
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

до екзамену «Історія України І пол. ХХ ст.» 

(для студентів спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)») 

 

1. Дискусійні проблеми української історії 1907–1914 рр. 

2. Посилення окупаційного режиму в Західній Україні і Наддніпрянщині 

напередодні Першої світової війни. 

3. Економічне становище західно- і східноукраїнських земель. 

4. Українські політичні партії і громадські організації напередодні Першої 

світової війни. 

5. Дискусійні проблеми української історії Першої світової війни. 

6. Причини війни і українське питання.  

7. Хід військових дій на території України в 1914–1917 рр. Мобілізація 

українців в армії воюючих сторін. 

8. Українські січові стрільці: бойовий шлях. 

9. Український національний рух у роки Першої світової війни. Діяльність 

політичних партій і громадських організацій. 

10. Східна Галичина і Північна Буковина в умовах російської окупації. 

Повсякденне життя українства в умовах війни. 

11. Особливості розвитку стрілецького живопису, літератури, музик, їх 

жанровість та особливості. 

12. Дискусійні проблеми української історії періоду УЦР. 

13. Причини і характер революції. Утворення та конституювання Української 

Центральної  

14. Розгортання Української революції весною-влітку 1917 р. І і ІІ універсали. 

Генеральний Секретаріат. Урядова політична криза. Збройний виступ 

самостійників.  

15. Наростання політичної боротьби в Україні у вересні – жовтні 1917 р. ІІІ 

Універсал.  

16. Перша російсько-українська війна: причини, хід, наслідки. «Червоний» 

терор в Україні. 

17. Причини проголошення ІУ Універсалу, його зміст та наслідки. Брест-

Литовський мирний договір. Діяльність німецької військової адміністрації 

на Україні. Конституція УНР. Причини падіння УЦР та її історичне 

значення. 

18. Дискусійні проблеми української історії періоду Української Держави. 

19. Причини приходу. Внутрішня політика гетьмана П.Скоропадського. 

20. Перетворення у сфері культури в період гетьманату. 

21. Зовнішня політика Української держави. 



22. Ставлення політичних партій до перевороту гетьмана Скоропадського. 

Оформлення антигетьманської опозиції, її практичні кроки. 

23. Чому консервативний український проект Скоропадського не мав 

майбутнього? 

24. Утворення Директорії. Антигетьманське повстання. Відречення гетьмана 

від влади. Вступ військ Директорії до Києва. 

25. Державотворча діяльність Директорії. Законотворча діяльність уряду УНР. 

Отаманщина. Єврейські погроми. 

26. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. 

Зовнішньополітична концепція УНР. 

27. Воєнно-політична обстановка в Україні влітку-восени 1919 р. Внутрішня і 

зовнішня політика УНР. 

28. Конгрес трудового народу. Акт злуки Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки.  

29. Історичні чинники, що не сприяли реалізації Акту злуки: внутрішнього і 

зовнішнього характеру. 

30. Становище Української Народної Республіки взимку-навесні 1919 р. 

31. Воєнно-політична обстановка в Україні влітку-восени 1919 р. Внутрішня і 

зовнішня політика УНР. 

32. Україна в радянсько-польській війні. Здобутки і прорахунки Директорії 

33. Порівняйте національну політику Денікіна і Врангеля. 

34. Дискусійні проблеми української історії ЗУНР.  

35. Причини і хід національно-демократичної революції на західноукраїнських 

землях. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. 

36. Внутрішня політика ЗУНР. Організація державної влади. Соціально-

економічна національна і культурно-освітня політика.  

37. Воєнно-політичне становище ЗУНР у 1918–1919 рр. Українсько-польська 

війна 1918–1919 рр.  

38. Міжнародно-правовий статус Східної Галичини в 1919–1923 рр. 

39. Причини поразки національно-демократичної революції в Україні. 

40. Висвітліть дипломатичну діяльність ЗУНР в еміграції. 

41. Дискусійні проблеми української радянської історії. 

42. Українське питання в політиці більшовицького уряду. Окупація 

радянськими військами України в кін. 1918 – поч. 1919 рр. Утвердження 

більшовицького режиму в Україні. Червоний терор. 

43. Соціально-економічна політика уряду УСРР у 1919 р. Антибільшовицький 

повстанський рух.  

44. Напрями політики РКП(б) щодо України на поч. 1920 р. Воєнний комунізм 

зразка 1920 р. 



45. Повстанський рух. Становлення однопартійної системи в радянській 

Україні. 

46. Україна в зовнішньополітичній концепції радянської Росії у 1920 р. 

47. Варшавський і Ризький мирні договори. Червоний терор в Криму. 

48. Національно-культурне будівництво в період Центральної Ради. 

Перетворення у церковно-релігійній сфері. 

49. Умови розвитку української культури в період гетьманату. Здобутки. 

Проаналізуйте процес утворення і діяльність Української академії наук 

(УАН). Релігійне питання. 

50. Фактори культурного процесу в період Директорії. Доля значної частини 

української інтелігенції, яка з відступом армії УНР опинилася у радянській 

Україні, Польщі, Німеччині, Чехословаччині. 

51. Політика уряду ЗУНР у сфері освіти, культури, релігії. 

52. Розвиток культури в радянській Україні. Більшовики і церква. 

53. Національна політика в період Української революції. 

54. Дискусійні проблеми української історії 1921–1928 рр. 

55. Державно-правовий статус України у 1919–1922 рр. Процес входження 

УСРР до складу СРСР. 

56. НЕП в Україні: причини, хід , наслідки.  

57. Особливості впровадження непу в Україні: промисловість, с/г, торгівля і 

фінанси. Зміна у соціальній структурі українського суспільства.  

58. Голод 1921–1922 рр. Діяльність радянських і зарубіжних організацій 

допомоги голодуючим. Голод і церква. 

59. Причини і закономірності поразки непу. Результати непу. 

60. Дискусійні проблеми політики українізації.  

61. Причини коренізаціі та її цілі, етапи. Коренізація і національні меншини. 

Опір українізації.  

62. Українізація початкової середньої і вищої освіти. Кампанія з ліквідації 

неписьменності дорослих та її підсумки.  

63. Наука. Наукові товариства. ВУАН.  

64. Українське національне відродження в літературі і мистецтві. Літературно-

художні об’єднання. Літературна дискусія 1925–1928 рр. Кінематограф.  

65. Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної церкви.  

66. Повсякденне життя. Побут і психологія людей в 1920-ті рр. 

67. Дискусійні проблеми індустріалізації в Україні.  

68. Соціально-політична підготовка «великого перелому». Курс на «розгорнуте 

будівництво соціалізму по всьому фронту». 



69. Сталінська індустріалізація України: причини, темпи і джерела 

індустріалізації. Наслідки першої п’ятирічки. Репресії проти господарників і 

спеціалістів. 

70. «Соціалістичне змагання». Ізотовський рух. Стаханівський рух:+ і -. 

71. Результати капітального будівництва у промисловості України в період 2 

п’ятирічки. Група «А» і група «Б». 

72. Дискусійні проблеми української історії колективізації і голодомору 1932–

1933 рр. 

73. Причини суцільної колективізації. Ножиці цін. Розкуркулювання. Опір 

селянства колективізації. Доля розкуркулених селян. 

74. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Причини, хід і наслідки голодомору. 

Канібалізм. Голодомор 1932–1933 рр. і світ. 

75. Сільське господарство в 1934–1938 рр. 

76. Опір українського села радянській політиці. 

77. Диктатура Й.Сталіна. Культ вождя. Облудний характер конституційних 

прав і свобод за Конституцією УРСР 1937 р. Уніфікація суспільного життя.  

78. Законодавча база репресивно-каральної політики. Каральні органи. 

79. Організація і проведення найбільших політичних процесів: методи 

фабрикації кримінальних справ; партійні чистки, процеси проти української 

інтелігенції, терор 1934–1938 рр. 

80. Соціально-психологічні наслідки терору 1930-х рр. 

81. Судові процеси проти діячів НКВС і ЧА. Боротьба з сім’ями «ворогів 

народу». 

82. Зміни в соціальному складі населення. Робітничий клас. Джерела 

поповнення. Життя і побут. Соціальна диференціація. 

83. Формування партійно-державної номенклатури. Система пільг і привілеїв. 

Ієрархія. 

84. Життя і побут колгоспного села. Зміни в соціальній психології селян. 

Обмеження політичних і громадянських прав. 

85. Інтелігенція. Винищення старих кадрів. Формування «пролетарської» 

інтелігенції. 

86. «Спецконтингент». ГУЛАГ. Соціально-психологічні наслідки терору 1930-

х рр. 

87. Початкова, середня і вища освіта в УРСР 1930-х рр. Політизація та 

ідеологізація. 

88. Розвиток української науки: здобутки і втрати. 

89. «Розстріляне відродження» у літературі і мистецтві. Театральне мистецтво. 

Кіно і театр. 

90. «Соціалістичний реалізм»: соціально-психологічний феномен. 



91. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і знищення храмів, 

культового життя і майна і споруд. 

92. Українські землі в складі Польщі: правовий статус Східної Галичини, етапи 

польської політики щодо західноукраїнського населення у міжвоєнний 

період; економічне становище Західної України у міжвоєнний період. 

93. Діяльність політичних партій в Західній Україні: ліворадикальний рух; 

Українське національно-демократичне об’єднання, УВО та її діяльність. 

94. ОУН: ідеологія, програма і діяльність. 

95. Методи діяльності УВО–ОУН в Західній Україні у міжвоєнний період. 

Основні принципи зовнішньої політики ОУН. 

96. Українські землі у складі Румунії. Анексія українських земель Румунією. 

Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське 

повстання. Діяльність політичних партій. 

97. Закарпаття у складі Чехословаччини. Український національно-культурний 

рух. Особливості політичної боротьби в Закарпатті: русофільство, 

русинство, українофільство. 

98. Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. 

Проголошення незалежності Карпатської України. Вторгнення угорських 

військ у Закарпаття. 


