполучників. 

Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: 

формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток. 

 

Вигук 
Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. 

Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків. 

 

5. Синтаксис і пунктуація 

 Словосполучення 
Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці 

синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного 

речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й 

поширені. 

 

Речення 
Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речення. Порядок 

слів у реченні. Види речень у сучасній українській мові: за метою 

висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні); за емоційним 

забарвленням (окличні й неокличні); за будовою (прості й складні); за складом 

граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю 

другорядних членів (непоширені й поширені); за наявністю необхідних членів 

речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних 

засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, 

відокремлених членів речення, звертання). 

 

Просте двоскладне речення 

Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Особливості 

узгодження присудка з підметом. Способи вираження підмета. Типи присудків: 

простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження. 

 

Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні 
Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. 

Додаток. Типи обставин за значенням. Способи вираження означень, додатків, 

обставин. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні 

(обставина способу дії, присудок). 

 

Односкладні речення 
Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за 

способом вираження та значенням головного члена: односкладні речення з 

головним членом у формі присудка (означено-особові, неозначено-особові, 

узагальнено-особові, безособові) та односкладні речення з головним членом у 

формі підмета (називні). Способи вираження головних членів односкладних 

речень. Розділові знаки в односкладному реченні. 

 



Речення з однорідними членами .Узагальнювальні слова в реченнях з 

однорідними членами. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й 

поширені. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх 

значення. Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення, 

прикладки – непоширені й поширені. Відокремлені додатки, обставини. 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в односкладними 

членами. 

 

Складне речення 

Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному: 

 1) інтонація й сполучники або сполучні слова; 

 2) інтонація. 

            Типи складних речень за способом зв’ язку їх частин: сполучникові й 

безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного 

речення. 

 

Складносурядне речення 
Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. 

Смислові зв’ язки між частинами складносурядного речення.   

   

Складнопідрядне речення 
Складнопідрядне речення, його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні 

сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. 

Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, 

часу, способу дії та ступеня, порівняльні, причини, наслідкові, мети, умовні, 

допустові). Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за 

характером зв’язку між частинами: 

- складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 

- складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 

- складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю. 

 

Безсполучникове складне речення 
Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень 

між складовими частинами-реченнями: 

 1) з однорідними частинами-реченнями (рівноправними); 

 2) з неоднорідними частинами (пояснюваною і пояснювальною). 

 Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.   

      

Складні речення з різними видами сполучникового й                    

безсполучникового зв’язку 
Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 

зв’язку. 

 

Способи відтворення чужого мовлення 
Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої 

мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. 

 



Орфоепія. 

Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через 

фонетичну транскрипцію. Вимова слів з апострофом. 

 Відображення вимови приголосних звуків: 

- [дж], [дз], [дз]; 

- [ґ]; [ж], [ч], [ш], [дж]; 

- груп приголосних (уподібнення, спрощення); 

- м’яких приголосних; подовжених приголосних. 

 

Орфографія 
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях 

слів. Спрощення в групах приголосних. Сполучення йо, ьо. Правила вживання 

м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення 

подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. 

Правопис префіксів і суфіксів. Позначення чергування приголосних звуків на 

письмі. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання слів 

іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. 

Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених 

слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис 

відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у 

прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.  

 

Синтаксична норма 

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. 

Складні випадки синтаксичного узгодження. 

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування.    

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими 

іменниками.  Словосполучення з прийменником по.  Словосполучення з 

прийменниками в(у), при, за, із-за.  

Вживання похідних сполучників. 

Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.  

Пасивні конструкції з дієсловами на –ся. 

Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то.  

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. 

Прості ускладнені речення. 

Правила побудови складних речень. 

Логічні помилки в складних реченнях. 

 

Пунктуаційна норма 
Пунктуаційна помилка. 

Тире між підметом і присудком у простому реченні. 

Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених 

- звертаннями; 

- однорідними членами речення; 

- відокремленими означеннями, прикладками, обставинами; 

- вставними словами і реченнями. 

Кома в складному реченні. 



Крапка з комою у складному реченні. 

Двокрапка у складному реченні. 

Тире у складному реченні.  

Розділові знаки при прямій мові. 

 

Стилістична норма 

Стилістична помилка. 

Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і 

паронімів. 

Стилістичні особливості слів іншомовного походження. 

Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.  

Оцінна лексика.  

Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.  

Стилістичне забарвлення фразеологізмів. 

Виражальні можливості фразеологізмів. 

Стилістичні особливості засобів словотвору. 

Стилістичні особливості частин мови. 

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях. 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

      Основою вивчення літератури є робота над текстом художнього твору: його 

сприймання, інтерпретація й аналіз у єдності форми та змісту, а також 

засвоєння спеціальних історико-літературних і теоретико-літературних 

відомостей і фактів. 

       Програму для вступних випробувань розроблено з урахуванням чинних 

програм з української літератури для 5–11 класів, Програми ЗНО з української 

літератури 2019 року. 

Мета програми – спрямувати підготовку абітурієнтів для вступних 

випробовувань. Програма з української літератури передбачає теоретичну 

підготовку абітурієнтів. 

 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 
Абітурієнт повинен знати: 

- основні теоретико-літературні поняття: художній образ, прототип; 

- тему, ідею, мотив художнього твору;  

- сентименталізм, романтизм, реалізм та їхні ознаки; 

- епос та його жанри ( новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті 

та роману); 

- лірику, її тематичні різновиди та жанри (сонет, гімн, послання, поема; 

- драму та її жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, драма, драма-феєрія); 

- види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, 

травестія; 

- український модернізм і його особливості; 

- модерністські напрями й течії. 

Абітурієнт повинен вміти: 



- визначати місце і роль митця в літературному процесі; 

- аналізувати літературний твір чи його уривок; 

- розрізняти види й жанри літературних творів; 

- аналізувати зміст, характеризувати образи прозового твору; 

- визначати провідні мотиви ліричних творів; 

- визначати тематику, проблематику творів; 

- визначати в літературному творі тропи: епітет, порівняння, метафору, 

алегорію, гіперболу. 

 

Повний перелік творів з української літератури до  вступних випробувань 

(відповідно до ЗНО 2020) : 

 

Усна народная творчість 

 «Віють вітри» (пісня Марусі Чурай). 

 «За світ встали козаченьки» (пісня Марусі Чурай). 

 «Ой Морозе, Морозенку» (історична пісня). 

 «Чи не той то хміль…» (історична пісня). 

 «Дума про Марусю Богуславку». 

 «Ой летіла стріла» (народна балада). 

  

Давня українська література 

  «Повість минулих літ» (уривок про заснування Києва, уривок про помсту 

княгині Ольги). 

 «Слово про похід Ігорів». 

 «Dе Ііbеrtatе» (Григорій Сковорода). 

 «Всякому місту – звичай і права» (Григорій Сковорода). 

 «Бджола та Шершень» (Григорій Сковорода). 

  

Твори кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. 

 «Енеїда» (Іван Котляревський). 

 «Наталка-Полтавка» (Іван Котляревський). 

 «Катерина» (Тарас Шевченко). 

 «Кавказ» (Тарас Шевченко). 

 «Сон (У всякого своя доля…)» (Тарас Шевченко). 

 «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» (Тарас Шевченко). 

 «Заповіт» (Тарас Шевченко). 

 «Чорна рада» (Пантелеймон Куліш). 

 «Кайдашева сім’я» (Іван Нечуй-Левицький). 

 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Панас Мирний) – 1 та 4 частини твору. 

 «Мартин Боруля» (Іван Карпенко-Карий). 

 «Захар Беркут» (Іван Франко). 

 «Чого являєшся мені у сні?..» (Іван Франко). 

 «Мойсей» (Іван Франко). 

 

 

Твори літератури ХХ ст. 

 «Тіні забутих предків» (Михайло Коцюбинський). 



 «Іntermezzo» (Михайло Коцюбинський). 

 «Камінний хрест» (Василь Стефаник). 

 «Valse mélancolique» (Ольга Кобилянська). 

 «Соntra spem spero!» (Леся Українка). 

 «Лісова пісня» (Леся Українка). 

 «Блакитна Панна» (Микола Вороний). 

 «Чари ночі» (Олександр Олесь). 

 «О слово рідне! Орле скутий!..» (Олександр Олесь). 

 «О, панно Інно…» (Павло Тичина). 

 «Пам’яті тридцяти» (Павло Тичина). 

 «Ви знаєте, як липа шелестить…» (Павло Тичина). 

 «У теплі дні збирання винограду…» (Максим Рильський). 

 «Я (Романтика)» (Микола Хвильовий). 

 «Майстер корабля» (Юрій Яновський). 

 «Любіть Україну!» (Володимир Сосюра). 

 «Місто» (Валер’ян Підмогильний). 

 «Моя автобіографія» (Остап Вишня). 

 «Сом» (Остап Вишня). 

 «Мина Мазайло» (Микола Куліш). 

 «Різдво» (Богдан-Ігор Антонич). 

 «Зачарована Десна» (Олександр Довженко). 

 «Пісня про рушник» (Андрій Малишко). 

 «Ти знаєш, що ти – людина…» (Василь Симоненко). 

 «Задивляюсь у твої зіниці» (Василь Симоненко). 

 «Лебеді материнства» (Василь Симоненко). 

 «Наша мова» (Василь Голобородько). 

 «Модри камінь» (Олесь Гончар). 

 «Три зозулі з поклоном» (Григір Тютюнник). 

 «Господи, гніву пречистого…» (Василь Стус). 

 «Балада про соняшник» (Іван Драч). 

 «Два кольори» (Дмитро Павличко). 

 «Маруся Чурай» (Ліна Костенко). 

 «Страшні слова, коли вони мовчать» (Ліна Костенко). 

  

Твори письменників-емігрантів 

 «Тигролови» (Іван Багряний). 

 «Уривок з поеми» (Євген Маланюк). 

 

 Вступний іспит з української мови і літератури проводиться у вигляді 

письмового тестового контролю. Екзаменаційний тест складається з двох типів 

завдань: 

 

- Перша частина є формою перевірки знань абітурієнтів з української мови. 

Ця частина складається з 15 питань. За кожне правильно виконане завдання 

нараховується 4 бали. 



- Друга частина завдань передбачає знання абітурієнтами української 

літератури та складається з 10 питань. За кожну правильну відповідь 

нараховується 4 бали. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, якщо виконав 

всі тестові завдання з двох частин - 100 балів. 

 

Для ефективної підготовки до вступного іспиту з української мови та 

літератури пропонуються схвалені Міністерством освіти і науки України 

широко апробовані в практиці збірники тестових завдань, а також нові 

посібники для самостійної підготовки вступників. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Авраменко О.  Українська мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017. — 160 с. : іл. 

2. Авраменко О. Українська література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2016. — 256 с. : іл. 

3. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підручн. для 10 класу закл. 

загальн. середн. освіти. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. 

4. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підручн. для 11 класу закл. 

загальн. середн. освіти. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2019. 

5. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підручник для 10  

класу закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко, Василь 

Пахаренко.—Київ: Грамота, 2018.-218с.   

6. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підручник для 11 класу 

закладів загальної середньої освіти / Олександр Авраменко.—Київ: Грамота,  

2019.-256 с. 

7. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. 

закладів / О. П. Глазова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 240 с. : іл. 

8. Заболотний О.В.,  Заболотний В.В.. Українська мова: 10 клас. Рівень стандарту. 

— Київ: «Генеза», 2010, с. 161.  

9. Молочко.  Інтерактивний довідник: Українська література, 5-11 класи. Схеми, 

таблиці. –К.: Видавництво « Весна», 2018. 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні  

предметної комісії «Філологічні дисципліни  

та іноземні мови» 

Протокол № 7 від « 24 »  02      2020 р. 

Голова ПК _____ Т. В. Пономаренко 

 



Ytrogxeno ra cxBaJreao
ua sacilanni IfK

uwIl,1hrt rl'ororcor Nn h
foro"a nrc 

{ Xprranrxo f.M.

r
I.fI.

[lporpanna 3 MareMarilKt4 na 6aei noBHCIT saranbnol cepe&Hboi ocnirr,r

Mera tecryeaHHR 3 MareMarhKn y 2A21' poqi - or.linrru cryninu ni4roroeleuocri ecrynnuxie:
Merolo KoHKypcHoro eirq60py Arff HaBqaHHn y 3aRraAax $axoeoi nepe4rr,rrqoi oceirh.

Tecroei 3aBAaHHr fio.rnra'orb B ToMy, 14o6 orlinrarn 3HaHHR ra yminnn :
- oy,qyaail'r MareMarHqHi rvro4eai pea.flbHnx o6'exrie, npoqecia i rnuu4 ra ,qocni,4xynarn qi nno,qeni
saco6afvt 14 MareMarn xH ;
- BHKoHyBaTH MareMarHvni porpaxynxra (anxoxyrarra,qii s !tHc.rtaMH, no.qaHHMl,r n pitnnx Sapmax, 4ii:aigcorxamn I cr<na$arura poea'R:yaarn aa4avi Ha nponopqii', na6nraxeni o6quclennn roqo);- BHKoHyBaTH neperBopeHHtl BHpa3ie {poayrvrirra guicroee 3HaqeHHR Koxnoro e.fleMeHra Bnpa3y,
3HaxoAHTt4 gonyerunni SHaqeHHfl suienux, saaxogtlrn qucnoeisHar{eHxn aupasie np6 3a4aHnx
3HaqeHHRX enniusr,rx roqo);
- 6ygyearu fi anaaiayaarn rpa$ixra nafinpocriu.rnx $ynxqioHa.fibHl4x 3aRex{Hocrefi, gocni.qxyaaril iiHi
eracrnaocri;
- poae'Rayaana pienRnnn, xepienocri ta ix cNctennu, pose'RsyBarn rercroBi aaga,ri ga AonoMoro1gpieuRnu, xepisnocrefi ra l'xtrix cncreM;
- 3HaxoAHrl'l Ha pncyHKax reoMerpHrtHi Sirypn ra BcraHo8.npBaru ixxi elacrneocri;
- 3HaxoAhrH xinlxicui xapaKrepttcrl4Kh reoMerpnqHhx $iryp {*osxntnt eennynur ryrir, uouqi, o6'ennu};- pose'Rayearn nafinpocriuli xom6iHaropni sagaui ra o6qnclnearn fimoripnocri enna46o6hx nogih;- axaliryearr in$opnaar-1ito, uq,o noAaHa e rpaQivnifi ,ta6,nnuniia, rercroeiil ra inu.lr,rx $opruax.

Ilpegnnerni yuinnn ra cnoco6n Haa.{aauxoi gin,nuxocri :
MTEEPA I NOqATKI4 AHA/II3Y.
Pos4ir 1.qfi C,r|A I BU9A3V1.
l',Qificxi tlHcna {narypanuni, qiai, paqionanunira ippaqiona.nuui}, ix nopiennnnn ra 4ii s HnMn.r"lrc.qoni
MHoxHHH ra cnieei4noueHHfi anix nrttau.
3Harr: B.nacrnBocri 4ifi s gihcxnmu qncnawn;
- npaBnna nopiantunR gificnr,rx r{hcefl;
- osHaKH nogilunocri xarypa.aut nxqncen Ha 2,3,5, g, L0;
- npaBHna o(pyrneHHR Llilr,rx vncel i ,qecnrxoerx rqpo6is;
- o3HaqeHHR KOpeHg n-ro creneHn ra apnSmeil4qHoro KopeHn n-ro creneHR;
- B.nacrllBocri xopenie;
- o3HaqeHHtl creneHf, 3 HarypanbHwta, tlinwm ra paqionalbHHM noKaBHHKaMH, ixni enacruaocri;- qHcnoei nponaixxn;
- MoAyrb 4ificnoro qnc,na ra fioro glacpreocri.
Bmirn: poapianrrn BHAfi qHcen ra qHcnoBHx nporuixxie;
- nopisrrceatn ryiitcni qncna;
- BHKoHyBarn 4ii s.qificnnrun qhcnaMH;
- BuKoptrcroByBarn o3HaKH noginunocri;
- 3Haxo4Hrt4 HenoBHy qacrKy ra ocraqy ei4 4inenxn oAHoro Harypa,fibgoro qr4c.na Ha inule;- neperBoptosatH aettqafi nnia gpi6 y AectrHoBHil ra HecxiH,{ennnri nepio4nvxnfi gecRrxoenft gpi6 - y
zeuuailnnil;
- oxpyrrloBarn 4iri qxc.na i4ecnrxoei gpo6n;
- BHKop HcroByBarr enacrheocri Mo &V An.qo po3e,naa H HR 3aAaq.

2.Bi.qHouexHfi ra nponopqii. BigcorxH. ocHoeHi eagasi na ai4corxu.
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3naru: signoueunr, nponopqii;
- ocHoBHa anacrheicru nponop4ii;
- o3HaqeHHs ni4corxa;
- npaBnna BilKoHaHHf ni4corronnx poapaxynxia.
Bmiru: 3HaxoAt4Tt4 eignouennR qncen y enran4i eig,corxa, ei,qcorox ei4 uncna, qHc,fio sa 3HaqeHHRru fioro
eigcorxa;
- pose'Rayearn ea4avi na ei4corxoei po*paxynxn Ta nponopqii - BHaxoAHrH sirqHouennn qficefl y
tsHrnf,Ai eiAcorxa, aigcorox ciLL4ncna, qHcflo F6 FHaqeHHrru fioro BiAeorxa;
* posa'niytsarn saAaqi na eigcorxoBi pospaxyHxn ra nponop4ii.

3.Paqioaanuni, ippa4ion anani, creneNeBi, noHaBHt,rKoBi, norapusnni,.u*i, rpurouor*erpnuui BNpaBH ra ixni
nepeTBopeHHf,.
3Harn: 03HaqeHHff o6lacri rqonycntMr4x sHaqeHb gmiunnx BHpaSy ri annixnrrwr;
- o3HaqeHHR TOTOXHO pienUX Bupaaie, ToroxHoro neperBopeHHn BHpa3y, roroxnocri;
- o3HaqeHHR oAHOqneHa Ta MHOrOq.[eHa;
- npaBHra Ao4aBaHHR/ eiAHimannn i nnnoxenuR o4novneuie ra runorovlexie;
- $opnnyln cxopoqeHoro MHox(eHHR;
- posKnaA MHOrOqreHa Ha MHoxHHHtr;
- o3HaqeHHn aare6paivnoro gpo6y;
- npaBuna BHKoHaHHf, 4ifi a anre6paiqxhn ta 4po6arvua;
- o3HaqeHHfl ra BracrHBocri norapn$Ma, AectrKoerafi i narypaluuyrfi norapr$mr,r;
- ocHoBHa norapn$rrnisua loroNxicru;
- o3HaqeHHg cHHyca, KoctlHyca' TaHreHca/ KoTaHreHca qnc/loBofo apryMeHry;
- ocHoBHa rpnroHomerpHqHa roroxnicru ra uacni4rn a nei;
- @panynx 3BeAeHHe;
- Qopruynn AoAaBaHHH ra nacni4xn 3 HHX.
Bnairr: BhKoHyBarH roroxri neperBopeHnn pa4ionaauxnx, ippar4ioHarbHH& creneHeBHx, noKa3HHKoBlrx,
norapn$miuHl4x, TphroHoMerpnt{HHx nupaeie ra 3HaxorqHrH ix qncrose 3HaqeHHH npu saAaHnx
BHaqeHHRx sfvliuFn4x.
Posgin 2. ptBHffHHtt, HEptBHOCT| TA ix cncreun.

l.Iittifixi, xaa4parni, paqionanani, ippaqiona.nbni, noxaexuxoei,lorapn$miuni, rpnroxonnerpnuni
pisrRnnn, nepianocri ta ix cnctennu. 3acrocyaannR pienRnu, nepienocreil ra ix cncreM go poea'nsyBaHHff
TeKCTOBI4X 3aAaq.

3narn:pienRnnn s ognieo svtiHttoto, 03Ha'{eHHR KopeHr {pose'mxy) pisnnnnn a ognierc s^ iFtFtoto;
- nepienictu a ognien aminxoo, oanaqeHHn pora'naxy nepisnocri e o4nien anninnoru;
- o3Ha'{eHHR pose'Rsxy cHcreMH piennnu 3 ABoMa sl inut4frnr,t ra MeroAH ix pose'nsaxu;
- piauoclrnuni piennmnn, nepiunocri ra ix cucremn;
- Mero.qil poaa'nsyeannn pa4ionarunux, ippaqioNaauHnx, noKa3HHKsBr,rx, loraprsmirnmx,
TphronoMerpuq H HX pienn nu.
Bnniru:poae'F3yBarn pienRnnn i Hepienocri nepuoro ra Apyroro crenenie, a raxox piennnnn i nepienocri,
u4o 3BOArTbcr Ao Hr4x;
- pose'neyaarn cttcreMu piannnu i nepieuocrefi nepuroro i 4pyroro crenenie, a raxox ri, u4o 3BoAFTbcg
AO HHX;
- poae'R3yearn piannxnR i nepienocri, t4o nnicrnro crenexeei, noxa3HHKoBi, norapn$nniqsi ra
TpH roH oM erputni enpazn ;
- poee'nayearr piennnnn, r4o nnicrnru rpHroHoMerprvni enpaau;
- pose'nayearu ippaqionaloni piaarnxn;
- 3acrocoByBarh 3aFa/lbni mero4u ra npnilomr {po:xna4anHf, Ha MHoxHr,rKn, aaMina arvrinnoi,
3acrocyBaHHf Bnacrnsocreft $ynxqifi) y npoqeci poee'nsyeannR pieHRxu, uepienocrefi ra chcreM;
- Kopt4cryBarncn rpaSivHt4M MeroAonn posa'Rsyeannr i4ocniAxeunR pienRHu, nepienocrefi ra cncrem;
- 3acrocoBysarn piennnnR, nepianoc'ri ra cncreMr Ao poas'aryaanHfl TexcroBl4x 3a4aq;
- pore'*ayearn piennxnR i nepienocri, u10 nnicrRru erninny nig auaxonn Mo$ynni
- pola'*ayeanr pianauna, nepienocri Ta o4creMh 3 napamerpamH.



Po:4ir 3.SYHHtlti.

l'flinifini, KBaAparhqHi. cteneneai, noKa3HHxoei, norapr$nniqnira rpraroHoMerpnvxi $ynxq[i, ix ocnoani
eaacrheocri. lacroei nocligoenocri.
3narn: o3HaLleHHt $yux4ii, o6aacru BH3Ha'4eHHfl, oonacrb sHaqeHb eynxqii, rpaeix eynxqiI- cnoco6u 3arqaHHR Qynxqifi, ocxorni B"nacTnrocri ra rpaSixra Qynxr4ifi, yHa3aHlrx y uasai reun;
- o3naqeHHR Synxqii o6epnenoi go :a,qanoi;
- o3HaqeHHr apn$meruvsoi ra reolnerpnvHoi nporpecifi;
- Qopnnylu n-ro qreHa aprQruernvnoi ra reoMerpnvnoi nporpecifi;
- $oprvryarl cyMfi n nepunx qneHie apn$merrunoi ra reonnerpnvuoi nporpecifi;
- Qopnnyna cymn necxinqesnoi reoMerpnqHoi nporpeciisi anannexnnronn lql > 1.
Bnairr :axaxorq,rn o6racrr BH3H aq eH HR, o6l acrt 3HaqeH b Qyn x4ii;
- gocaigxyearu Ha napnicra (nenaBnicru), nepio4r.rvuicra gynxqin;
- 6ygyaarn rpaSixra eneMeHrapnnx Synx4ifi, Fxa3aHr,ix y nassiremh;
- BcraHoB.rtFBarH B.nacrHaocri qncnoarax Qynxr1ifi, 3alqaHHX $oprvrynon a6o rpa$ixorvr; :
- BhxoprcroByBarr{ n epersopen ne rpa giri a $yn xqift ;
- poaa'nlyearu sarqaui na apnsrueruqHy ra reomerpnrtHy nporpecii.

2.floxigxa $ynxqii, iT reomerpnqnnfi ra $ianvnrafi annicr. floxi4ni erenaenrapnnx eyxxqifi. flpaeuna
gn@penqiroBaHHfi.
3uarr:piexnHHR Aon4rtHoi go rpaSixa $ynx4ii a rov4i;
- o3naqeHHfl noxigHoi $ynxUii a rorlqi;
- $isnvxnfi Ta reomerpnqHnil snnicr noxi4xoi;
- ra6nnqa noxignr,rx elemenrapnrx $ynxqifr;
- npaeilna sHaxoAXeHnn noxi4noT cyrun, go6yrry, qacrxtr geox Synxqifi;- npaBHno 3HaxolqxeHun noxignoi crRa4enoi Syxx4ii - sHaxo4r,rn4 xyroanfi xoefiqienr i xyr uax4ly
gornuuoi.qo rpaQixa $ysxqii s ro,l4i.
Br*iru :sHaxognrn n oxi4n i el enn enra p n r,rx $yn x4i fi ;
- sHaxoAr4Th ql4cro8e 3HaqeHHR noxi4xoi $yxxqiT a rouqi Atf, 3aAaHoro aHar{eHHf, apryMeHry;
- BHaxoAHTtr noxi,qxy cyrun, ,qo6yrxy i uacrxn 4eox Qynxqifi;
- 3naxorqnrn noxi4ny cxaageutri $ynxqii;
- poea'layearn aa4aui 3 BHKopHcraHHfiM reoMerpnqHoro ra {isnrlroro BMicry noxi4noi.

3.floc,niAxennn gyxxqii 3a rqonoMoron noxigr-roi. I1o6y4oaa rpaeixia Synx4ift.
3nars: AocrarHe yMoBa 3pocraHHR (cna,qaHnn) synxqii xa nponnixxy;
- eKcrpemyMn gynxqii;
- o3HaqeHHs nafi6iauuoro i nailmenuloro 3HaqeHb fynxqii.
Bmirn :anaxo4nrn npolaixKt4 MoHoroH nocri eyr xqii;
- 3HaxoAl4Tt4 eKsrpeMyMl4 Qyxxqii 3a Aononnoron noxignoi, nafi6inuure ra nafinenue 3naqeHHfl Synxqii;-4ocni4xyearr $ynx4ii 3a gonoMoroto noxi4noira 6y4yaarn ix rpa$ixr,r;
- pose'RsyearH npHKnaAni aagavi Ha 3HaxoAxennn safi6iluuux i safiRaenu.tl,tx 3HaqeHb.

4-Ilepeicxa ra BH3HaqeHuft inrerpar. 3acrocyaarHf, Br43HaqeHoro ixrerpara go o6vncreHHf, nnoul
npteoainifi nux rpaneqifi
3naru: o3HaqeHHr nepei*roi Oynxqii, BH3HaqeHoro iurerpala, xpueonixifiHoi rpaneqii;
- ra6luqn nepeicnnx Syxxqifi;
- npaBuna 3HaxoAlKeHnn nepsicuux;
- Qopnnyra Huprona -,flefi6niqa.
Bnnirn :anaxognrn nepsicny, BH KopHcroeyrortH ii ocsoani eracrneocf ;- Eacrocoayaau $oprayny Hunroxa-/lefi6xiqa 4nn o6wcleHHfl Bt4sHaqeHoro inrerpana;
- odqncnrcearn nnou4y xpneoria i fi noi rpa neqii 3a rqonoMoron inrerpaaa;
- pole'Rsyearn nafinpocrirui npnma4ni sagaui, r4o 3BoAf,rbcs Ao 3HaxoAlKeHHn inrerpala.
Porgin4. E/lEMEHTI4 HoMElHATOPvlKl{, noqATHH TEopli linaoelpFtocrEti TA enenrtrnrpt
CTATl,lCTHKt4.



Flepecranoexn (6es noeropenr). Kot*6inaropni npanuaa cyMh ra go6yrxy. firuoeipnicru anna4xoaoi
nogii. Bn6ipxoei xapaxrepncrnKH.
3narN: o3HaqeHHr nepecraHoBxn (6er noeropeHo);
- xonn6inaropni npaerla cyMH Ta 4o6yrxy;
- K,nacilqHe 03HaqeHHF finnoeipnocri nogii, nafinpocriu"li annagrn ni4paxynr<y fittnoeipnocrefi nogifi;'SsHaqeltHR nu6ipxoanx xapaxrepmcrnn pngie Aanlrx {po rurax eu6ipnm, Mo,q,a, megiana, cepe4He
=narennn);
- rpafiuxa. tadrnuna, TeKcroBa ra iHu.ti Qopnnra no4aHHfi crarucruqnoi insopnnaqii.
Bmiru : pora'n3yBaru na ft n pocri u.ri xo*r6i xarop ni ea4au i;
- o6qncnrcsarn e uafinpocriurmx BilnaAKax finnoripnocri erna4xoenx nogirtr;
- o6qncRpearH Ta araniryearr sr,l6ipxonixapaKTepucrnxN pn4ia gannx (posrnax an1ipxn,MoAa,
ue.q,iana, cepe4H€ rxauennfi ).
|.EOMETPIN,
Posgia 1. IlJlAH I M ETPIfi .

l.Hafinpocriui reomerpr,rvni girypu na nlou{nsira ix anacruaocri.
3narn: noHRTTR ToqHH i npnrvror', npoMeHR, aigpi:xa, namaxol xyra;
- axciorun n,rra n irrnerpii;
- cynaixniTa BeprHxaruni xyrr, 6icexrprca xyra;
- BracrHBocri cyrvrixnnx ra BeprHKansnnx xyria;
- elacrneicro Gicexrpnc,4 KWa;
- napanefibHi ra nepnen4lrxynnpxi npnnni;
- nepneHAHKyrnp i noxil.na, cepe4rnunfi nepneHA&tKylxp, ai,qcraau ei4 rollig go nprnnoi;
- o3HaKH napalenbHocri npnrunx;
-TeopeMa Oaaeca, y3aranbHeHa reopeMa Oaleca.
Baniru: 3acrocoByBarh o3HaqeHHf,, o3HaKH Ta BracrmBocri Hafinpocriurrx reomerpur.tHHx 0iryp go
poaa'Rrysa nnr nRa n imer pwl*t4x3aAaq ra 3aAaq n paxrnrt Horo sr$icry.

2.Hono ra Kpyr - Ho.no, Kpyr ra'ii eneueurn;
3xarn:qenrpaauni, antacaHi Kyrh ra ix enacrnaocri;
- BiracrHBocriABox xopA, qo nepernFranrbcf,;
- gornvni Ao Kona ra iT sracrneocri
Bnrtirn:Eacrocotsyearu Ha6yri BHaHHR go posr'rayaaHHr nnanirrn*rpuqHHX aagaq ra 3a4aq npaHTlrrtHoro
smicry.

3.Tpr,rxyrnnxn.
3uarn:eugu rpnxyrnuxis ra ix ocHoeHi aaacrnaocri;
- o3HaKH pienocri rprxyrnnxie;
- nae,{iana, Eicexrpnca, Bhcora rpnxyrHmxa ra i.x elacrneocri;
- Teopema npo cyMy xyria rpuxyrxnxa;
- xepienicru rpHKyrH nKa;
- cepeAHn ninin rprxyrHnxa ra iT aracrusocri;
- Kono, onHcaHe HaBKo.no rpnKyrnuxa, i rono, BnHcaHe I TpHKyrHhK;
- reopema lli6aropa, n ponopr_1i fi n i sigpiaxr,r n pfl MoKyrHoro rpt4 Kyr.H !4 Ka;
- cnieeigxonress* rvrix cropoHaMH i xyrannu npf,MoKyTHoro rpHKyrHHKa;
- Teopema cNnycie;
- reopema xocl,rxycie.
Bmirn: xlacrQixyaaru rpr4KytHnxu sa cropoHaMr4 Ta Kyramr4;
- pose'Rayearn rpvt<yrHntll ;
- 3acrocoByBaTH o3HaqeHHn ra BnacrllBocTi pisnnx an4ia rpnxyrrnxia go poae'nsysaxnR
nnanimerpnqHHx 3aAaq ra 3aAaq npaKTHqHoFo annicry;
- 3HaxoAHTt'l pagiycl,t Kora, onucaHoro HaBKoto rprxyrHnfia, i xofla, BnHcaHoFo B TpHKlrrHhK.
4.t{orupnxyrnrx.



3narn: qornpHKyrHrax ta fioro ereMeHTt,t;
- naparefiorpaM Ta fioro enacrnsocri;
- o3HaKl,| napanenorpaMa;
- npnMorytHnx, poM6, KBaApar/ rpaneqin ra ix enactnsocri;
- cepegHfl ninin rpaneqii ra ii enacrneicru;
- enucaHi B Kotora onucani HaBKoflo Kona '.torr4pt4KyruhKr4.
Bmirn: 3acrocoBycari,t o3naqeHHfl, o3naKH Ta B/racruBocri pisxr,tx aN4ia uornpnxyrnrxia go
pole'ReyeaHnR nlaninnetpuqHltx BaAaq ra 3a4aq npaKTuqHoro s,uicry.
5.Mnoroxyrnuxn.
3Harn: MHoroKyrHhx ra fioro eflemeHTlt, onyxauri MHoroKyfHHK;
- nepHMeTp MHoroKyrHHKa;
- cyMa xyrie onyxnoro MHoroKyrHnKa;
- npaBHnbHHfi runoroxyrHnK Ta fioro elacrnsocri;
- enucaxi B Ko,no ra onncani HaBKo.no Kora MHoroKyrHHKy,t"
Bmiru: 3acrocoByBarh 03HaqeHHfl Ta B,nacrhBocri nnxoroxyrnnxie go pose'neyBaHHr uaxinnerpnunux
3aAaq Ta 3aAaq npaKTHqHoro arrlicry.
5.feonnerpnqni eeanqnnN ra ii auruipruaauun.
3naru: AoB)t(HHa ei4pisxa, Ho/ta ra fioro nqyrn;
- BenH'{nHa xyra, annnipnEaunn xyria;
- nepHMeTp MHOTOKyIHHKa;
'Sopnaynn prnn o6uncaeHHs nrouliTpHlryTHHKa, napa/rcnorpaMg, por*6a, Hmilqpara/ Tpaneq1,
nFaBHJlbHOrO nfiHofoKyTHHKa, Kpyfa, KpytoBsro ceKTopa.
Bmirn: 3HaxoAHn4 AoBxt4Hr4 ei4pisxia, rpagycHira pagianai uipu xyrie, n.rrouqi reomerpr4qHrax $iryp;
- o6qncnpearn AoBxhHy *ola ra froro Ayr, nnoqy Kpyra/ KpyroBoro cexropa;
- BHKopHcroByBarh Soptuyau nrot4 reoMerpltqHnx Siryp nqo poae'nsyaannR nnaninnerpnqHilx 3agaq ra
3aAaq n pa KTr,tr{ Horo sruicry,
6.Koopgnnarnra Bexropr na nnoqnui .
3xanr : n pnnnoxyrHa cncreMa Hoop4n Har xa n n oulr,t x i, HoopAH H arn To'{KH;
- foprvryna p,nn a$uncnennR ni4crani nnix ABoMa rosKaMH ra $opnnyna gna o$uncneHHn KoopAHHar
ceperquHh ai4pisxa;
- pienRnxn npnmsira xo,na;
- noHnrrs BeKTopa/ AoBxthHa BeKTopa, xolineapni BexTopri, pieni eexropn, KoopAHHarh BeKTopa;
- AoAaBaHHR, aigrin*anxn aexropia, M?toutenHf, tsexTopa Ha t{ylcfio;
- po3HIaA BeKropa sa ABoMa nexolineapHHMH Fexropaul1
- cxaarpnrft 4o6yror aexropie ra fiors nrtacrnaocri;
- $opmyna Arn 3HaxoA)KeHHR xyra nnix BeKropaMH, uqo aagani KoopghHaraMH;
- vMoBt4 xo.nineapnocrira nepneHAHHy/tRpHocri rexropin, qo eagani xooBAHHaraMH.
Bnnirn: sHaxo&hrn Koop4lrnarn cepe.qilHu eirqpiaxa ra Bi4craHb ruix 4sonna roqgagr{;
- cxnaAarn piennnnr npnnaoira pieHnunn xona;
- enxoAyearvt gi'i= BeKropaMH;
- 3HaxoAHrH cxaaapnrfi godyrox eexropie;
- 3acrocoeyBarn KoopAnHarn i eexropu 4o porn'RsyBaHHn nnanimerprqHux 3aAar{ Ta 3arqaq
npaKTHqHoro annicry
T.Feomerpuvni neperaopeHHs
3nan+:octtoeni argr ta sMicr reoMerphqHhx neperBopenb Ha nnouqr,rxi (pyx, crr*erpi* ai4nocno rovxr,r i
siAnocno npnrvroi', noBopor, napanenbHe nepeHeceHHfl, neperBopenxn no4i6Hocri, ronnorerin);
- o3Haxl4 no4i6xocri rprxyrnnxia;
- ei,qnouennq nnou{ no4i6nrax $iryp
Bmiru: BuKopucroByearu anasJvieocri ocnognnx eugia reoMerplrqHnx nepersopeub, ogHaKn nogi6Hocri
rpxxyrnrxie go poss'nsyBaHHr nnaninnerprqHHX 3a.qa'{ Ta 3aAaq npaKTHqHoro snAicry.
Posgin2.CTEPEOMETPlR.

l.flpnrvri ra nret4rHt4 y npocropi.
3naru:axciomn i reopennr crepeonnerpii;



- B3aeMHe po3Miu{eHHn npfiMt4x y npocTopi, npnMoi ra flnoulnHH y npocropi, nnot4HH y npocropi;
- o3Haxh napane/rbHocri npsMHXr nprMoi i nnouqnnn, nnoqnH;
- napanenbHe npoeKryBaHHS;
- o3HaKH nepneHAHKyrnpxocri npnmoi i naouqr,*nr, ABox nnoqnH;
- npoex4in noxnnoi Ha nnoqnHy, oproroHa.[uxa npoexqin;
- flpflMa ra ofepnena reopemu nporpn nepilenA$Kynspr4;
- ai,qcrana eig rouxl'r Ao ntct4hnn, ei,q touxx ,qo npnnnoi', ni4 nprrvro? Ao naparenunoi ifi nnor4r.rnn, nnix{
napanerbHHMil npgMHMU, RniX napanerbHr4Mu nnolqHHannn, nnix nnnrnooixultMH npRMt4Ml,t;
- o3HaHa nnnmoEixxoeri npf,MHX;
- xyr mix npFMnMu, npflMoro ra nrolqt4noro, n,nolqnHaMn.
Bmiru: 3acrocoeyearr osHaqeHHf,/ osHaKH Ta BnaerrBocri napanelunux i nepneHAHHyJtf,pHr,tx npnltnnx i
nnorqnH rqo pore'RryBaHHfl erep€oMerpnr{HHx gar4aq ra taAaq npafiTncHoro suicry;
- sHaxorqr,rru aaanaqeni aigcraxiTB BerHqnHH xyriB y npocropi.

2.MnororpaHHnHtl"Tina i noecpxni o6epraHHn
Snarn :4eorp aH Hnfr Kyr, fii*ifr Hnft xyr 4aorpa H HorCI Kyra ;
- MnororpaHHHNH Ta i'x enemerrn, ocxoBHi BHAII MHororpannnxia: npH3Ma/ napanenenine4, nipanRiga,
apiaaxa nipanniga;
- rina i noeepxui o6eprarxn ra i'x e,nemeHTu, ocHoBHi engu ril i noaepxoxu o6eprannn: 4nlingp, KoHyc,
apiaannfi KoHyc, xynn, c$epa;
- nepepialt MHororpaHHHxie ra rin o6epranHR nnou{HHop;
- rom6inaqii reoMerpnqHux rin;
- $optnyllt 4rn o6uNc.rreHHt nnol4 noBepxoHb/ o6'ennle MHororpaHHhxie irin o6epraHun.
Bmirn: poaB'nayaatn aa,{avi Ha o6qhc.neHHn nnou4 noeepxoHb la o6'eRaie reoMerpu'{Huxtin;
- BcraHoB^roBarH 3a po3roprxoto noeepxni BhA reoMerpnunoro rila;
- 3acrocoByBarr 03Ha'.reHHr ra BracrnBocri ocHosHr4x angia nnnororpanHnxia, rin i noaepxona
o6epranna 4o pose'RsyBaHHn crepeoMerpr,rr{Hilx Bagaq ra 3aAaq npaKrnqHoro amicry.

3.Koop4unarn ra BeKropn y npocropi.
3narn:npnanoKyrna chcrema KoopAhHar y npocropi, Koop4taHarh roqxH;
- $optuyaa ppa o6tncnexnn ei4crani uix ABoMa roqKaMH ra Soprvryaa p,na oluneneHnn KoopAHHar
cepeAhHH aigpiaxa;
- noHsrrn BeKTopa, AoBx{HHa BeKTopa, xorineapni BeKTopr,{, pioni eexroph, KoopAHHarH BeKTopa;
- AoAaBaHHn, signimann* eerropia, MHoxeHHf, BeKTopa Ha qhcJro;
- cxanepnnfi 4o6yron nexropiera iloro anacrNeocri;
- $opnnyna AnR 3HaxoAH{eHHR xyra n,tix BeKTopaMH, n4o ea4ani KoopAilHaraMu;
- yMoBH xoaineapnocri ra nepneHAfiKyrrpHocri aexropie, r4o ra4ani KoopAHHaraMH.
Bnairr: 3HaxoAr,rrn Koop4rHaril cepeAilHr si4piaxa ra ei4cranu nnix 4eonna roqHaMH;
- BHKoHyearu .qii a BexropaMx;
- enaio,qnrr cxannpnnfi go6yrox aexropie;
- 3asrocoByBarh xoopAu+aru i eexropu 4o poaa'RayBaHHfi crepeoMerphqHHX 3aflaq r€ gaAaq
npaKrHqHoro srnicry.



 



Програма вступних випробувань  з фізики 

(на основі повної  середньої освіти). 

Рівень стандарту. 

Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року. 

 

ФІЗИКА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

         Програма вступних іспитів з фізики складена з урахуванням програми 

зовнішнього незалежного оцінювання і проводяться у формі тестового 

контролю (тестування). 

         Виконання тестових завдань здійснюється за таким форматом завдань, які 

пропонують Українським центром оцінювання якості освіти, серед яких – 

завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

Основні вимоги до знань і умінь абітурієнтів 

 

Абітурієнт повинен знати: 

- що вивчають основні розділи фізики; 

- основні фізичні закони та рівняння; 

- фізичне пояснення природних явищ; 

- використання графічного метода при вивченні певних фізичних законів; 

- фізичні прилади, що використовуються під час проведення лабораторних  

робіт та демонстрацій; 

- практичне застосування фізичних знань в техніці. 

 

Абітурієнт повинен вміти: 

- розв’язувати розрахункові задачі аналітичним та графічним методами; 

 

-         розв’язувати якісні задачі. 

      

Матеріал програми розподілено за розділами: 

 

Розділ І.  Механіка 

 

Тема 1.1 Кінематика 

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла. 

Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. 

Закон додавання швидкостей. 

Прискорення. Рівноприскорений рух.  

Графіки  залежності кінематичних величин від часу для рівномірного і 

рівноприскореного прямолінійного руху. 



Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  Доцентрове прискорення. 

Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними.   

 

Тема 1.2 Релятивістська механіка 

Принцип відносності Галілея. Межі застосування законів класичної 

механіки. Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський 

закон додавання швидкостей.  

 

 Тема 1.3 Динаміка 

Сили в механіці. Інерціальні системи відліку. Маса. Закони Ньютона та 

їх застосування для розв'язування задач. 

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та 

вага тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння.  

Рух тіла під дією кількох сил. Закон Архімеда. 

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння та 

центр мас тіла.  

Імпульс, закон збереження імпульсу.  

Кінетична і потенціальна енергія. Потужність. Закон збереження 

механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці. 

  

Розділ 2. Молекулярна фізика і термодинаміка 

 

  Тема 2.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії 

Сучасні дослідження будови речовини.  

Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали.  

Основи  молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.   

Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

ідеального газу. Абсолютна шкала температур. 

Рівняння стану ідеального газу.  Ізопроцеси. 

  

Тема 2.2  Агрегатні стани та фазові переходи 

Пароутворення і конденсація. Насичена пара та її властивості. Кипіння. 

Взаємодія атмосфери та гідросфери. Вологість повітря. Рідкий стан 

речовини. Твердий стан речовини. Закон Гука. Механічні властивості 

твердих тіл. Рідкі кристали. Полімери. 

                                                         

Тема2.3 Термодинаміка 

Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного 

процесу. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. 

Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. 

Коефіцієнт корисної дії теплових машин.   

Необоротність теплових процесів. Ентропія.  

 



        Розділ 3. Основи електродинаміки 

 

Тема 3.1 Електростатика.  

Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Напруженість електричного 

поля. Принцип суперпозиції. Електрична взаємодія точкових зарядів. 

Закон Кулона. Речовина в електричному полі.  Провідники і діелектрики в 

електричному полі.  

Робота під час переміщення заряду в однорідному електричному полі. 

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості 

електричного поля з різницею потенціалів.  

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання 

конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у 

техніці. 

 

Тема 3.2 Закони постійного електричного струму.  

Постійний електричний струм. Електрорушійна сила. Закон Ома для 

повного кола. Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним 

з'єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. 

Безпека під час роботи з електричними пристроями. 

Електричний струм у металах.  Залежність питомого опору від 

температури. Надпровідність.  

 

Тема 3.3  Електричний струм у різних середовищах. 

Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність 

напівпровідників.  Електронно-дірковий перехід: його властивості і 

застосування. Напівпровідникова елементна база сучасної 

мікроелектроніки.  

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його 

закони.  

Газові розряди та їх застосування. Плазма. 

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. 

Застосування електричного струму у різних середовищах у техніці і 

технологіях.   

 

.       Тема 3.4 Електромагнітне поле 

 Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. 

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.  

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.  Дія 

магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Принцип дії 

електричних двигунів. 

 

Тема 3.5 Електромагнітна індукція. 

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної 

індукції. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля. 

Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і 

технологіях. 



 

         Розділ 4.  Коливання та хвилі 

 

  Тема 4.1 Механічні коливання та хвилі. 

Механічні коливання. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних    

коливань.  Математичний та пружинний маятники. Перетворення енергії під 

час коливань. Вимушені коливання.  Поняття про автоколивання. Резонанс. 

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Принцип 

Гюйгенса. 

 

Тема 4.2 Електромагнітні коливання та хвилі 

Вільні електромагнітні коливання. Коливний контур.  Вимушені 

електромагнітні коливання.  

Змінний струм та його характеристики.  Діючі значення напруги і сили 

струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії 

електричного струму.   

Утворення і поширення електромагнітних хвиль.  Властивості 

електромагнітних хвиль.  Фізичні основи сучасного телекомунікаційного 

зв’язку. 

 

Тема 4.3 Хвильова оптика 

Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних середовищах. 

Ефект Доплера. Поглинання і розсіювання світла. Інтерференція і дифракція 

світлових хвиль. Поляризація  й дисперсія світла. Основні фотометричні 

величини та їх вимірювання.  

Тема 4.4 Геометрична оптика. 

Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної 

оптики. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал.  Кут 

зору. Оптичні прилади та їх застосування. 

 

Розділ 5. Квантова фізика   

 

      Тема 5.1 Квантова оптика 

 Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора. 

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні 

спектри. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Спектральний аналіз та 

його застосування. 

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка  Світлові кванти. Енергія 

та імпульс фотона.  

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Сонячні 

батареї. 

 

        Тема 5.2 Елементи фізики атомного ядра та елементарних частинок 

Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Ядерні реакції. 

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду.   Взаємозв’язок маси та енергії. 

Енергія зв’язку атомного ядра. Ядерна енергетика.   

 



 



                            



                           Перевідна система оцінювання 

200 бальна шкала Рівень оцінювання навчальних досягнень 

80  

Початковий 81-86 

87-92 

93-100 

101-111  

Середній 112-122 

123-134 

135-146  

Достатній 147-158 

159-170 

171-180  

Високий 181-190 

191-200 

 

 





 



Програма оцінювання результатів навчання з історії України має формат таблиці, 

яка поєднує дві частини. У лівій – результати навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти, де виокремлено події, поняття й терміни, персоналії, історично-

географічні об’єкти, історичні джерела, історично-культурні пам’ятки – мінімум, з якого 

випускники повинні виявляти знання, а також – основні вміння в розрізі елементів 

історичної компетентності. У правій – зміст історії України відповідно до усталеної 

періодизації. Персоналії, які підкреслені, можуть пропонуватися для візуального 

розпізнавання. Знати дати створення історично-культурних пам’яток необов’язково. 

 

 

1. Вступ до історії України 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

• значення понять і термінів: «історія», «історія України», 

«хронологія», «історичне джерело», «археологія», 

«цивілізація». 

Уміти: 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 пояснювати сутність історії України як науки; 

 розпізнавати на картосхемі територіальні межі України; 

 характеризувати різновидові джерела з історії України; 

 визначати основні загально усталені періоди історії 

України. 

 

Історія України як наука. 

Періодизація історії 

України. 

Джерела з історії 

України: речові, усні, 

писемні, візуальні. 

 

 

2. Стародавня історія України 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати періодів: ІV середина III тис. до н. е. – 

розселення племен 

історичному контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі місця основних 

стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України 

(Королеве, Киїк-Коба, Кирилівська, Межиріч, Мізин); 

території розселення носіїв трипільської і середньостогівської 

археологічних культур, кіммерійців, скіфів; місця 

розташування античних міст-колоній Північного 

Причорномор’я та Криму (Тіра, Ольвія, Пантікапей, 

Херсонес), Боспорського царства; напрямки розселення 

слов’ян під час Великого переселення народів; 

 характеризувати суспільне, господарське та 

духовне життя носіїв трипільської і середньостогівської 

археологічних культур, кіммерійців, скіфів, сарматів, 

Поява та розселення 

людей на території 

України. Заняття 

привласнювального 

господарства. 

Неолітична революція. 

Поширення 

землеробства та 

скотарства на землях 

України. Ремесла. 

Трипільська та 

середньостогівська 

археологічні культури. 

Кочовики раннього 

залізного віку. 

Заснування античних 

міст-колоній у 



мешканців міст- колоній Північного Причорномор’я та 

Криму, давніх слов’ян; 

 визначати основні риси археологічних періодів, 

неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої 

Скіфії, особливості грецької колонізації Північного 

Причорномор’я та Криму; 

 пояснювати наслідки та значення Великої грецької 

колонізації, Великого переселення народів та Великого 

розселення слов’ян для розвитку українських земель; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові 

історичні джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

Північному 

Причорномор’ї та в 

Криму. Велике 

переселення народів, 

перші писемні згадки 

про давніх слов’ян 

(венедів, антів, 

склавинів). Велике 

розселення слов’ян. 

Історичні витоки 

українського народу. 

 

 

3. Русь-Україна (Київська держава) 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 860 р. - похід Аскольда на 

Константинополь, 

укладення першого відомого договору Русі з Візантією; 907, 

911, 941, 944 рр. –походи князів на Константинополь; 

хорвати 882 р. – об’єднання північних та південних руських 

земель Олегом; 988 р. – запровадження християнства як 

державної релігії; 1019-1054 рр. – князювання Ярослава 

Мудрого в м. Київ; 1036 р. – розгром печенігів князем 

Ярославом Мудрим; 1097 р. – Любенький з’їзд (снем) князів; 

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок 

правління Володимира Мономаха в м. Київ; 1187 р .- перша 

згадка назви «Україна» в писемних джерелах, створення 

«Слова о полку Ігоревім»; 

 персоналії: Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, 

Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ізяслава, 

Святослава та Всеволода Ярославовичів, Володимира 

Мономаха, Мстислава Володимировича, Ярослава 

Осмомисла, митрополита Іларіона, Антонія Печорського, 

іконописця Алімпія, літописця Нестора; • значення понять і 

термінів: «племінний союз», «князь», «полюддя», 

«язичництво», «християнство», «шлюбна дипломатія», 

«роздробленість», «віче», «вотчинне землеволодіння», 

«умовне землеволодіння», «боярин», «смерд», «ізгой», 

«закуп», «рядович», «холоп», «ікона», «мозаїка», «фреска», 

«книжкова мініатюра», «билина», «літопис»; • історично-

культурні пам’ятки: Софійський собор у м. К и їв- перша 

половина XI ст., сучасний вигляд; Спасо-Преображенський 

собор у м. Чернігів- 1036р., сучасний вигляд; Успенський 

Розселення слов’янських 

племінних союзів 

(поляни, сіверяни, уличі, 

тиверці, хорвати (білі 

хорвати), волиняни 

(дуліби, бужани), 

древляни). Назва «Русь». 

Руська земля. Утворення 

Русі-У країни (Київської 

держави). 

Внутрішньо- та 

зовнішньополітична 

діяльність перших 

київських князів. 

Державотворення кінця 

X - середини XI ст. 

Запровадження 

християнства як 

державної релігії". 

«Руська правда». 

Правління наступників 

Ярослава Мудрого. Русь- 

Україна (Київська 

держава) в першій 

третині ХП ст. Боротьба 

з половецькою загрозою. 

Роздробленість Русі-

України (Київської 

держави). Суспільно- 



собор Києво-Печерської лаври - 1073-1078 рр., сучасний 

вигляд; Михайлівський Золотоверхий собор Михайлівського 

монастиря в м. К и їв- 1108-1113 рр., сучасний вигляд; 

П’ятницька церква в м. Чернігів- кінець X II- початок XIII 

ст.; 

Вишгородська ікона Богородиці; Свенська ікона Богородиці з 

Антонієм і Феодосієм Печерської мозаїки Богоматері Оранти 

та Христа Вседержителя із Софійського собору в м. Київ – 

перша половина ХІ ст.; мініатюра «Свангеліст Лука» з 

Остромирового Євангелія – 1056-1057 рр. мініатюра «Родина 

князя Святослава Ярославовича» з «Ізборника» - 1073 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події - з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі території розселення 

східнослов’янських племінних союзів у VIII – IX ст., шлях «із 

варягів у греки», походи князів на Константинополь, походи 

князя Святослава, територіальні межі Русі-України (Київської 

держави) за Олега та Ярослава Мудрого; Київське, 

Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське князівства 

за доби роздробленості (ХП ст.); 

 характеризувати етапи політичного розвитку, 

особливості соціального і господарського життя Київської 

держави (Русі-України); розвиток Київського, Чернігівського, 

Переяславського, Галицького і Волинського князівств за доби 

роздробленості; діяльність та здобутки вказаних історичних 

діячів; 

 пояснювати наслідки та значення внутрішньо- та 

зовнішньополітичної діяльності князів, Любенького з’їзду 

князів, причини та сутність політичної роздробленості Русі-

України (Київської держави); 

 визначати передумови та історичне значення 

запровадження християнства як державної релігії; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми;  

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

 

політичне та 

господарське життя. 

Культура й духовність. 

 

 

4.Королівство Руське (Галицько-Волинська держава).Монгольська навала 



Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати події; 1199р. – творення Галицько-Волинської 

держави; 1223 р. – битва біля р. Калка; 1238-1264 рр. – 

правління Данила Романовича; 1240 р. – захоплення м. Київ 

монголами; 1245р. – битва біля м. Ярослав; поїздка Данила 

Романовича в Золоту Орду; 1253 р. – коронування Данила 

Романовича; 

 персоналії: Романа Мстиславовича, Данила Романовича 

(короля Данила), Лева Даниловича, Юрія І Львовича, Юрія II 

Болеслава; 

 значення понять і термінів: «ярлик», «баскак»; 

 історично-культурні пам’ятки: Успенський собор у 

м. Володимир – 1160р., сучасний вигляд; церква святого 

Пантелеймона поблизу м. Галич – кінець XII ст.; Холмська 

ікона Богородиці – ХІІ ст.; Дорогобузька ікона Богородиці – 

остання третина ХІІІ ст. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події - з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі королівство Руське (Галицько 

Волинську державу) за правління Романа Мстиславовича та 

Данила Романовича; напрямки походів монголів на південно-

західні землі Русі; 

 характеризувати розвиток політичного, соціального і 

господарського життя королівства Руського (Галицько-

Волинської держави), залежність українських князівств від 

Золотої Орди, наслідки золотоординського панування; 

діяльність вказаних історичних діячів; 

 визначати-передумови, особливості та значення утворення 

королівства Руського (Галицько-Волинської держави), 

особливості золотоординського панування на південно- 

західних землях Русі; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

 

Об’єднання Галицького 

та Волинського 

князівств. 

Розбудова Галицько- 

Волинської держави 

(королівства Руського) 

в 1238-1264 рр. 

Монгольська навала на 

південно-західні землі 

Русі. 

Королівство Руське 

(Галицько-Волинська 

держава) за нащадків 

Данила Романовича. 

Суспільно-політичне та 

господарське життя. 

Культура й духовність. 

 

 

 



5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині ХІV – 

першій  половині ХVІ ст. Кримське ханство 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1362 р. - битва біля р. Сині Води; 1385 р. – 

укладення Кревської унії; 40-і рр. XV ст. - утворення 

Кримського ханства; 1478 р. - визнання Кримським ханством 

васальної залежності від Османської імперії; 1489 р .- перша 

згадка про українських козаків у писемних джерелах; 1514 р.-

битва біля м. Орша; 

 персоналії: Ольгерда, Вітовта, Свидригайла, Хаджі-Герея, 

Костянтина Івановича Острозького, Юрія Дрогобича; 

 значення понять і термінів: «шляхтич», «магдебурзьке 

право», «магістрат», «цех», «Дике поле», «козак»; 

 історично-культурні пам’ятки: Вірменський собор у м. 

Львів- 1363р.; костел святого Варфоломія в м. Дрогобич – 

1392р. – XV ст.; верхній замок у м. Луцьк – друга половина 

XIV ст. –XV ст.; Кам’янець-Подільська фортеця – XIV – XVI 

ст.; Хотинська фортеця – XIII – XVI ст.; Покровська церква-

фортеця в с. Сутківці – 1476 р.; замок Паланок (Мукачівський 

замок) XIV – XVII ст.; Генуезька фортеця в м. Судак – XIV –

XV ст.; Бахчисарайський історично-культурний заповідник –

XVI–XVIII ст.; ікона святого Юрія Змієборця із с. Станиля 

поблизу м. Дрогобич; ікона Богородиці з пророками з церкви 

у с. Підгородці; церква Зішестя Святого Духа в с. Потелич – 

1502 р.; ікона Олексія Горошковича «Успіння Богородиці» - 

1547 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити .дати та історичні , 

факти (події, явища, процеси) з періодами, факти-події- з 

явищами, процесами; визначати послідовність історичних 

подій, явищ, процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних 

держав; територію Кримського ханства; 

 характеризувати полі Литовського до і після Кревської 

унії, соціально-економічний розвиток українських земель, 

становище верств, 

 досягнення в культурі, діяльність та здобутки вказаних 

історичних діячів; 

 визначати особливість соціально-політичного життя  

українських земель у складі Великого князівства 

Змагання Польщі та Литви 

за Галицько-Волинську 

спадщину. Входження 

українських земель до 

складу сусідніх держав 

(Угорське королівство, 

Молдавське князівство, 

Османська імперія, 

Московське царство). 

Кревська унія. Велике 

князівство Руське 

Свидригайла. 

Остаточна ліквідація 

Волинського та Київського 

удільних князівств. 

Утворення Кримського 

ханства. Перехід кримських 

ханів у васальну залежність 

від Османської імперії. 

Виникнення козацтва. 

Соціально-економічне 

життя. 

Культура й духовність. 



Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини 

виникнення українського козацтва; 

 порівнювати особливості перебування українських земель 

у складі сусідніх держав; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам'ятки. 
 

 

6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1556–1561 рр. – створення Пересопницького 

Євангелія; 1556 р. – заснування князем Дмитром 

Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі; 

1569 р. – Люблінська унія: утворення Речі Посполитої; 1586 

р. –  утворення першої братської (слов'яно-греко-латинської) 

школи у м. Львів; 1596 р. – Берестейська церковна унія: 

утворення Української греко-католицької церкви (УГКЦ); 

 персоналії: Василя-Костянтина Костянтиновича 

Острозького, Дмитра Вишневецького, Криштофа 

Косинського, Северина Наливайка, Івана Федоровича, 

Герасима Смотрицького, Іпатія Потія, Мелетія 

Смотрицького; 

 значення понять і термінів: «воєводство», «низове 

козацтво», «реєстрове козацтво», «городове козацтво», 

«Запорозька Січ», «старшина», «кошовий отаман», 

«гетьман», «клейноди», «Українська греко-католицька 

церква», «братство», «полемічна література»; 

 історично-культурні пам’ятки: мініатюри 

Пересопницького Євангелія- 1556-1561 рр.; Острозький 

замок: Кругла (Нова) вежа - кінець XVI ст.; ансамбль площі 

Ринок у м. Львів: Чорна Кам’яниця - кінець XVI ст., будинок 

Корнякта – 1580 р.; євангеліст Лука: гравюра з львівського 

«Апостола» -1574 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказні дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події – з 

явищами, процесами визначити послідовність історичних 

подій, явищ, процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі територіальні зміни, що 

Люблінська унія та її вплив 

на українські землі. Зміни в 

соціальній структурі 

українського суспільства. 

Виникнення Запорозької 

Січі. Повстання 1590-х рр. 

Братський рух. Утворення 

УГКЦ. Культура й 

духовність. 



відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства 

на українських землях та їхні центри; 

 характеризувати соціальну структуру українського 

суспільства, становище різних верств населення 

українського суспільства XVI ст., суспільно-політичні зміни, 

які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської 

унії, здобутки в галузі культури; військово- політичну 

організацію козацтва; діяльність православних братств; 

становище православної церкви; діяльність та здобутки 

вказаних історичних діячів; 

 визначати причини та наслідки Люблінської та 

Берестейської уній, перших козацьких повстань; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 
 

 

7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана 

Петра Конашевича-Сагайдачного на м. Москва; 1621 р. – 

Хотинська битва; 1625 р. «Куруківська угода; 1632 р. –

«Пункти для заспокоєння руського- народу», утворення 

Київської колегії; 1637–1638 рр. – повстання під проводом 

Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні; 

 персоналії: Петра Конашевича-Сагайдачного. Тараса 

Федоровича, Івана Сулими, Йова Борецького, Петра Могили; 

 значення понять і термінів: «фільварок», «кріпак», 

«панщина», «Золотий спокій»; 

 історично-культурні пам’ятки: ансамбль Успенської 

церкви у м. Львів: церква Успіння – 591–1629 рр., вежа 

Корнякта –1572-1578 рр., каплиця Трьох Святителів -1578 р.; 

ансамбль кафедрального костелу у м. Львів: каплиця Боїмів – 

1609 –1617 рр.; портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з 

книги «Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра 

Конашевича-Сагайдачного» - 1622 р.; замок у с. Підгірці 

(Львівська область) – 1635 – 1640 рр.; Іллінська церква у с - 

Суботів - 1656 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події- з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

Зміни в соціально- 

економічному житті. 

Морські походи козаків. 

Участь; українського 

козацтва у війнах Речі 

Посполитої проти 

Московського царства та 

Османської імперії. 

Козацькі повстання 1620-

1630-х рр. «Ординація 

Війська Запорозького...». 

Культура. 

Відновлення вищої 

православної церковної 

ієрархії 1620 р. Духовність. 



процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних 

держав; воєводства Речі Посполитої на українських землях; 

 характеризувати політичне та соціально-економічне 

становище в українських землях, становище православної та 

греко-католицької церков; діяльність за здобутки вказаних 

історичних діячів; 

 визначати наслідки «доби героїчних походів козацтва» 

перших десятиліть XVII ст., козацьких повстань 1620-1630-х 

рр.; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 
 

 

8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та 

Пилявсцька битви; 1649 р. – Зборівська битва, Зборівський 

договір; 1651 р. – Берестецька битва, Білоцерківський 

договір; 1652 р. – Батозька битва; 1653 р. – Жвансцька облога, 

Кам’янецький договір; 1654 р. – Переяславська рада, 

українсько-московський договір («Березневі статті»); 1656 р. 

– московсько-польське Віленське перемир’я; 

 персоналії: Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Адама 

Кисіля; 

 значення понять і термінів «національно-визвольна війна», 

«Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «покозачення». 

Уміти:  

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дата та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події – з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі територіальні; зміни, що 

відбулися внаслідок Національно- визвольної війни, 

територію української козацької держави за Зборівським і 

Білоцерківським договорами, місця основних подій війни; 

Національно-визвольна 

війна українського 

народу. Зміни в 1 

суспільно-політичному 

житті. 

Утворення української 

козацької держави - 

Війська Запорозького. 

Внутрішньо- та 

зовнішньополітична 

діяльність уряду 

Богдана 

Хмельницького. 



 характеризувати відносини Війська Запорозького з Річчю 

Посполитою, Кримським ханством, Молдовою, Московією, 

Швецією та Трансільванією; умови мирних угод українців з 

польським урядом, українсько-московського договору 1654 

р.; діяльність вказаних історичних діячів; 

 визначати причини та наслідки Національно-визвольної 

війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах 

тогочасної Європи; 

 пояснювати наслідки й значення найважливіших битв 

війни та договорів у розгортанні національно-визвольної 

боротьби; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

9. Козацька Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1658 р.- Гадяцький договір; 1659 р. 

Конотопська битва; 1667 р. – Андрусівське перемир’я; 1669 р. 

– Корсунська угода, визнання Правобережною 

Гетьманщиною протекторату Османської імперії; 1681 р. – 

Бахчисарайський мирний договір; 1686 р. – «Вічний мир» між 

Московським царством і Річчю Посполитою, 

підпорядковування Київської митрополії Московському 

патріархатові; 

 персоналії: Івана Виговського, Юрія Немирича, Юрія 

Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького, Петра 

Дорошенка, Івана Сірка, Дем’яна Многогрішного, Івана 

Самойловича;  

 значення понять і термінів «Руїна», «Великий згін», 

«Чигиринські походи». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події - з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам 

Лівобережної та Правобережної України; території, що 

перебували під контролем Московського царства, Османської 

імперії, Речі Посполитої; 

 характеризувати зміст політичних угод, що стосувалися 

Внутрішньо та 

зовнішньополітична 

діяльність гетьманів 

козацької України 50 - 

80-х рр. XVII ст. 

Занепад Правобережжя. 

Запорозька Січ у складі 

Гетьманщини.1 

Адміністративно- 

територіальний устрій 

Слобідської України. 

 



українських земель, особливості господарського та 

церковного життя; діяльність вказаних історичних діячів; 

 визначати причини та наслідки Руїни; укладення 

гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, 

найважливіших угод між іноземними державами, що 

стосувалися українських земель; особливості 

адміністративно-політичного устрою Слобідської України та 

Лівобережної Гетьманщини; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

10. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1708 р. – українсько-шведський союз, 

зруйнування Батурина; 1709 р. – зруйнування 

московитськими військами Чортомлицької Січі, Полтавська 

битва; 1710 р. – «Конституція..» Пилипа Орлика; 1713 р .- 

ліквідація козацтва на Правобережній Україні; 1734 р. - 

заснування Нової (Підпільненської) Січі; 

 персоналії: Івана Мазепи, Семена Палія, Костя Гордієнка, 

Пилипа Орлика, Івана Скоропадського, Павла Полуботка, 

Данила Апостола, Феофана Прокоповича; 

 Значення понять і термінів: «конституція», «Малоросія», 

«Малоросійська колегія», «змосковщення/зросійщення», 

«козацьке бароко», «козацький літопис»; 

 історично-культурні пам’ятки: портрет Богдана 

Хмельницького авторства Вільгельма Гондіуса – середина 

XVII ст.; Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в 

м. Чернігів— 1679-1689 рр.; Покровський собор у м. Харків- 

1689 р.; ікона «Покров Богородиці» (з портретом Богдана 

Хмельницького) – перша половина XVIII ст.; оборонна 

синагога в м. Жовква- 1692-1698 рр.; Георгіївська церква 

Видубицького монастиря в м. Київ - 1696-1701 рр.; 

Преображенська церква у с. Великі Сорочинці - 1732 р.; ікона 

Йова Кондзелевича «Вознесіння Христове» з іконостасу 

церкви Воздвижения Чесного Хреста монастиря Скит 

Манявський; гравюра Івана Мигури «Іван Мазепа серед своїх 

добрих - справ»-1706 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явиш, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події – з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

Гетьманщина в 1687-

1709 рр. Повстання під 

проводом Семена Палія 

(1702-1704 рр.). 

Північна війна і 

Україна. 

Внутрішньополітична 

діяльність гетьманів 

козацької України 20 - 

30-х рр. XVIII ст. 

Обмеження автономії 

Гетьманщини. 

Діяльність Першої 

Малоросійської колегії, 

«Правління 

Гетьманського уряду» 

(1734-1750 рр.). 

Культура. Києво-

Могилянська академія. 

Духовність. 



 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі, у складі 

різних держав; території, підвладні гетьманам Лівобережної 

України, події Північної війни на території України; 

 характеризувати діяльність Першої Малоросійської 

колегії, «Правління Гетьманського уряду»; зміст основних 

положень «Конституції...» Пилипа Орлика; діяльність та 

здобутки вказаних історичних діячів; визначати причини 

укладення українсько-шведського союзу в роки Північної 

війни, наслідки Полтавської битви для українських земель; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам'ятки. 

 

11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати події: 1764 р. – остаточна ліквідація посади гетьмана; 

1768 р. – Коліївщина; 1775 р. – остаточна ліквідація 

Запорозької Січі; 1780-1782 рр. – ліквідація особистої 

залежності селян в Австрійській імперії; 1783 р. – 

закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; 

1783 р. - підкорення Російською імперією Кримського 

ханства; 

 персоналії: Кирила Розумовського, Петра 

Калнишевського, Олекси Довбуша, Максима Залізняка, Івана 

Гонти, Григорія Сковороди, Артема Веделя, Івана 

Григоровича-Барського; 

 значення понять і термінів: «опришок», «Нова 

(Підпільненська) Січ», «паланка», «зимівник», «Задунайська 

Січ», «гайдамака», «Коліївщина»; 

 історично-культурні пам’ятки: собор святого Юра у  

м.Львів – 1744-1762 рр.; Андріївська церква у м. Київ - 1747-

1757 рр.; ратуша в м. Бучач – 1751 р.; Покровська церква в м. 

Київ –1766 р.; Троїцький собор у м. Новомосковськ 

(архітектор Яким Погрібняк) – 1775-1780 рр.; Успенський 

собор Почаївської лаври – 1771-1783 рр.; палац Кирила 

Розумовського в м. Батурин - 1799-1803 рр., сучасний вигляд; 

скульптурна група святого Юрія змієборця на фасаді собору 

святого Юра у м. Львів (скульптор Йоганн Пінзель). 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно' до 

Внутрішня політика 

останнього спільника 

Гетьманщини. 

Діяльність Другої 

Малоросійської колегії. 

Скасування козацького 

устрою на 

Слобожанщині. 

Ліквідація Запорозької 

Січі. Ліквідація 

автономії 

Гетьманщини. 

Опришківський та 

гайдамацький рухи. 

Зміни в політичному 

становищі 

Правобережної України 

та західноукраїнських 

земель після поділів 

Речі Посполитої (1772, 

1793, 1795 рр.). 

Реформи Марії Терезії 

та Йосифа ІІ та їх вплив 

на українські землі. 

Культура й духовність. 



подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти: 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події- з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних 

держав; територіальні зміни, що відбулися на українських 

землях унаслідок поділів Речі Посполитої, російсько-

турецьких війн (1768-1774, 1787-1791 рр.), ліквідації 

Кримського ханства (1783), території охоплені 

опришківським і гайдамацьким рухами, Коліївщиною; 

 характеризувати основні напрями політики Російської 

імперії щодо України, особливості опришківського га 

гайдамацького рухів, територіально-адміністративний устрій 

та господарське життя Нової (Підпільненської) Січі, політику 

Австрійської імперії щодо західноукраїнських земель 

діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати події та наслідки опришківського й 

гайдамацького рухів, скасування гетьманства, ліквідація 

Запорозької Січі, поділів Речі Посполитої, приєднання земель 

Правобережної України та Кримського ханства до Росії; 

 пояснювати значення Гетьманщини та Запорозької Січі в 

історії України; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 
 

12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ -в першій половині 

XIX ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1798 р. – видання «Енеїди» Івана 

Котляревського; 1828 р. – ліквідація Задунайської Січі; 

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського 

полку; 1830-1831 рр. – польське визвольне повстання; 1840 р. 

– перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка; 1846-1847 рр. 

– діяльність Кирило-Мефодіївського братства; 

 персоналії: Івана Котляревського, Устима Кармалюка, 

Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона 

Куліша; 

 значення понять і термінів: «нація», «національне 

відродження», «національна ідея», «масон», «промисловий 

Адміністративно- 

територіальний поділ 

українських земель у складі 

Російської імперії. 

Українське національне 

відродження: початок, 

періоди й особливості. 

Відновлення українського 

козацтва в час французько- 

російської війни. Кирило- 

Мефодіївське братство. 

Поширення в Україні 

російського та польського 

суспільних рухів. Початок 

промислового перевороту. 



переворот». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати, відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносите дати із історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події – з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій-явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі адміністративно 

територіальний устрій українських земель у складі Російської 

імперії, територіальні зміни, що відбулися внаслідок 

російсько-турецької війни 1806-1812 рр.; 

 характеризувати асиміляційну політику Російської імперії 

щодо України, економічний розвиток і соціальні відносини, 

початок національного відродження, поширення в Україні 

російського та польського суспільних рухів, програмні 

засади, документи та діяльність Кирило-Мефодіївського 

братства; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини, значення національного відродження, 

діяльності Кирило-Мефодіївського братства; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються геми. 

 

 

13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ - в першій 

половині ХІХ ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1816 р. – створення освітнього товариства 

галицьких греко-католицьких священиків; 1833-1837 рр. – 

діяльність «Руської трійці»; 1837 р. – видання «Русалки 

Дністрової»; 1848 р. – скасування панщини в Галичині, 

створення Головної Руської Ради, видання першої 

українськомовної газети «Зоря Галицька»; 

 персоналії: Івана Могильницького, Маркіяна Шашкевича, 

Івана Вагилевича, Якова Головацького, Олександра 

Духновича, Лук’яна Кобилиці; 

 значення понять і термінів: «будителі», «революція», 

«Весна народів». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дата відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

Адміністративно- 

територіальний поділ 

західноукраїнських земель. 

Початок національного 

відродження. Діяльність 

«Руської трійці». Альманах 

«Русалка Дністровая». 

Західноукраїнські землі в 

європейській революції 

1848- 1849 рр. Діяльність 

Головної Руської Ради 

(1848-1851 рр.). 

Досвід парламентаризму. 



процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі у складі 

Австрійської імперії; 

 характеризувати перебіг українського національного руху 

під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії; 

політику Австрійської імперії щодо західноукраїнських 

земель, її наслідки; початок національного відродження, 

форми соціального протесту населення; діяльність та 

здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати наслідки і значення подій 1848-1849рр., 

причини та значення українського національного руху на 

західноукраїнських землях; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

14. Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1805 р. – відкриття університету в м. Харків; 

1834 р. – відкриття університету і в м. Київ; 1839 р. ліквідація 

царською владою греко-католицької церкви на 

Правобережжі; 

 персоналії: Василя Каразіна, Петра Гулака-Артемовського, 

Григорія Квітки- Основ’яненка, Михайла Максимовича, 

Михайла Остроградського; 

 значення понять і термінів: «класицизм», «романтизм»; 

 історично-культурні пам’ятки: будівля Київського 

університету – 1837-1843 рр.; картина Василя Тропініна 

«Дівчина з Поділля»; картини Тараса Шевченка 

«Автопортрет» (1840), «Катерина» (1842), офорти з серн 

«Живописна Україна»; пам’ятник князю Володимиру в м. 

Київ – 1853 р.; пам’ятник градоначальнику та генерал-

губернатору Арману де Рішельє в м. Одеса (скульптор Іван 

Мартос) 1828 р.; картина Василя Штернберга «Садиба  

Г. С. Тарновського в Качанівці» - 1837 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явиш, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

Освіта, наука, 

література, мистецтво, 

образотворче 

архітектура. «Історія 

русів». 

Галицько-руська 

матиця. Собор руських 

вчених. 



контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати основні явища і процеси розвитку 

культури; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати умови та особливості розвитку культури кінця 

XVIII – першої половини XIX ст., причини культурних 

зрушень у першій половині XIX ст.; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

 

15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 19 лютого 1861р. – царський маніфест про 

скасування кріпосного права в Російській імперії; 1863 р. – 

Валуєвський циркуляр; 1863-1864 рр. – польське 

національно-визвольне повстання; 1876 р. – Емський указ; 

 персоналії: Володимира Антоновича, Олександра 

Кониського, Михайла Драгоманова, Павла Чубинського, 

Бориса Грінченка, Ісмаїла Гагринського; 

 значення понять і термінів: «Київська козаччина», 

«земство», «громадівський рух». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати основний зміст реформ 1860-1870-х рр. та 

особливості їх проведення на українських землях, зміни в 

соціальному складі населення в другій половині XIX ст., 

процеси модернізації; національний рух на українських 

землях у складі Російської імперії, національну політику 

Росії; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати наслідки Кримської війни для. України, 

наслідки реформ 1860-1870-х рр., Валуєвського циркуляру та 

Емського указу; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

Події Кримської війни 

1853- 1856 рр. на 

українських землях та 

поразка Російської 

імперії. 

Реформи 1860-1870-х 

рр. і процеси 

модернізації в Україні. 

Українські підприємці. 

Політика російського 

царизму щодо України. 

Розвиток 

громадівського руху. 

Журнали «Основа», 

«Громада», «Київська 

старина». Діяльність 

«Південно-Західного 

відділу Російського 

географічного 

товариства» (1873-1876 

рр.). 

Братство тарасівців. 

Національне 

відродження 

кримськотатарського 

народу. 

 

16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XІX ст. 



Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1865 р. створення у м. Львів товариства 

«Просвіта»; 1873 р. - створення у м. Львів Літературного 

товариства імені Тараса Шевченка (від 1892 р. - Наукове 

товариство імені Тараса Шевченка) 1890 р. створення Русько-

української радикальної партії; 1899 р. - створення 

Української національної-демократичної партії та 

Української соціал-демократичної партії; 

 персоналії: Юліана Романчука, Юліана Бачинського, Івана 

Франка, Олександра Барвінського, Юрія Федьковича; 

 значення понять і термінів: «трудова еміграція», 

«кооперація», «москвофіли», «українофіли», «народовці», 

«радикали», «партія», «нова ера» 

Уміти: 

 встановлювали та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному  

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати особливості соціально-економічного 

розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX 

ст., зміни в соціальному, складі населення, основні течії 

суспільно- політичного руху; діяльність «Просвіти» та 

Наукового товариства імені Тараса Шевченка, процес 

утворення українських політичних партій у Галичині; 

діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини та наслідки трудової еміграції 

українців, зародження кооперативного руху; особливості 

українського національного руху, місце і роль провідних 

діячів західноукраїнських земель в українському 

національному рухові другої половини XIX ст.; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

Політика австрійського 

уряду щодо 

західноукраїнських 

земель. Діяльність 

культурно- освітнього 

товариства «Просвіта». 

Українські видання: 

«Правда», «Діло», 

«Записки Наукового 

товариства імені 

Шевченка». Розвиток 

кооперативного руху. 

Трудова еміграція. 

Політизація 

українською 

національного руху та 

утворення перших 

політичних партій. 

 

 

 

17.Культура в другій половині XIX - на початку ХХ ст. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

дати подій: 1865 р. – відкриття Новоросійського 

університету; 1875 р. – відкриття Чернівецького 

Піднесення української 

культури. Розвиток 

освіти, науки, 



університету; 

персоналії: Іллі Мечникова, Івана Пулюя, Агатангела 

Кримського, Дмитра Яворницького, Лесі Українки, Марка 

Кропивницького, Миколи Садовського, Марії Заньковецької, 

Михайла Вербицького, Миколи Лисенка, Соломії 

Крушельницької, Богдана Ханснка, Василя Симиренка; 

значення п о н я г ё «професійний театр», «реалізм», 

«модернізм»; 

історично-культурні пам’ятки: резиденція православних 

митрополитів Буковини і Далмації в м. Чернівці - 1864-1882 

рр.; Володимирський собор у м .К и їв- 1862-1896 рр.; 

будівля оперного театру в м. Одеса - 1884-1887 рр.; будинок з 

химерами в м. Київ - 1901— 1903 рр.; будинок Полтавського 

губернського земства - 1903-1908 рр.; будинок страхового 

товариства «Дністер» у м. Львів- 1905-1906рр.; пам’ятник 

Богдану Хмельницькому в м. Київ (скульптор Михайло 

Микешин)- 1888р.; картина Миколи Пимоненка «Святочне 

Ворожіння» - 1888 р.; картина Сергія Васильківського 

«Козаки в степу» - 1890 р.; картина Іллі Рєпіна «Запорожці 

пишуть листа турецькому султанові» - 1880-1891 рр.; картина 

Івана Труша «Портрет Лесі Українки»- 1900р.; картина 

Олександра Мурашка «Дівчина в червоному капелюсі» - 

1902-1903 рр. 

Уміти: 

встановлювати та групувати вказані дати, відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносній дати, та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

характеризувати основні культурні явища, процеси другої 

половини XIX – початку XX ст., розвиток освіти, науки, 

літератури, образотворчого, музичного мистецтва, 

архітектури, становлення професійного театру; діяльність та 

здобутки вказаних історичних діячів; 

визначати умови розвитку культури в другій половині XIX - 

на початку XX ст.; 

сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, 

що стосуються теми; 

візуально розпізнавати та характеризувати вказані історично-

культурні пам’ятки. 

літератури, музичного, 

образотворчого, 

театрального 

мистецтва. Українські 

підприємці-

благодійники. 

Релігія і церква. 

 

18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 



Знати: 

 дати події: 1900 р. – створення Революційної української 

партії (РУП); 1908 р. – створення Товариства українських 

поступовців (ТУП); 1905 р. – створення першої в 

Наддніпрянській Україні «Просвіти»; 

 персоналії: Євгена Чикаленка, Миколи Міхновського, 

Вячеслава Липинського; 

 значення понять і термінів: «монополія», «хутір», 

«відруб», «чорносотенець», «страйк». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати особливості економічного та соціального 

розвитку (процес монополізації, розвитку сільського 

господарства, утворення українських політичних партій, 

розвитку самостійницької і автономістської течій в 

національному русі), національно-визвольний рух України в 

роки російської революції 1905-1907 рр., діяльність 

українських парламентських громад в І та IІ Державних 

Думах Росії, особливості проведення аграрної реформи Петра 

Столипіна та її запровадження в Україні; діяльність та 

здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати основні тенденції політичного, соціально 

економічного розвитку українських земель у складі 

Російської імперії на початку XX ст., причини та наслідки 

посилення національного гніту в 1907-1914 рр.; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

Утворення 

монополістичних 

об’єднань в Україні. 

Земельна реформа 

Петра Столипіна та її 

вплив на Україну. 

Консолідація 

української надії. 

Створення політичних 

партій 

Наддніпрянщини. 

Самостійницька й 

автономістська течії в 

національному русі. 

Події революції 1905-

1907 рр. в Україні. 

Діяльність українських 

парламентських громад 

в Іта II Державних 

Думах. Діяльність 

«Просвіти». Посилення 

російського 

імперського наступу на 

Україну в 1907- 1914 

рр. 

 

19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1900 р. – Андрія Шептицького митрополитом 

УГКЦ;1907 р. – впровадження в Австрійсько-Угорській 

імперії загального виборчого права для чоловіків; 

 персоналії: Андрія Шептицького, Івана Боберського, 

Кирила Трильовського; 

 значення поняття: «загальне виборне право». 

Уміти: 

Становище 

промисловості та 

сільського 

господарства. 

Радикалізація 

українського 

політичного руху. 

Вплив УГКЦ на 



 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати економіку західноукраїнських земель у 

складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного 

руху, діяльність політичних партій, національних і 

спортивно- фізкультурних організацій «Сокіл», «Січ», 

«Пласт»; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини активізації політичного руху на 

початку XX ст., його результати, роль Андрія Шептицького в 

піднесенні національного життя; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

формування 

національної свідомості 

населення 

західноукраїнських 

земель. 

 

20. Україна в роки Першої світової війни 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: серпень 1914 р. – утворення Головної 

української ради, формування легіону Українських січових 

стрільців (УСС), створення Союзу визволення України; 1914 

р. – Галицька битва; 1915 р. – утворення Загальної 

української ради; 1916 р. – Брусиловський І прорив; 

персоналії: Костя Левицького, Дмитра Донцова, Андрія 

Жука, Михайла Галущинського, Вільгельма Франца фон 

Габсбурга-Лотрінгена (Василя Вишиваного); 

 значення понять і термінів: «світова війна», «Галицько 

Буковинське генерал-губернаторство», «мобілізація», 

«евакуація». 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами визначити послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначити правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі військові події на території 

України в 1914-1917 рр., бойовий шлях легіону УСС, 

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство; 

 характеризувати територіально-політичні плани 

Україна в 

геополітичних планах 

країн Антанти і 

Центральних держав. 

Війна та українські 

політичні сили. Головна 

українська рада. Союз 

визволення України. 

Загальна українська 

рада. Воєнні дії на 

території України в 

1914— 1917 рр. 

Українці в арміях 

воюючих держав. 

Українські січові 

стрільці. Політика 

Російської імперії та 

Австро- Угорщини на 

українських землях у 

1914-1917 рр. 



ворогуючих держав щодо українських земель, позиції 

українських політичних сил щодо війни, політичне життя та 

соціально- економічне становище населення в роки війни; 

діяльність вказаних історичних діячів; 

 визначати політичні та соціально-економічні наслідки 

війни для українського суспільства; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

21. Початок Української революції. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: березень 1917 р. – утворення Української 

Центральної Ради (УЦР); квітень 1917 р. – Всеукраїнський 

національний конгрес; червень 1917 р. – І Універсал УЦР; 

липень 1917 р. – II Універсал УЦР; листопад 1917 р. – III 

Універсал УЦР; 9 (22) січня 1918 р. – IV Універсал УЦР, 

проголошення незалежності Української Народної 

Республіки (УНР); січень 1918р. – бій біля станції. Крути; 

січень (лютий) 1918 р. – Берестейський мирний договір між 

УНР га державами Четверного союзу; 

 персоналії: Михайла Грушевського, Володимира 

Винниченка, Сергія Сфремова, Петра Болбочана, Номана 

Челебіджіхана; 

 значення понять і термінів: «автономізація», 

«самостійники», «Українська Центральна Рада», «універсали 

УЦР», «Генеральний Секретаріат», «Вільне козацтво», 

«Установчі Збори», «більшовизм», «курултай». 

Уміти: 

 Встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами визначити послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначити правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі територію УПР згідно з ІІІ 

Універсалом УЦР; напрямки наступу більшовиків під час 

першої війни Росії з УНР; територію У HP за Берестейським 

мирним договором; • характеризувати діяльність УЦР, 

українських партій; основні положення універсалів УЦР; 

взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом та 

більшовицькою Росією; боротьбу за владу в Києві в жовтні - 

листопаді 1947 р.; ультиматум Раднаркому; діяльність та 

Революційні події в 

Україні в 1917- на 

початку 1918 р. 

Українізація армії. 

Еволюція поглядів 

політичних сил України 

в питанні 

самовизначення. 

Універсали Української 

Центральної Ради. 

Відносини УЦР з 

Тимчасовим урядом та 

більшовицькою Росією. 

Проголошення УНР. 

Кримськотатарський 

національний рух 

«Всеукраїнський з’їзд 

рад» у м. Харків. Перша 

війна більшовицької 

Росії з УНР. Бій біля 

станції Крути. Події 

1917 р. в Криму. 

Проголошення 

незалежності УНР. 

Окупація 

більшовицькою Росією 

України. Берестейський 

мирний договір. 

Вигнання більшовиків 

із території УНР. Похід 

Петра Болбочана на 

Крим. 

Конституція УНР. 



здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини Української революції, її характер; 

роль «Всеукраїнських з’їздів рад» у містах Київ, та Харків; 

причини та наслідки першої війни більшовицької Росії з УНР; 

здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі; 

 пояснювати історичне значення універсалів УЦР; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 29 квітня 1918 р. – державний переворот і 

прихід до влади Павла Скоропадського; 1 листопада.1918 р. – 

Листопадовий зрив у Львові; 13 листопада 1918 р. – 

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки 

(ЗУНР); листопад 1918р. – заснування Української академії 

наук (УЛН); 14 листопада 1918 р. – утворення Директорії; 22 

січня 1919р. – проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР; 

грудень 1919 – травень 1920 рр. – Перший Зимовий похід 

армії УНР; квітень 1920 р. – Варшавська угода; березень 1921 

р. – Ризький мирний договір; 1921р. – утворення Української 

автокефальної православної церкви (УАПЦ); листопад 1921 р. 

– Другий Зимовий похід армії УНР; 

 персоналії: Павла Скоропадського, Дмитра Вітовського, 

Євгена Петрушевича, Симона Петлюри, Нестора Махна, 

Володимира Дипківського, Григорія Нарбута, Володимира 

Вернадського; 

 значення поняті термінів «Директорія», «соборність», 

«отаманщина», «воєнний комунізм», «червоний терор», 

«інтервенція» «Чортківська офензива», «Київська 

катастрофа», «автокефальна церква»; 

 історично-культурні пам’ятки: пам’ятник Тарасові 

Шевченку в м. Ромни (скульптор Іван Кавалерідзе) – 1918 р.; 

картина Григорія Нарбута «Еней та його військо» - 1919 р. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явиш, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події – з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі територію Української 

Гетьманський 

переворот. 

Українська Держава. 

Західноукраїнська 

Народна Республіка. 

Український 

національний рух на 

Буковині й у Закарпатті. 

Акт злуки УНР та 

ЗУНР. Українсько-

польська війна 1918-

1919 рр. Директорія. 

Друга війна 

більшовицької Росії з 

УНР. Більшовицький 

режим в Україні. 

Ухвалення Конституції 

УСРР 1919 р. Політика 

воєнного комунізму. 

Червоний і терор. 

Військова інтервенція 

Антанти на півдні 

України. Денікінський 

режим в Україні. 

Повернення 

більшовицької влади. 

Перший Зимовий похід. 

Варшавська угода між 

УНР та Польщею. 

Польсько-радянська 

війна на території 

України. 

Другий Зимовий похід 

армії УНР. 



Держави Павла Скоропадського; хід воєнних дій на території 

України в 1918-1921 рр.; 

 характеризувати внутрішню та .зовнішню політику урядів 

гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР, ЗУНР, 

Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР), 

зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, Ризького 

мирного договору, культурне життя в Україні в 1918-1921 рр.; 

діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини гетьманського перевороту та падіння 

влади гетьмана Павла Скоропадського; особливості 

внутрішнього та зовнішнього становища УНР часів 

Директорії; причини і. наслідки українсько-польської війни та 

підписання Симоном Петлюрою Варшавської угоди; причини 

поразки Української революції; 

 пояснювати історичне значення відновлення української 

державності на східно- га західноукраїнських землях та 

об’єднання українських держав (Акт злуки УНР та ЗУНР); 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні  

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

Холодноярська 

республіка (1919-1922 

рр.). 

Культура та духовність 

 

23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1921-1923 рр. – масовий голод в Україні;  

1922 р. - входження УСРР до складу Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР); 1923 р. – початок політики 

коренізації і українізації в УСРР; 1925 р. – проголошення 

курсу на індустріалізацію; 

 персоналії: Олександра Шумського, Миколи Хвильового, 

Михайла Волобуева; 

 значення понять і термінів: «тоталітарний режим», «нова 

економічна політика (неп)», «коренізація», «українізація», 

«індустріалізація»; 

 історично-культурні пам’ятки: літографія Василя Касіяна 

«Гуцул з квіткою», естамп «Карпатська мати» -1923р.; 

картина Федора Кричевського «Життя»: триптих («Любов. 

Сім’я. Повернення») – 1925 – 1927 рр.; будівля Держпрому в 

м. Харків -1925-1928 рр. 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити, дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами; факти-події з явищами, 

Масовий голод у 

південних губерніях 

УСРР. Антирелігійна 

кампанія. Неп в УСРР. 

Входження УСРР до 

складу СРСР. 

Утворення Кримської 

АСРР. Національна 

політика радянської 

влади в УСРР. 

Молдавська АСРР. 

Суспільно- політичне 

життя. Ліквідація 

багатопартійності. 

Політика 

коренізації/українізації 

в УСРР. Згортання непу 

і перехід до 

директивної економіки. 

Індустріалізація. 

Кампанія з ліквідації 



процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно 

територіальному устрої УСРР у 1921- 1928 рр.; 

 характеризувати складові непу, процес стабілізації 

економічного й соціального життя в Україні; національну, 

релігійну та церковну політику в Україні, коренізацію і 

українізацію та її наслідки, особливості української культури; 

діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини та наслідки вступу УСРР в СРСР; 

причини та особливості впровадження непу в Україні; 

коренізації і українізації, її вплив на суспільство та українську 

культуру; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

неписьменності 

дорослих. Культура. 

Духовне життя. 

 

24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1928/1929-1932 рр. - перша «п’ятирічка;  

1928 р. – судовий процес у Шахтинській справі; 1929 р. – 

початок насильницької колективізації; 1930 р. – судовий 

процес у справі Спілки визволення України (СВУ); 1932-1933 

рр. – Голодомор в Україні; 1934 р. перенесення столиці УСРР 

з Харкова до Києва; 1937 р. – ухвалення Конституції УРСР; 

1937-1938 рр. – «Великий терор»; 

 персоналії: Казимира Малевича, Михайла Бойчука, Леся 

Курбаса, Олександра Довженка; 

 значення понять і термінів: «п’ятирічка», «соціалістична 

індустріалізація», «колективізація сільського господарства», 

«репресії», «розкуркулення», «закон про п’ять колосків», 

«Голодомор», «чорна дошка», «націонал-ухильництво», 

«розстріляне відродження», «Головне управління таборів 

(ГУТаб)», «паспортна система», «геноцид», «соціалістичний 

реалізм»; 

 історично-культурні пам’ятки: картина Миколи Самокиша 

«Бій Богуна з Чарнецьким під Монастирищем в 1653 р.» -

1931 р.; будівля Верховної Ради УРСР у м. Київ - 1936-1939 

рр. 

 

Форсована 

індустріалізація, 

Насильницька 

колективізація. 

Примусові 

хлібозаготівлі. Опір 

селянства. Голодомор 

1932— 1933 рр. – 

геноцид Українського 

народу. 

Масштаби та наслідки 

Голодомору. Масові 

репресії та їх 

ідеологічне 

виправдання 

більшовицьким 

режимом. 

Політичні процеси 

1920-х - початку 1930-х 

рр. Згортання 

українізації. 

Ідеологізація 

суспільного життя в 



Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі основні індустріальні об’єкти, 

побудовані в роки перших п’ятирічок, райони, що найбільш 

постраждали від Голодомору; 

 характеризувати сутність політики форсованої 

індустріалізації та насильницької колективізації; 

взаємозв’язок між складовими політики сталінського 

тоталітарного режиму (індустріалізація, колективізація, 

«культурна революція», масові репресії); зміни в соціальній 

структурі населення, особливості культурного житія періоду; 

діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини джерела фінансування та наслідки 

політики форсованої індустріалізації та насильницької 

колективізації; причини та наслідки масових репресій, 

Голодомору; 

 пояснювати взаємозв’язок між економічними 

перетвореннями та структурними змінами в суспільстві, 

масовими репресіями; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

Україні. 

Культ особи. Великий 

терор. 

Биківня та інші місця 

масових поховань 

жертв репресій. 

Націоналці ю-

демографі чи і зміни. 

Розстріляне 

відродження. 

Антирелігійна 

кампанія. 

 

 

25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1920 р. - підписання Бессарабського 

протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії 

до складу Румунії; 1923 р .- визнання країнами Антанти 

входження Східної Галичини до складу Польщі, саморозпуск 

уряду ЗУИР; 1925 р. - утворення Українського., національно-

демократичного об’єднання (УНДО); 1929 р. - утворення 

Організації українських націоналістів (ОУН); 1930 р .- 

проведення польською владою акції «пацифікації»; 1938 р .- 

надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-

Словаччини; 15 березня 1939 р. - проголошення незалежності 

Карпатської України; 

Правовий статус 

українських земель у 

складі Польщі. 

Національна політика 

та міжнаціональні 

відносини. 

Економічне і соціальне 

становище населення. 

Українська кооперація. 

Просвітні організації 

краю. 

Українські політичні і 



 персоналії: Євгена Коновальця, Володимира-Сергія 

Залозецького-Саса, Василя Мудрого, Августина Волошина; 

 значення понять і термінів: .«осадництво»,. «пацифікація», 

«інтегральний націоналізм», «русинство», «політична 

еміграція». 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі у складі 

Польщі, Румунії, Чехословаччини, територіальні межі 

Карпатської України; 

 характеризувати вплив міжнародної ситуації 

1920-1930-х рр. на політику урядів Польщі, Румунії, 

Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя 

населення, освіти та культури, різні течії національного руху, 

діяльність політичних партій західноукраїнських земель  

1930-х рр.; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 

 визначати причини поділу українських земель між різними 

державами в 1920-1930-х рр. та їх наслідки для суспільства; 

причини і наслідки діяльності українських політичних сил; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

громадські організації. 

Українська військова 

організація та ОУН. 

Українські землі у 

складі Румунії. 

Татарбунарське 

повстання. 

Суспільно-політичне 

життя. 

Українські землі у 

складі Чехословаччини. 

Правовий статус 

Закарпаття. Суспільно-

політичне й соціально-

економічне життя. 

Карпатська Україна. 

Карпатська Січ. 

Культура та духовність. 

Політичне і культурне 

життя української 

еміграції. 

  

26. Україна в роки Другої світової війни 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький 

договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт 

Молотова Ріббентропа»);    1 вересня 1939 р. – Початок 

Другої світової, війни; 17 вересня 1939 р. – вторгнення 

Червоної армії на територію Західної України; червень 1940 

р. – вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та 

Північної Буковини; 22 червня 1941 р. – напад Німеччини на 

CPСP; 30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення 

Української Держави; 14 жовтня 1942 р. – створення 

Української повстанської армії (УПА); грудень 1942 р. – 

початок вигнання німецьких військ та їх союзників з України; 

6 листопада 1943 р. – вигнання німецьких окупантів з м. Київ; 

Українське питання в 

міжнародній політиці 

напередодні Другої 

світової війни. 

Радянсько-німецькі 

договори 1939 р. 

Початок Другої світової 

війни. Окупація 

Червоною армією 

Галичини, Волині, 

Північної Буковини, 

Хотинщини та 

Південної Бессарабії. 



січень-лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна 

операція; 28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання німецьких 

військ та їх союзників з території України; 9 травня 1945 р. – 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 2 

вересня 1945 р. – завершення Другої світової війни; 

 персоналії: Івана Баїряного, Тараса Бульби (Боровця), 

Степана Бандери, Андрія Мельника, Ярослава Стецька, 

Романа Шухевича, Кирила Осьмака, Івана Кожедуба, Олексія 

Береста, Амет-Хана Султана, Василя Порика, Кузьми 

Дерев’янка, Олени Теліги; 

 значення понять і термінів: «радянізація», «план 

“Барбаросса”», «випалена земля», «нацистський новий 

порядок», «план “Ост”», «Голокост», «остарбайтери», 

«концтабори», «колабораціонізм», «Поліська Січ», 

«бандерівці», «чорносвитники», «депортація», «український 

визвольний рух». 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; 

 співвідносити дати та історичні факти (події, явища, 

процеси) з періодами, факти-поди з явищами, процесами; 

визначати послідовність історичних подій, явищ, процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі українські землі, приєднані до 

УРСР у 1939-1940 рр.; основні події, пов’язані з початком та 

завершенням вигнання з України німецьких загарбників і їх 

союзників; окупаційні зони, на які була поділена Україна; 

території активних дій різних течій руху опору окупантам; 

 характеризувати суть гітлерівських планів «Барбаросса» та 

«Ост», «нацистського нового порядку», Голокост, діяльність 

українського визвольного руху, діяльність та здобутки 

вказаних історичних діячів; 

 визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. 

для українських земель, політики радянізації новоприєднаних 

до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941-

1942 рр., основні результати та наслідки війни для України й 

українського народу, внесок українського народу в перемогу 

над нацистською Німеччиною та її союзниками; особливості 

культури й духовного життя в період війни; 

 пояснювати наслідки найважливіших воєнних подій 1941 

1944 рр. на території України, депортації кримських татар та 

інших народів Криму; 

Радянізація. Масові 

політичні репресії 1939- 

1940 рр. Початок 

німецько- радянської 

війни. Бойові дії в 1941-

1942 рр. Відступ 

Червоної армії. 

Мобілізаційні заходи. 

Злочини 

комуністичного 

тоталітарного режиму. 

Окупація України 

військами Німеччини та 

її союзниками. «Новий 

порядок». Масове 

знищення мирного 

населення. 

Голокост. Опір 

окупантам. Український 

визвольний рух. 

Проголошення Акта 

відновлення 

Української; Держави. 

Поліська Січ. 

Українська повстанська 

армія. 

Українсько-польське 

протистояння. 

Радянський 

партизанський рух. 

Бойові дії 1942-1943 рр. 

Вигнання німецьких 

військ та їхніх 

союзників з 

Правобережної та 

Південної України. 

Депортація кримських 

татар та інших народів 

Криму. Завершення 

бойових дій на 

території України. 

Українці у військових 

формуваннях держав 

Об’єднаних Націй. 

Внесок українського 



 сприймати-та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела що стосуються теми. 

народу в перемогу над 

нацизмом. Українське 

питання на 

Тегеранській, 

Потсдамській Ціна 

війни. 

Ялтинській і 

конференціях. 

Культура й духовність. 

 

27. Україна в перші повоєнні роки 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 1945 р. – входження Закарпаття до складу 

УРСР; квітень 1945 р. – Україна – співзасновниця Організації 

Об’єднаних Націй (ООН); березень 1946 р. – ліквідація 

УГКЦ; 1946-1947 рр. – масовий голод в Україні; квітень-

липень 1947 р. – проведення польською владою операції 

«Вісла»; жовтень 1947 р. – проведення операції «Захід»; 

1951р. – встановлення західного кордону УРСР;  

 персоналії: Олександра Богомольця, Сергія Лебедева, 

Андрія Малишка, Максима Рильського, Володимира Сосюри, 

Павла Тичини, Володимира Філатова, Василя Кука, Йосипа 

Сліпого; 

 значення понять і термінів: «відбудова», «операція 

“Вісла”», «операція “Захід”», «ждановщина», 

«лисенківщипа», «космополітизм», «холодна війна»; 

 історично-культурна пам’ятка: картина Тетяни болонської 

«Хліб» - 1949 р. 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події; явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно 

територіальному устрої України; 

 характеризувати політику влади щодо соціально 

економічного, культурного, релігійного і повсякденного 

життя, хід операцій «Вісла» та «Захід»; діяльність та здобутки 

вказаних історичних діячів; 

Україна – 

співзасновниця ООН. 

Встановлення кордонів 

УРСР у міжнародних 

договорах. 

Посилення радянізації 

та репресії у західних 

областях УРСР. 

Український 

визвольний рух у 1944-

1950-хрр. Обмін 

населенням між 

Польщею й УРСР. 

Масові депортації 

(1944- 1946 рр.). 

Операції «Вісла» і 

«Захід». Ліквідація 

УГКЦ. 

Внутрішньополітична й 

економічна ситуація в 

УРСР. Масовий голод 

1946-1947 рр. 

Ідеологічні кампанії. 

«Чистки» творчої 

інтелігенції. Культура й 

духовність. 



 визначати особливості та наслідки радянізації західних 

областей, причини та наслідки проведення операцій «Вісла» 

та «Захід», розгортання ідеологічних кампаній; 

 пояснювати причини масового голоду в Україні, ліквідації 

УГКЦ; сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

 

28. Україна в умовах десталінізації. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 

 дати подій: 1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів у 

сталінських концтаборах, ліквідація ГУТабу; лютий 1954 р. – 

входження Кримської області до складу УРСР; 1956 р. – XX 

з’їзд КГ1РС, засудження культу особи; 1959 р. – утворення 

Української робітничо-селянської спілки; 1959 р. – утворення 

Клубу творчої молоді «Сучасник» у м. Київ; персоналії: 

Катерини Білокур, Левка Лук’яненка, Івана Світличного, 

Василя Стуса, Алли Горської, Ліни Костенко, Євгена 

Сверстюка, Василя Симоненка, Леся Танюка, Сергія 

Корольова; 

 значення понять і термінів: «десталінізація», «культ 

особи», «лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», 

«раднаргосп», «шістдесятники», «дисиденти»; 

 історично-культурна пам’ятка: картина Катерини Білокур 

«Хата в Богданівні»- 1955 р. 

 

Уміти: 

: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно 

територіальному устрої України; 

 характеризувати сутність процесу десталінізації, спроби 

реформ управління економікою в середині 1950-1960-х рр., 

особливості розвитку культури; сутність антирежимного руху 

Участь українців у 

повстаннях у 

сталінських 

концтаборах. XX з’їзд 

КПРС. Десталінізація і 

лібералізація 

суспільного життя. 

Зміни адміністративно- 

територіального 

устрою: входження 

Кримської області до 

складу УРСР. Зміни в 

управлінні 

господарством. 

Зародження 

дисидентського руху та 

його течії. 

«Шістдесятництво». 

Антирежимні виступи  

1960-х рр. Культура й 

духовність. 



та його течії; діяльність та здобутки вказаних історичних 

діячів; 

 пояснювати причини та наслідки входження Кримської 

області до складу УРСР;  

 визначати наслідки процесу лібералізації, реформ для 

українського суспільства, причини виникнення та значення 

антирежимного руху; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

29. Україна в період загострення кризи радянської системи 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 

 дати подій: 1965 р. - перша хвиля масових затримань 

діячів антирежимного руху; 1970 1972 рр. – видання 

самвидавного «Українського вісника»; 1972 р. – друга хвиля 

масових затримань діячів антирежимного руху; 1976 р. – 

утворення Української громадської групи сприяння 

виконанню Гельсінських угод (УГГ);  

 персоналії; Івана Дзюби, Валерія Марченка, Петра 

Гриґоренка, Миколи Руденка, В’ячеслава Чорновола, 

Михайла Брайчевського, Сергія Параджанова, Івана 

Миколайчука, Олеся Гончара, Леоніда Викова, Володимира 

Івасюка, Мустафи Джемілєва, Миколи Амосова, Олега 

Антонова; 

 значення понять і термінів: «застій», «дефіцит», 

«розвинений соціалізм», «номенклатура», «самвидав», 

«тамвидав», «правозахисник»; 

 історично-культурні пам’ятки: картина Марії 

Приймаченко «Гороховий звір» - 1971р.; пам’ятник 

засновникам Києва (Кий, Щек, Хорив і їх сестра Либідь) 

(скульптор Василь Бородай) - 1982 р. 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події; явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати наслідки змін в політичному керівництві 

УРСР на початку 1970-х рр.; стан економіки; основні вимоги 

Ідеологічні орієнтири 

партійно-радянського 

керівництва. 

Конституція УРСР   

1978 р. Економічна 

ситуація в УРСР. 

Дисидентський рух: 

течії, форми і методи 

боротьби. Українська 

громадська група 

сприяння виконанню 

Гельсінських угод. 

Самвидав. 

Кримськотатарський 

національний рух. 

Культура й духовність. 



та напрями дисидентського руху 1960-1970-х рр., явища у 

сфері культури, політику зросійщення; діяльність та здобутки 

вказаних історичних діячів; 

 визначати причини політико-ідеологічної кризи 

радянського ладу в Україні, активізації спротиву, досягнення 

та проблеми розвитку соціальної сфери; 

 пояснювання значення дисидентського руху; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми; 

 візуально розпізнавати та характеризувати вказані 

історично-культурні пам’ятки. 

 

30. Відновлення незалежності України. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дата подій: квітень 1985 р. – початок «перебудови»; 26 

квітня 1986 р. – катастрофа на Чорнобильській атомній 

електростанції (АЕС); вересень 1989 р. – створення 

Народного руху України за перебудову; березень 1990 р. – 

проведення перших альтернативних виборів до Верховної 

Ради УРСР; 16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою 

УРСР Декларації про державний суверенітет України; 

жовтень 1990 р. –«революція на граніті»; 24 серпня 1991 р. – 

ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення 

незалежності України; 1 грудня 1991р. – проведення 

Всеукраїнського референдуму та і обрання Президента 

України; 

 персоналію Леоніда Кравчука; 

 значення понять і термінів: «перебудова», «гласність», 

«плюралізм», «український національно-демократичний рух», 

«багатопартійність», «суверенітет», «незалежність», «ринкові 

відносини», «референдум», «президент». 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій; явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 характеризувати зміст та основні напрями політики 

«перебудови», розгортання соціального і національного рухів, 

зв’язок між національно-демократичним і дисидентським 

Початок перебудови в 

СРСР. Чорнобильська 

катастрофа. Стан 

економіки. Шахтарські 

страйки. Гласність і 

політичний плюралізм. 

Український 

національно-

демократичний рух. 

Зміни в політичному 

керівництві УРСР. 

Формування 

багатопартійної 

системи. 

Вибори до Верховної 

Ради УРСР і до 

місцевих рад 1990 р. 

Декларація про 

державний суверенітет 

України. Революція на 

граніті. Створення 

Автономної Республіки 

Крим (АРК). Меджліс 

кримськотатарського 

народу (червень 1991 

р.). Спроба державного 

перевороту в СРСР у 

серпні 1991 р. Акт 

проголошення 

незалежності України. 



рухами як формами українського визвольною руху, процес 

формування багатопартійності, зміст Декларації про 

державний суверенітет України та Акта проголошення 

незалежності України, особливості соціально-економічної 

становища УРСР; діяльність вказаного історичного діяча; 

 визначати причини та наслідки поглиблення економічної 

кризи, погіршення життєвого рівня населення, падіння 

авторитету Комуністичної партії України; 

 пояснювати причини розпаду СРСР і його наслідки для 

державотворення в Україні; значення відновлення 

незалежності України; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

Референдум і вибори 

Президента України 1 

грудня 1991 р. Розпад 

СРСР. Міжнародне 

визнання України. 

Культура. Духовне 

відродження. 

 

31. Становлення України як незалежної держави 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 6 грудня 1991 р. – започаткування Збройних 

Сил України; липень 1994 р. – обрання Леоніда Кучми 

Президентом України; 1995 р. – обрання України членом 

Ради Європи (РЄ); 28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції 

України; вересень 1996 р. – запровадження національної 

грошової одиниці – гривні; жовтень-грудень 2004р. – 

«Помаранчева революція», обрання Президентом України 

Віктора Ющенка;  

 персоналії: Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Любомира 

Тузара, Леоніда Каденюка; 

 значення понять і термінів: «корупція», «тіньова 

економіка», «олігарх», «Помаранчева революція», 

«поліконфесійність». 

 

Уміти: 

 встановлювати га групувати вказані дати відповідно до 

подій, явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти 

(події, явища, процеси) з періодами, факти-події з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних подій, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальні 

одиниці України (області, АРК, міста Київ, Севастополь); 

 характеризувати державотворчі процеси, зміни в 

політичному, соціально-економічному, національному, 

культурному житті, здобутки України на шляху інтеграції у 

Державотворчі процеси 

в незалежній Україні. 

Повернення кримських 

татар на батьківщину. 

Статус Криму. 

Суспільно-політичне 

життя. 

Особливості 

формування 

багатопартійності. 

Конституція України. 

Економіка України в 

1991-1998 рр. та в 1998 

– 2004 рр. 

Запровадження гривні. 

Демографічні та 

міграційні процеси. 

Олігархічна система. 

Початок інтеграції в 

європейський і світовий 

простір. Політична 

розбудова суспільства. 

Рухи протесту на 

початку 2000-х рр. 

Помаранчева 

революція. Україна в 

системі міжнародних 

відносин. 

Культура й духовність. 



європейський, світовий простір; діяльність та здобутки 

вказаних історичних діячів; 

 визначати основні тенденції суспільного розвитку України 

за часів незалежності;  

 пояснювати причини європейської інтеграції України; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються теми. 

 

32. Творення нової України. 

Результати навчально-пізнавальної діяльності Зміст історії України 

Знати: 

 дати подій: 2008 р. – вступ України до Світової організації 

торгівлі (СОТ); січень 2010 р. – обрання Віктора Януковича 

президентом України; листопад 2013 – лютий 2014 рр. – 

революція Бідності, повалення авторитарного режиму; 

червень 2014 р. –  обрання Петра Порошенка президентом 

України; 2014 р. – підписання Україною угоди про асоціацію 

з Європейським Союзом (ЄС); вересень 2014р. –лютий 2015 

рр. Мінські домовленості; 

 персоналії: Петра Порошенка; 

 значення понять термінів: «Євромайдан», «революція 

Гідності», «Небесна Сотня», «анексія»; «сепаратизм», 

«антитерористична-операція», «тимчасово окупована 

територія», «кіборг», «волонтерський рух», «люстрація», 

«громадянське суспільство», «безвізовий режим», 

«екуменізм». 

 

Уміти: 

 встановлювати та групувати вказані дати відповідно подій, 

явищ, процесів; співвідносити дати та історичні факти (події, 

явища, процеси) з періодами, факти-події  з явищами, 

процесами; визначати послідовність історичних події, явищ, 

процесів; 

 визначати правильність застосування в історичному 

контексті вказаних понять і термінів; 

 розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальні 

одиниці України (області, АРК, міста Київ, Севастополь); 

 характеризувати перебіг державотворчих процесів в  

Україні впродовж останнього десятиліття; природу 

походження, рушійні сили та значення Євромайдану і 

революції Гідності; чинники формування громадянського 

суспільства в незалежній Україні; важливість для України 

політичної асоціації, економічної інтеграції та впровадження 

безвізового режиму з ЄС діяльність та забутки вказаних 

Суспільно-політичне 

життя України в 2005-

2013 рр. 

Авторитарний режим 

Віктора Януковича. 

Революція Гідності. 

Небесна Сотня. Анексія 

Росією Криму. Агресія 

Росії прози України. 

Російсько-українська 

війна. Добровольчі 

батальйони. 

Волонтерський рух. 

Реакція світової 

спільноти. Спроби 

мирного врегулювання. 

Соціально-економічний 

розвиток України до і 

після 2014 р. 

Євроінтеграційний 

поступ України: угода 

про асоціацію між 

Україною за ЄС. Режим 

безвізового в’їзду в 

країни ЄС для громадян 

України. Культура й 

духовність. 



історичних діячів;  

 визначати основні тенденції суспільного розвитку України 

за часів незалежності; основні тенденції та протиріччя 

соціально-економічного розвитку України в 2005-2008, 2008-

2014 і після 2014. 

 пояснювати передумови, ознаки та наслідки агресії Росії 

проти України; 

 сприймати та інтерпретувати різновидові історичні 

джерела, що стосуються геми. 

 


	- що вивчають основні розділи науки про мову;
	- основні орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні правила;
	- морфологічні ознаки та синтаксичну роль частин мови;
	- загальні відомості про просте і складне речення, однорідні члени речення, речення із вставними словами, відомості про відокремлені та уточнюючі члени речення, пряму мову;
	- основні поняття мовлення і спілкування;
	- норми українського мовленнєвого етикету.
	- знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки;
	- розставляти розділові знаки при однорідних членах речення, звертанні, вставних словах (словосполучення і реченнях), при відокремлених членах речення, у складних реченнях, при прямій мові.
	- основні теоретико-літературні поняття: художній образ, прототип;
	- тему, ідею, мотив художнього твору;
	- сентименталізм, романтизм, реалізм та їхні ознаки;
	- епос та його жанри ( новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману);
	- лірику, її тематичні різновиди та жанри (сонет, гімн, послання, поема;
	- драму та її жанри (комедія, трагедія, трагікомедія, драма, драма-феєрія);
	- види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск, бурлеск, травестія;
	- український модернізм і його особливості;
	- модерністські напрями й течії.
	Повний перелік творів з української літератури до  вступних випробувань (відповідно до ЗНО 2020) :
	Усна народная творчість
	Давня українська література
	Твори кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.
	Твори літератури ХХ ст.
	Твори письменників-емігрантів


	8. Заболотний О.В.,  Заболотний В.В.. Українська мова: 10 клас. Рівень стандарту. — Київ: «Генеза», 2010, с. 161.
	- що вивчають основні розділи фізики;
	- основні фізичні закони та рівняння;
	- фізичне пояснення природних явищ;
	- використання графічного метода при вивченні певних фізичних законів;
	- фізичні прилади, що використовуються під час проведення лабораторних  робіт та демонстрацій;
	- практичне застосування фізичних знань в техніці.
	- розв’язувати розрахункові задачі аналітичним та графічним методами;
	-         розв’язувати якісні задачі.

