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ПИТАННЯ Cl
з історії України

зі вступниками на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» 
на основі повної загальної середньої освіти 

до Миколаївського національного аграрного університету у 2019 році

1. Охарактеризуйте поняття: рід, плем’я, матріархат, патріархат.
2. Що означає поняття “неолітична революція”?
3. Проаналізуйте побут та вірування кіммерійців, скіфів і сарматів.
4. Назвіть та охарактеризуйте причини проникнення греків у Північне 

Причорномор’я.
5. Який існує зв’язок між природними умовами та розвитком людського 

суспільства?
6. Який існує зв’язок між природними умовами та розвитком людського 

суспільства?
7. Проаналізуйте вірування слов’ян.
8. Що ви знаєте про виникнення Київської Русі та князювання Олега, Ігоря, 

Ольги, Володимира, Ярослава ?
9. Чому Велике князівство Литовське називають “Литовською Руссю”?
10. Чому Запорозьку Січ деякі історики характеризують як «козацьку 

демократичну християнську республіку»?
11. Висловіть своє судження щодо вислову Μ. Аркаса «Січ Запорозька - це 

був український лицарський орден, що не мав собі рівних в Європі і до 
наших днів».

12. Які причини козацько-селянських повстань наприкінці XVI ст.?
13. Яке значення мали козацькі походи проти турок і татар?
14. Що ви знаєте про звичаї, побут, символіку, військову майстерність 

козаків?
15. Чому І.Мазепа вважав за необхідне розірвати відносини з Московією?
16. Чому царизмові вдалося без сильного спротиву ліквідувати автономний 

устрій України?
17. Що спричинило гайдамацький і опришківський рухи в Україні?
18. У чому виявилось національне відродження в Україні у І пол. XIX ст.?
19. Яке значення для українства Західної України мав вихід альманаху 

“Русалка Дністрова”?
20. Чому на західноукраїнських землях, на відміну від Наддніпрянської 

України, визвольний рух набув політичного характеру?



21. Де на Вашу думку було сильніше гноблення, в Австрійській чи Російській 

частинах України? Чому? 

22. Чому Російська імперія розпочала перебудову свого господарського 

комплексу в 60 рр. 19 ст.? Яка подія штовхнула її до реформ? 

23. Якими були основні положення ІІІ Універсалу? У чому полягає його 

історичне значення? 

24. Основні положення та історичне значення ІV Універсалу. 

25. Порівняйте політичну діяльність УЦР та Гетьманату. Визначте спільне і 

відмінне. 

26. Охарактеризуйте розвиток української державності за Директорії. 

27. Проаналізуйте характер основних воєнних дій на території України в 

1919 – 1920 рр. 

28. Які особливості мав національно-визвольний рух на західноукраїнських 

землях? 

29. Порівняйте мету і суть політики “воєнного комунізму” та непу. 

30. Чим відрізнялися і що було спільне у методах і завданнях політики 

“воєнного комунізму” та “індустріалізації”. 

31. Якими були основні наслідки колективізації в Україні? 

32. Якими були визначальні риси тоталітарного режиму? Доведіть їх 

притаманність політичному режиму, що існував в УРСР в 1930-х роках? 

33. Якими методами користувалися німці для встановлення “нового 

порядку”? 

34. Охарактеризуйте процес визволення України від німецьких військ. 

35. Якими були особливості відбудови промисловості республіки у перше 

післявоєнне десятиліття? 

36. Охарактеризуйте політичний процес утворення СРСР. 

37. Політика воєнного комунізму – це вимушена політика в роки 

громадянської війни чи цілеспрямована спроба комуністичного 

експерименту? Відповідь обґрунтуйте. 

38. Порівняйте мету і суть політики “воєнного комунізму” та непу. 

39. Чим відрізнялися і що було спільне у методах і завданнях політики 

“воєнного комунізму” та “індустріалізації”. 

40. Якими були основні наслідки колективізації в Україні? 

41. Порівняйте аграрну політику більшовиків за “воєнного комунізму”, непу, 

колективізації за схемою: методи, зміст, результати. 

42. Які основні здобутки української культури та її трагічні сторінки у 20 – 

30-ті роки ХХ ст.? 

43. Якими були визначальні риси тоталітарного режиму? Доведіть їх 

притаманність політичному режиму, що існував в УРСР в 1930-х роках? 

44. Якими були причини невдач радянських військ на першому етапі Великої 

Вітчизняної війни? 

45. Звільнення України від окупації. 

46. Наслідки Другої світової війни для України. 

47. Діяльність ОУН – УПА та її збройний опір радянській владі у воєнні і 

повоєнні роки. 



48. Україна в період повоєнної відбудови ( 1946 - 1953 рр.)
49. Україна в період “ хрущовської відлиги”.
50. Опозиційний рух в Україні у 60 - 80-х рр. XX ст.
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