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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  Галузь знань, спеціальність 
Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

03 Гуманітарні науки, 04 
Богослов’я, 08 Право,05 

Соціальні та поведінкові 

науки, 07 Управління та 
адміністрування, 
        (шифр і назва) 

 
 
 

Нормативна 
 

Модулів – 2 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
033 Філософія, 041Богослов’я, 

081 Право, 053 Психологія, 072 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 6 1-й 1-й 
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ________ 
           (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 
1-й 1-й 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи  
студента – 3 

бакалавр 
 (назва освітнього ступеня) 
бакалаврський__ 

                                   (назва освітнього рівня) 

 

30 год. 8  год. 
Практичні, семінарські 
12 год. 2 год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 
38 год.  70 год. 
Індивідуальні завдання:  
10 год. 
Вид контролю:  екзамен 

 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 
для денної форми навчання – 42 год (46,7%) 
для заочної форми навчання – 8 год.(19, 04, або 0,9 % ). 
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2. Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 
 
2.1. Метою Метою викладання навчальної дисципліни «Історія України» є оволодіння 

студентами  історичними знаннями про сукупність об’єктивно зумовлених і взаємозалежних 

соціально-економічних, суспільно-політичних, державотворчих, міжнародних  процесів, що стали 

визначальними на шляху становлення і розвитку України від найдавніших часів до наших днів у 

контексті  глибокого усвідомлення ролі та місця в Європі й світі, виховання на цій основі громадянина 

України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості. 
Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної 

свідомості:  
а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні 

інтерпретації;  
б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, 

осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними 

подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору 

(критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання 

проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих 

історичних подій (емпатійне мислення). 
 
2.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни „Історія України”,  які 

спрямовані на вироблення  у студентів знань, умінь та навичок науково-історичного аналізу, 
формування історичного мислення, наукового світогляду стосовно: 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Історія України»,  які спрямовані 

на вироблення  у студентів знань, умінь та навичок науково-історичного аналізу, формування 

історичного мислення, наукового світогляду стосовно: 
• оволодіння студентами  історичними знаннями  про сукупність об’єктивно зумовлених і 

взаємозалежних соціально-економічних, суспільно-політичних, державотворчих процесів, що стали 

визначальними на шляху становлення і розвитку України від найдавніших часів до наших днів у 

контексті  глибокого усвідомлення ролі та місця в Європі й світі, виховання на цій основі громадянина 

України, соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості; 
• аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства контексті 

світової історії;  
• зіставляти історичні події, процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування 

суспільних процесів; 
• визначати і розуміли характерні риси державно-політичного устрою країни; 
• усвідомлено підходити до логіки зовнішньої політики держави і її впливу на розвиток 

міжнародних відносин; 
• досягти високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, 

патріотизму, усвідомлення статусу громадянина й патріота України. 
 
Вивчаючи  «Історію України» студенти повинні знати : 
• сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 
• основні закони та етапи розвитку людської спільності; 
• витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 
• суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу 

від найдавніших часів до сьогодення; 
• основні епохи в історії людства та витоки української нації, її місце у загальнолюдських 

процесах, міждержавних міжнародних відносинах; 
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•  специфіку політичного, соціального, економічного, культурного, духовно-
релігійного життя України на різних етапах історії, специфіку розвитку окремих регіонів 

України, у т.ч. Закарпаття у контексті краєзнавчих, країнознавчих та регіональних підходів; 
•  суспільно-економічні, політичні, етнонаціональні, культурні, духовно-релігійні процеси 

історичного розвитку українського   народу; 
•  хронологію, етнологію державотворчих, культурологічних, конфесійних принципів 

періодизації історичного розвитку, основні етапи історичного процесу на теренах України; 
•  історичні події; 
•  процеси зародження та розвитку українського етносу, державності, національно-державного 

відродження, побудови суверенної демократичної держави; 
•  діяльність видатних історичних осіб, політичних партій. 
 
Вивчаючи «Історію України»  за оновленою програмою для неісторичних факультетів студенти 

Карпатського університету імені Августина Волошина повинні вміти: 
• порівнювати, пояснювати, узагальнювати  і критично оцінювати історичні процеси, події, 

факти, володіючи сучасними методами історичного пізнання, історичним термінологічно-
понятійним апаратом; 

•  аналізувати історичні події, орієнтуватися в історичному просторі та часі, визначати 

причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в 

історичному процесі, подіях і явищах;  
• давати стислу та розгорнуту характеристику історичним діячам, визначати їх місце і роль в 

історичному процесі; 
•  співвідносити однотипні процеси, події вітчизняної та світової історії, користуватися 

синхронними таблицями; 
•  розкривати характерні риси народу через аналіз конкретних пам’яток  духовної та 

матеріальної культури; 
•  брати участь у дискусіях на суспільно історичні теми, аргументуючи з посиланням на джерела 

свою позицію, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, 

критично ставитися до тенденційної інформації; 
•  формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську позицію; 
•  користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та 

довідковими матеріалами історії України, всесвітньої історії;  
•  самостійно добувати історичну інформацію, поглиблюючи знання у рамках навчальної 

дисципліни шляхом пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних 

технічних засобів; 
• самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи до 

науково-теоретичних, науково-практичних конференцій; 
•  використовувати архівні матеріали, збірники документів, статистичні матеріали та результати 

конкретно-соціологічних дocлiджeнь, часописів, художньої літератури, музейних фондів, у тому числі 

фондів музею; 
• давати розгорнуту рецензію на відповіді,  виступи та доповіді студентів; 
• аналізувати професійну діяльність у контексті історичного розвитку суспільства; 
• використовувати набуті історичні знання при аналізі сучасних подій, в практичній 

діяльності; 
• синтезувати набуті знання у відповідне світосприйняття та високу політичну 

культуру, формувати власну наукову позицію щодо актуальних політичних проблем 

сьогодення; 
• творчо застосовувати набуті знання з історії України у повсякденній діяльності, для 

орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ, подій; 
• самостійно осмислювати закономірності історичного розвитку. 
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• порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб; 
• оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; 
• співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 
• розрізняти тенденційно подану інформацію; 
• орієнтуватись у науковій періодизації історії України; 
• вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою; 
• аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему; 
• самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповідь на конференцію, семінарське заняття; 
• уміти диспутувати, писати наукові студентські роботи. 
 
Формування знань у студентів забезпечуватиметься на основі засвоєння : 
•  основних епох в історії людства та витоків української нації, її місце у загальнолюдських 

процесах; 
•  суспільно-економічних, політичних, культурних процесів історичного розвитку українського   

народу; 
•  хронології, етнології, державотворчих, культурологічних, конфесійних принципів періодизації 

історичного розвитку України; 
• історичних подій; 
•  процесів зародження та розвитку українського етносу, державності, національно-державного 

відродження, побудови суверенної демократичної держави; 
•  діяльності видатних історичних осіб, політичних партій. 
 
 
Набуті  уміння, навички даватимуть  можливість студентам: 
•  порівнювати, пояснювати, узагальнювати  і критично оцінювати історичні процеси, події, факти; 
•  давати стислу та розгорнуту характеристику історичним діячам, визначати їх місце і роль в 

історичному процесі; 
• співвідносити однотипні процеси, події вітчизняної та світової історії, користуватися 

синхронними таблицями; 
•  розкривати характерні риси народу через аналіз конкретних пам’яток  духовної та матеріальної 

культури; 
•  брати участь у дискусіях на суспільно історичні теми, аргументуючи з  посиланням на джерела 

свою позицію;  
• толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності в позиціях, критично 

ставитися до тенденційної інформації; 
•  формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську позицію; 
•  користуватись категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та 

довідниковими матеріалами історії України, всесвітньої історії;  
•  самостійно добувати історичну інформацію; 
•  використовувати архівні матеріали, збірники документів, статистичні матеріали та результати 

конкретно-соціологічних дocлiджeнь, часописів, художньої літератури, музейних фондів, у тому 

числі фондів музею; 
•  самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді та виступи до 

науково-теоретичних, науково-практичних конференцій; 
•  давати розгорнуту рецензію на відповіді,  виступи та доповіді студентів; 
•  аналізувати свою професійну діяльність в контексті історичного розвитку суспільства; 
 використовувати набуті історичні знання при аналізі сучасних подій 
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2.3. У основі викладання та вивчення «Історії України» закладено компетентнісний потенціал 

навчальної дисципліни  (за ключовими компетентностями та компонентами),  а саме: 
 

1. Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами 
Компоненти 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, використовувати виражальні можливості мови для 

опису подій минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на соціальні й культурні явища; розпізнавати 

мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції; вести аргументовану дискусію на 

відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні 

джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми; творити українською мовою (усно і 

письмово) тексти історичного та соціального змісту. 
Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, 

розуміння цінності кожної мови; критичне сприймання інформації історичного та суспільно-політичного 

характеру; толерантне ставлення до альтернативних висловлювань інших людей. 
Навчальні ресурси: лекція, доповідь, виступ, дискусія. 

2. Спілкування іноземними мовами 
Компоненти 

Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та художні твори історичного змісту іноземною 

мовою; знаходити потрібну інформацію про світ іноземними мовами; створювати іноземною мовою 

інформацію про минуле й сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з однолітками, 

які представляють різні країни, для взаємообміну знаннями з історії. 
Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й суспільно-політичного життя країн регіону, Європи 

і світу. 
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, адаптовані художні твори іноземною мовою. 

 
3. Математична компетентність 

Компоненти 
Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних 

суспільних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, 

таблиця, схема тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків; використовувати статистичні матеріали у 

вивченні історії. 
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів 

розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних проблем. 
Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо. 

4. Інформаційно-цифрова компетентність 
Компоненти 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її 

нагромадження, перевірки і впорядкування; створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, 

мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту 

під час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела й авторів інформації, робити коректні посилання. 
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і моральних правил у роботі з соціальною інформацією, 

зокрема дотримання авторського права. 
Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, 

цифрові бібліотеки. 
5. Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

Компоненти 
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного середовища на життя людини в окремі історичні періоди; 

розкривати зміст і значення господарських, промислових, наукових і науково-технічних революцій, вплив на 

суспільне життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій. 
Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та здобутків природничих наук; визнання цінності 

природних ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в 
повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до громадських акцій на захист природи. 
Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих наук у різні історичні періоди. 

6. Ініціативність і підприємливість 
Компоненти 

Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору дійових життєвих стратегій; виявляти можливості 

й загрози для майбутньої професійної та підприємницької діяльності, аналізуючи світовий досвід та уроки 

минулого; працювати для загального добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики, вести 

перемовини, працювати самостійно і в групі; планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні чи 

командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового характеру), представляти їх результати. 
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Ставлення: готовність використовувати досвід історії для самопізнання й досягнення добробуту; усвідомлення 

важливості дотримання етичних норм підприємницької діяльності та потреби розвитку соціально 

відповідального бізнесу; зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований на досвіді 

минулого і сучасного соціального життя. 
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих підприємців-меценатів, які розвивали українську 

культуру. 
7. Соціальна та громадянська компетентності 

Компоненти 
Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для протистояння деструктивним і маніпулятивним 

технікам впливу; знаходити переконливі історичні приклади вирішення конфліктів; працювати в групі, досягати 

порозуміння та налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; 

бути активним і відповідальним членом громадянського суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати; 

ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства, використовуючи знання з 

історії та інших соціальних дисциплін; ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати проекти 

екологічного, соціального характеру. 
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й громадянина України; усвідомлення цінності людини (її 

життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких, інших 

осіб, що потребують допомоги і підтримки; пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, держав, 

релігій і культур; толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого; волонтерство, підтримка 

громадських проектів та ініціатив. 
Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові акти, біографії історичних постатей, сучасна 

публіцистика. 
8. Обізнаність та самовираження у сфері культури 

Компоненти 
Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати твори мистецтва; розвивати власну національно-культурну 

ідентичність у сучасному багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому 

та сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в 

історичному контексті; зіставляти досягнення української культури з іншими культурами; виявляти вплив 

культури на особу та розвиток цивілізації. 
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної культури, повага до культур інших народів; 

відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки української і світової культури; відкритість до 

міжкультурного діалогу. 
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо. 

9. Екологічна грамотність і здорове життя 
Компоненти 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища; уміння надавати 

допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки 

для здоров’я, добробуту і безпеки людини; регулярно практикувати фізичну діяльність, демонструвати рухові 

вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях. 
Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей; дотримання морально-етичних і 

правових норм, правил екологічної поведінки в довкіллі; ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до 

потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого 

природокористування, відповідальність за власну діяльність у природі; усвідомлення значення здоров’я для 

самовираження та соціальної взаємодії. 
Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проекти; моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу 

природного та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини; мультимедійні презентації до проектів 

щодо добробуту, здоров’я і безпеки; інформація про історію спортивного руху в Україні. 
10. Уміння вчитися упродовж життя 

Компоненти 
Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес 

власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та 

історичної інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід. 
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і тепер, відкритість до сталого самонавчання, бажання 

ділитися знаннями з іншими. 
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми опрацювання інформації соціального та історичного змісту. 

З а г а л о м: 
• «Загальнонаукова» компетентність спрямована на вивчення вітчизняної історії, розуміння 

причино – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і уміння їх використовувати у професійній 

діяльності та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення; 
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• «Загальнокультурна» компетентність передбачає оволодіння студентами вітчизняною та 

світовою культурною спадщиною, високою історико-політичною культурою, дає можливість студентам 

долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть; 
• Вивчення розвитку історії України, проблем і перспектив історичного процесу, проблем 

міжнаціональних відносин дозволяє формувати «громадянську» компетентність; 
Компетентність «уміння вчитися» дає можливість студентам після вивчення  «Історія 

України» орієнтуватися в історичних процесах, подіях, фактах, застосовувати здобуті знання для 

прогнозування суспільних процесів, аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, вміти самостійно 

опрацьовувати матеріал, працювати з додатковою літературою, картою, першоджерелами і на основі 

цього висловлювати та обґрунтовувати власну думку. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. З них: 
• для денної форми навчання: 30 годин – лекційні, 12 годин – семінарські, 48 годин – 

індивідуальної, самостійної роботи; 
• для заочної форми навчання: 8 годин – лекційні, 2 годин – практичні, 80 годин – 

індивідуальної, самостійної роботи. 
 Звідси, програма побудована на принципах системності викладення матеріалу, 

об’єктивності його висвітлення, логічності виведення основних висновків тощо. 
  Лекції (30/10 годин) охоплюють історичний розвиток українських земель від 

первісної доби до сьогодення. Вибір навчального матеріалу здійснено, виходячи з 

принципу достатності для розуміння основних закономірностей життя. Мінімізовано 

перелік основної та додаткової навчальної літератури до кожного розділу. 

Використано Інтернет - ресурси. 
  На семінарські заняття (12/2 годин) виносяться ті питання, що потребують 

осмислення і детального обговорення. Під час семінарських занять активно 

застосовується обговорення реферативних доповідей задля більш детального 

осмислення проблеми та також набрати додаткові бали. 
  Самостійна, індивідуальна робота (48/80 годин) є основною формою роботи 

студента над термінами та першоджерелами і оцінюється викладачем за результатами 

виступів та доповнень на семінарах, зістрічах за «круглим столом», науково-
практичних конференціях тощо. 

Зміст навчальної  дисципліни за програмою бакалавра реалізується у процесі вивчення 

трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи. 
Теоретичний блок: історія України як одна з головних складових гуманітарної 

підготовки студентів, формування свідомості та інтелекту фахівців; предмет історії, його 

основні терміни і поняття; теорії, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, 

події, аналіз і узагальнення фактів; тенденції суспільного розвитку, прогнозування процесів. 
Практична робота: оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і 

культури мислення, вміння аргументовано, переконливо викладати власні погляди, відстоювати 

свою позицію; самостійна підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і 

виступів з актуальних проблем  історії України. 
Самостійна робота: уміння працювати з різноманітними джерелами, періодичними 

виданнями, документами, здійснювати пошук історичної інформації з відповідної 

проблематики, систематизувати матеріал, робити самостійний аналіз і узагальнення. 
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Зміст навчальної дисципліни з «Історії України» для бакалавра визначається за 90-
годинною програмою виокремлених 20 тем, 2 модулів, 6 змістових  модулів, зокрема: 

 1. Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до  

визначення основних підходів до національного відродження (1 млн. років до н.е. – 
початок ХІХ ст.). 

Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу  до 

утвердження і розвитку ранньофеодальної держави. 
Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського 

державотворення у період другої половини ХІV – початку ХІХ ст. 
 

2. Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та проголошення 

суверенності (ХІХ – початок ХХІ ст.) 
Змістовий модуль 1. Становлення української нації в умовах зростання національного 

руху  та формування незалежної європейської держави. 
Змістовий модуль 2.  Міжвоєнна Україна  під владою тоталітарної системи. 
Змістовий модуль 3. Українські землі в стратегічних планах тоталітарних держав у 

період Другої світової війни. Особливості розвитку України  середині 50-х – першій половині 80-х  

років ХХ ст. 
Змістовий модуль 4. Зростання національної свідомості українського народу та основні 

підходи до   становлення незалежної України, розбудови державності 
   
  Методи оцінювання: поточне тестування; модульний контроль, виконання контрольних 

робіт (для студентів заочної форми навчання); за підсумками вивчення тем навчальної 

дисципліни за 1-й навчальний семестр студенти денної форми навчання складають  екзамен. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до 

визначення основних підходів до національного відродження (1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) –  
46 годин. 

 
Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу до                                                     

утвердження  і розвитку ранньофеодальної держави   
 
 

ВСТУП 
(2 години) 

Історія України як наука. Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура 

курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія навчальної дисципліни історії України. 

Концепції історії України. Зв’язок історії України з іншими гуманітарними (історичними) навчальними 

дисциплінами.  
Історія України в контексті європейської та загальносвітової історії. 
Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України. Формування індустріального 

суспільства в українських землях. Суперечливі процеси модернізації суспільного та повсякденного життя.  
Створення нової наукової системи історії України й історії українського народу на сучасному етапі 

розбудови Української незалежної держави.  
Загальна характеристика основних джерел та літератури з історії України, методів роботи над 

ними при вивченні історії України.  

Тема 1/1: ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (4 години) 
Найдавніше населення на території України. Поява і розселення первісних людей на території 

України. Найдавніші стоянки. Життя архантропів періоду раннього палеоліту. Освоєння людьми теренів 

України за середнього палеоліту. Палеоантропи (неандертальці), заняття та початки духовного життя. 

Найвідоміші стоянки пізнього палеоліту. 
Найдавніші землероби та скотарі на території України. Криза мисливського суспільства. 

Поширення землеробства й скотарства за неоліту. Трипільська культура (ІV–перша чверть ІІІ тис. до 

н.е.). Прабатьківщина та території розселення трипільців. Господарство і побут. Духовне життя. Скотарі 

Степу. Середньостогівська та Ямна культури. Індоєвропейці. 
Формування цивілізованого суспільства. Ранній залізний вік на українських землях. Світ 

кочовиків. Кіммерійці (ІХ–VІІ ст. до н.е.). Походи проти землеробів Лісостепу. Об’єднання племен 

кіммерійців і таврів. Чорноліська культура. Скіфи (VІІ–ІІІ ст. до н.е.): розселення та заняття. Розквіт 

скіфської держави. Духовний світ Великої Скіфії. Сармати (  з ІІІ ст. до н.е.).  
Античні міста-держави і колонії в Північному Причорномор'ї (ІІ ст. до н.е.– ІІІ–ІV ст. н.е. ). 

Причини та особливості грецької колонізації. Найголовніші міста-колонії. Забудова грецьких міст. 

Державне життя. Господарство. Духовне життя. Боспорське царство. Занепад грецьких міст-держав 

Північного Причорномор'я.  
Давні слов’яни на території України. Походження слов’ян. Речові пам'ятки давніх слов'ян. 

Писемні джерела. Суспільне життя. Господарство давніх слов'ян: рільництво та скотарство, ремесло. 
Слов’яни під владою готів та гунів. Військові походи слов'ян проти Візантії. Переселення на 

Балканський півострів. Розселення слов'янських племен на Дунай. Розселення на північ.  
Зародження сучасних східнослов'янських народів. Витоки українського народу. Племена 

черняхівської культури (анти). Виникнення  державних союзів племен. Антський союз племен (V–VІІ 

ст. – до 602 р.). Сусіди східнослов'янських племен. Нашестя аварів та хозар. Норманські утворення 

Київської держави  
Наш край у найдавніші часи. 

 



 
 

52 
 

Тема 1/2: УТВОРЕННЯ  ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ   (4 години) 
Київська держава за перших князів. Державотворчі процеси в Середньому 

Подніпров'ї. Норманські утворення Київської держави. Виникнення Києва ( кінець У ст.). 

Князь Кий. Утворення держави з Центром у Києві. Перетворення Києва у політичний та 

релігійний центр Полянського князівства. Київ – «мати міст руських». Походження назви 

«Русь». Князі Аскольд, Дір  з 862 до 882 рр.). Походи на Візантію. Утвердження династії 

Рюриковичів. Правління Олега ( 882–912 рр.). Розширення меж Київської держави. 

Зовнішньополітична діяльність. Князь Ігор (912–945 рр.). Походи проти Візантії (941 р.), 

Закавказзя (944 р.). 
Київська Русь/Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава. 
Княгиня Ольга (945–964 рр.),її внутрішньополітичні реформи. Спроби впровадження 

християнства. Відносини із сусідами. Князь Святослав (964-972 рр.). Похід проти Хазарії, Болгарського 

царства (965–967 рр.). Експансія на Дунай ( 968 р.). Балканські походи. Внутрішня політика Святослава. 
Київська Русь/Русь/Україна за часів князя Володимира Великого (980–1015 рр.). 

Запровадження християнства як державної релігії (988 р.). 
Початок правління князя Володимира. Формування державної території. Територіальний поділ. 

Захист південних рубежів. Зміцніння великокнязівської влади, внутрішньополітичні реформи. Розбудова 

столиці. Запровадження християнства як державної релігії: передумови, заходи, значення. 
Київська Русь/Русь-Україна за часів правління князя Ярослава Мудрого (1019–1054 рр.). 
Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Формальне правління Ізяслава –  

старшого сина Ярослава (1054-1072 рр.). Утвердження Ярослава в Києві. Зміцнення великокнязівської 

влади та стабілізація внутрішнього життя. “Руська правда”. Культурно-освітнє та церковне життя. 

Зовнішньополітична діяльність. Ярослав Мудрий –людина і державник. 
Київська Русь/Русь-Україна за наступників Ярослава. Володимир Мономах (1113–1125 рр.). 
Правління Ярославичів: старшого сина Ізяслава (1054–1072 рр.) формально, Святослава (10731076 

рр.), Ізяслава (1077–1078 рр.), Всеволода (1073–1076 рр.); внука – Святополка Ізяславича (1093–1113 рр.). 

Боротьба з кочовиками. Повстання киян 1068 р. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. 

Любецький з'їзд князів (1097 р.). Володимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, син Всеволода 

Ярославича, за матір’ю – внук візантійського імператора Константина ІХ Мономаха – людина й політик. 

Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи. Правління Мстислава 

Володимировича (1125–1132 рр.).  
 

Тема 1/3:  КИЇВСЬКА РУСЬ/РУСЬ-УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.  
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА –ПРАВОНАСТУПНИК КИЇВСЬКОЇ РУСІ  

(6 годин) 
Причини і сутність роздробленості Київської Русі/Русі-України.  
Політичний і економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Турово-

Пінського князівств середини XII–першої половини XIII ст. Боротьба за київський престол за часів 

феодальної роздробленості  (від Ярослава Володимировича  (1132–1139 рр.) до Всеволода Ольговича 

(1139–1146 рр.), Юрія Долгорукого  (1155–1157 рр.), Ростислава Мстиславича (1159–1167 рр.),  

Мстислава Ізяславича (1167–1169 рр.), Гліба Юр’євича (1169–1170 рр.), Святослава Всеволодича та 

Рюрика Ростиславича  (1177–1194 рр.). Ідея єдності Русі в  “Слово  о полку Ігоревім”. 
Утворення Галицько-Волинської держави/Королівства Руського. 
Галицька й Волинська землі: утворення і зростання князівств. Відокремлення від Києва 

Галицького князівства  ( 1097 р.) і князювання  правнуків Ярослава Мудрого - Василька, Володара, 

Рюрика. Об’єднання галицьких земель у князівство за часів сина Володара – Володимирка (1141 р.,  з 

центром у Галичі). Піднесення Галицького князівства за часів сина  Володимирка  Ярослава Осмомисла 

(1152–1187 рр.).  
Об'єднання Волинського і Галицького князівств 1199 р. Держава Романа Мстиславича  (1170–1205 

рр.) – сина Мстислава Ізяславича, правнука Володимира Мономаха. Становище Галицько-Волинського 

князівства по смерті Романа Мстиславича (1205 р.). Вигнання малолітніх синів Романа Мстиславича - 
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трьохрічного Данила, однорічного Василька, його дружини – княгині Анни. Захоплення Галичини  

польськими та угорськими феодалами,, одержання  Данилом та Васильком у 1215 р. батьківської 

вотчини – м. Володимир.  Повстання галичан проти угорців у 1219 р.. Князювання Мстислава Удатного 

(1219–1228 рр.). Об’єднання Данилом і Васильком земель Волинського князівства  (1128 р.). 

Відновлення єдності Галицько-Волинського князівства  з центром у Галичі Утвердження Данила 

Романовича в Галич (1238 р.). Захоплення  Данилом Галицьким м. Києва  (1240 р.) з встановленням 

правління свого воєводи Дмитра. Подів володінь  Галько-Волинського князівства: Галичини – за 

Данилом, Волині – за Васильком. Заснування м. Львова (1256 р.). 
Монгольська навала на українські землі. 
Битва на р. Калці (1223 р.), що впадає у Азовське море (об’єднані сили військ князів київського, 

волинського, чернігівського , смоленського під керівництвом Мстислава (князя Київського), Мстислава 

Удатного (князя Галицького, який був одружений на доньці половецького хана Котяна) та Данила 

Галицького. Похід на Русь орд хана Батия ( з 1236 р.) – онука Чінгіс-хана (хана Темучіна; 1239 р.). Взяття 

Переяслава та Чернігова (1239 р.). Оборона й падіння Києва (1240 р.). Похід на галицько-волинські землі. 

Золотоординське ярмо (з 1242 р.). 
Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників 
Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Ярославська битва (17 серпня 1245 р.). 

Відносини із Золотою Ордою. Коронація Данила  Папою Римським  Інокентієм ІУ (1253 р. в 

Дорогичині).  Перехід Галицько-Волинського князівства після смерті Данила Галицького (1264 р.) до 

рук брата Василька. Князювання синів Данила у Галичині : Лева – у Галичині і Перемишлі; Мстислава – 
у Теребовля; Шварно – у Белзі та Холмі ). Смерть князя Василька (1270 р.), передача володінь Волині  

синові Володимиру.  Правління Юрія І Львовича (до 1308 р.) . Останні галицько-волинські князі династії 

Романовичів - Андрій та Лев. ( до 1323 р.); Князювання  Мазовецького князя Болеслава Тройденовича 

(Юрія – з 1325 по 1340 рр.), одруженого на Марії – сестрі Андрія і Лева. Занепад Галицько-Волинської 

держави . 
 

Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського 

державотворення у період другої половини ХІV –  ХІХ ст. 
 
Тема 1/4: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (друга половина 

ХІV– перша половина ХVІ ст.) – 4 години. 
Розчленування українських земель і захоплення їх Литвою, Польщею та іншими сусідніми 

державами. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинські землі. Входження Волині, 

Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Особливості суспільно-
політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія 1385 

р.. Остаточне встановлення влади Польщі в Галичині. 
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV– першій половині XVI ст. 

Ліквідація Вітовтом удільних українських князівств. Боротьба з Тевтонським орденом. Городельська 

унія. Повстання литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом проти Польщі. Утворення 

Українсько-Білоруської держави. Битва під Вількомиром. Відновлення та остаточна ліквідація 

Київського і Волинського удільних князівств. Змова князів 1481 р. 
Домінування польського володарювання на українських землях.  Політичне становище 

українських земель у середині XVI ст. Збереження українською шляхтою державотворчих традицій. 

Князь В.К.Острозький. Передумови об’єднання Великого князівства Литовського і Польського 

королівства. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни на українських землях після 

Люблінської унії. 
Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське 

Причорномор’я. Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. 

Московсько-литовські війни кінця XV–початку XVI ст. Завоювання Московською державою чернігово-
сіверських земель. Битва під Оршею.  
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Утворення Кримського ханства. Слов’янське населення Криму. Монголо-татари та італійські 

факторії у Криму. Вторгнення ординців на українські землі. 
Соціальний устрій та господарське життя у другій половині XIV–першій половині XVI ст. 

Етнічні процеси на Ст. на Ст. у ХІV-ХVІ ст. Територіальні межі розселення українців. Торгово-
економічні зв’язки . Мова, психологія, духовне життя. Етнічна самосвідомість  Назви “Русь” та 

“Україна.”.  
Основні групи привілейованого стану: князі, пани, шляхта. Князь К.Острозький. Становище інших 

соціальних станів. Національні й соціальні рухи на українських землях. Розвиток сільського 

господарства, ремесла і торгівлі. Міста. Магдебурзьке право. 
Культурне й церковне життя в другій половині XIV–першій половині XVI ст. Умови і стан 

розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта. Ю.Дрогобич. Початок 

українського книгодрукування. Ш.Фіоль. Літописання. Архітектура й містобудування. Малярство та 

книжкова мініатюра. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та 

Польського королівства. 
Наш край в XIV—першій половині XVI ст. 
                                        

  Тема 1/ 5:   НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО - ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ.  ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА .  
  ЗАПОРІЗЬКА СІЧ  – ПРАВОСЛАВНА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА (4 години )   

 
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Причини виникнення українського 

козацтва. Перші згадки про козаків (кінець ХV ст.:1489 р. – козаки супроводжували польське військо в 

поході проти татар; 1492 р. – вчинили напад на турецький корабель в гирлі р. Дніпро). Господарська 

діяльність запорозьких або низових козаків. Поява перших січей. Військова організація та вдосконалення 

воєнного мистецтва. 
Заснування у 1556 р. на острові Мала Хортиця фортеці Д.Вишневецьким. Утворення козацької 

держави на Дніпрі – Запорозької Січі як якісно нового етапу у розвитку українського козацького 

козацтва. Реєстрове козацьке військо. Соціально-правовий статус реєстрових козаків, їх участь у 

державотворчих процесах на Україні. Козацька символіка та атрибутика. 
Козацтво та Запорізька Січ – оплот боротьби українського народу  проти татар. Наростання 

національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х років XVI ст. Молдавський похід І.Підкови.  
 

Тема 1/6: УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ    СЕРЕДИНИ XVII ст. ПІД 

ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНЦЬКОГО. ВІДРОДЖЕННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  
(6 годин)   

Причини, характер Національно-визвольної війни українського народу проти польського 

панування: соціально-економічна, політична, національно-релігійні сфери. 
 Місце національної революції середини ХVІІ ст. в історії України та Європи. Нова періодизація 

національної революції на Україні 
Б.Хмельницький : політик, дипломат, полководець. 
Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем. 

Всенародне повстання на Україні. Політичні портрети  М. Кривоноса, І. Богуна. 
Розгортання Національно-визвольної революції в 1648–1649 рр. Битва під Пилявцями. 

Визвольний похід українського війська на західноукраїнські землі.. Програма розбудови Української ко-
зацької держави. Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення 

Зборівської угоди 1649 р. Реакція козаків та селян на укладання угоди. 
Утворення української козацької держави – “Держави Війська Запорозького”. Соціально-

політичні зміни на Україні  в ході Національної революції. Органи державної влади. Адміністративно-
територіальний устрій. Перехід селян у козацький стан. Організація війська. Фінансова система.  

Судочинство. Сподвижники Б.Хмельницького.  
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Міжнародні відносини Української  козацької держави. Зовнішня політика Гетьманщини. 

Відносини з Кримом, Османською імперією, Молдавією, Річчю Посполитою, Московко. Державою та 

ін. Організація дипломатичної служби гетьманської держави. 
Воєнно-політичні події Національно-визвольної революції у період 1650–1653 рр.  Відновлення 

воєнних дій. Берестецька битва. Захоплення литовським військом м. Києва. Білоцерківський мирний 

договір 1651 р. Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Відсіч польсько-шляхетської агресії у 1652–

1653 рр. Батозька битва. Молдавські походи 1652–1653 рр. Жванецька облога. Внутрішнє і зовнішнь-
ополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653р. 

Входження України до складу Російської держави.  Відносини між українською державою і 

Росією. Переяславська Рада 8 січня 1654 року. Виступ Б. Хмельницького. Рішення про протекторат 

України. російському царю. Українсько-російська міждержавна угода  1654 р. Основний зміст т.зв. 

“Березневих статей” 1654 р.  
Перебіг воєнних дій проти Польщі в 1654–1655 рр. Похід в Галичину 1655 р. Віленське російсько-

польське перемир’я 1656 р. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Зв’язки 

Б.Хмельницького з Кримом і Османською імперією. Союз з Швецією. Загострення відносин з Росією. 

Дії українського війська в Польщі 1656 – 1657 рр. Смерть великого гетьмана. Роль Б.Хмельницького в 

новій історії, його вклад у створення незалежної Української держави – «Держави Війська 

Запорозького».  
 

Тема 1/7: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛ. XVII ст. 

ПОДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ (2 години ) 
 
Розвиток Національної революції у 60-70-х роках ХVІІ ст. Україна в роки правління 

гетьмана Івана Виговського. Становище в українській державі після смерті Б.Хмельницького. Гетьман 

І.Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Галицька угода з Польщею. Російсько-українська 

війна 1658–1659 рр. Конотопська битва. 
Порушення територіальної цілісності української держави – Гетьманщини. Гетьман 

Ю.Хмельницький. Прагнення Ю.Хмельницького вирвати політичні уступки з рук царського уряду. 

Переяславські статті 1659 р. Перехід гетьмана на  бік Польщі. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення 

Слободищенської угоди. Загострення соціальних, політичних та релігійних суперечностей. Обрання 

гетьманом  П.Тетерю, його діяльність. 
Громадянська війна на Україні. Ворожнеча між наказним гетьманом Я.Сомаком та ніжинським 

полковником В. Золотаренком. “Чорна рада” в Ніжині. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. 

Обрання гетьманом  І.Брюховецького. Порушення територіальної цілісності України.  Андрусівське 

перемир’я 1667 року. Перехід Правобережної України під владу Речі Посполитої. 
Правобережна та Лівобережна Україна в 60– 80-х рр. XVII ст. Гетьман П.Дорошенко, його 

боротьба за об’єднання України. Гетьман Д.Многогрішний. Гетьман Лівобережної Гетьманщини 

І.Самойлович, його внутрішня і зовнішня політика. Підписання Глухівських статей. Арешт і заслання 

гетьмана І. Самойловича до Сибіру.  
Розгортання політичних подій на Правобережній Україні за гетьманування П.Дорошенка. Спроба 

об’єднання українських земель Військово-політичний союз гетьмана П.Дорошенка з Туреччиною. 

Боротьба за гетьманство між П.Дорошенком, П.Суховієм і М.Ханенком. Похід султанського війська на 

Україну. Зречення П.Дорошенком гетьманства. Криза і поразка  революції (серпень 1671–1676 рр.). 

Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. “Вічний мир”. Перший 

Кримський похід. 
 Запорізька Січ у другій половиш XVII ст.    Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь за-

порожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Кошовий отаман І.Сірко. 

Політика московського уряду щодо Запорозької Січі. Економічне життя Запорозької Січі. 
Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської 

України в другій половині XVII ст. Масова колонізація українцями Слобожанщини. Заснування 
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слобідських міст. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської 

України Органи влади. Соціальні стани. Землеволодіння. Розвиток сільського господарства, ремесла і 

промислів, торгівлі. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові. 
Наслідки Національно-визвольної революції 1648-1676 рр. Оцінка революції в  сучасній 

історіографії. Нові дослідження  українських вчених. 
Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська церковна унія. Становище 

православної церкви. Православні братства. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. 

Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення Української греко-католицької церкви. 
Церковне життя у першій половині XVII ст.  Вплив Берестейської унії на розвиток церковного 

життя в Україні. Становище греко-католицької та православної церков. Відновлення вищої православної 

ієрархії. Й.Борецький. Митрополит П.Могила (1596 – 1647 рр.), його заходи щодо упорядкування 

церковного життя. Спроби церковного порозуміння.  
Братства і визвольний рух. Перше братство – 1586 р. , м. Львів; Київське братство –1615 р. при  

Богоявленській церкві на Подолі з послідуючим правом “ставропігії” у 1620 р. від єрусалимського 

патріарха Феофана. 
Культура України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Розвиток освіти та 

науки. Умови і стан розвитку культури. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Стан 

шкільництва. Острозька академія. Братські школи. Утворення Києво-Могилянської академії. 

Книгодрукування. Діяльність І.Федоровича в Україні. Перші друковані підручники. 
Розвиток літератури, музики, архітектури, образотворчого мистецтва в Україні в другій 

половині XVI–першій половині XVII ст.  Усна народна творчість. Література. Латиномовна поезія. 

Розквіт полемічної літератури. І.Вишенський. Літописання. Драматична література й театр. Музика. 

Архітектура й містобудування. Оборонні споруди. Скульптура. Живопис. Мистецтво гравюри. 
Наш край в другій половині XIV–першій половині XVII ст. 

 
 

Тема 1/8: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.   

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ  ПОЛОВИНІ ХVІІ – XVIII ст. (4 години) 
Загальна характеристика становища українських земель після Національно-визвольної 

революції.  
Прояви «руїни». Зростання землеволодіння і повинностей селян і козаків. Міста України та їх 

становище. Втягування в економічні зв’язки з Росією та Польщею. Специфіка становища в різних 

регіонах , їх економічні, політичні зв’язки з сусідніми державами. 
Розвиток визвольної боротьби українського народу в кінці ХУІІ ст. Селянські та козацькі 

повстання. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій та його сподвижники. 

Національно-визвольне повстання 1702–1704 рр.  Рух опришків у Прикарпатті. 
Гетьманщина та землі Правобережної Україні наприкінці XVI–на початку XVIII ст. 
Наступ Росії та Польщі на права українського народу. Прихід до влади І. Мазепи. Розширення та 

зміцнення Гетьманщини. Гетьман І. Мазепа: людина і політик. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та 

внутрішня політика. Культурно-освітні заходи гетьмана І.Мазепи. Другий кримський похід. Політика 

Швеції щодо України 
Північна війна 1700–1721 рр. та Україна. Розрахунки Петра І на І.Мазепу. Устремління гетьмана 

до розширення прав України. Участь українських полків у Північній війні. Похід Карла XII в Україну. 

Перехід І.Мазепи до Карла ХІІ. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя 

проти України. Приєднання запорожців до шведсько-українського союзу. Зруйнування Гетьманщини, 

міста Батуріна, Чортомлицької Січі. Полтавська битва 1709 р. Провал спроб І.Мазепи підняти повстання 

проти царизму. Місце гетьмана І.Мазепи в українському національно-визвольному русі. Еміграція 

козаків після поразки під Полтавою. 
Гетьман Пилип Орлик і його Конституція.  П.Орлик – гетьман в еміграції. Ухвалення “Пактів і 

Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького”. Створення П.Орликом антиросійської коаліції. 
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Похід на Правобережну Україну 1711 р. Прутський похід Петра І. Наслідки Прутського мирного 

договору для України. Спроби створити нову антиросійську коаліцію. 
Оцінка ролі І.Мазепи та П.Орлика в історіографії. 
Соціально-економічний розвиток та політичне становище України у першій пол. ХVІІІ ст. 

Україна  і Полтавська битва. Сільське господарство. Зростання феодального землеволодіння. 

Удосконалення знарядь праці та поліпшення обробітку землі. Заснування т.з. “вівчарних заводів”. 

Формування великого землеволодіння козацької старшини.  Посилення колоніальної політики 
Російської імперії. Збільшення земельної власності російських та польських землевласників. Узаконення 

панщини. Соціальне розшарування  середовищі козацтва. Система податків  та загальнодержавних 

повинностей. 
Створення промислових компаній. Мануфактурне виробництво. Використання найманої сили в 

промисловості. Заходи, спрямовані на підрив економіки Гетьманщини. Наступ царату на українську 

мову, культуру. Решетилівські статті. Гетьман І.Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. 

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав. Правління наказного гетьмана П. Полубо-
тка. Обмеження автономних праву країни та її русифікація. Малоросійська колегія.  

 Відновлення гетьманства. “Рішительні пункти”. Гетьман Данило Апостол, його реформи. 

Діяльність “Правління гетьманського уряду”. Обмеження козацького самоврядування на 

Слобожанщині. 
Поселення запорожців в межах турецьких володінь в урочищі Олешки. Заснування Нової Січі. 

Адміністративний поділ Запоріжжя на округи-паланки. Втручання царизму у внутрішнє життя Січі. 

Спорудження Новосіченського ретраншементу. Відновлення гетьманства 1750 р. Гетьман 

К.Розумовський, його діяльність. Заснування Нової Січі. 
Розвиток культури України в другій половині XVII–першій половині XVIII ст. Особливості 

розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Колегіуми в Чернігові, 

Переяславі, Харкові. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. 

Козацькі літописи.  
Розвиток культури в другій половині XVIII ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Внесок 

Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Книгодрукування та розвиток літератури. 

Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода. Природничі науки. Музика. А.Ведель. М Березовський. 

Д.Бортнянський. Театр. Архітектура. Бароко. А.С.Ковнір. І.Григорович-Барський. Скульптура. Графіка. 

Живопис. 
 

Тема 1/9: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  
(кінець ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.). ЛІКВІДАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ  (2 години) 
 

Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба. Причини 

національно-визвольної боротьби. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М.Залізняк. 

Визволення Умані. Іван Гонта. Поширення повстання на інші райони Правобережжя. Придушення 
народного виступу. Репресії царизму і шляхти. Значення Коліївщини у визвольній боротьбі українського народу. 

Продовження Руху опришків. Побратими Олекси Довбуша: Василь Баюрак, Іван Бойчук. 
Поділи Речі Посполитої та українські землі. Зміни у політичному становищі правобережних і 

західноукраїнських земель. Зміни в політичному житті західноукраїнських земель . Перехід під владу 

Австрійської імперії. Реформи Марії Терезії і Йосифа І. 
Лівобережна та Слобідська України. Ліквідація Гетьманщини. Остаточна ліквідація 

гетьманства. Діяльність П.Рум’янцева на Лівобережній Ст. Скасування козацького устрою на 

Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини. Історичне значення української 

козацької держави – Гетьманщини. 
Південна Україна.  Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової 

(Підпільненської) Січі. Ліквідація козацької республіки – Запорозької Січі. Царський Маніфест від 3 

серпня 1775 року. Останній кошовий отаман П.Калнишевський. Історичне значення Запорозької Січі. 
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Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. Участь українських козаків у російсько-турецьких 

війнах другої половини XVIII ст. Заселення Південної Ст. Кримське ханство на XVIII ст. Особливості су-
спільно-політичного, соціально-економічного розвитку Криму. Культура і побут кримськотатарського 

народу. Приєднання Криму до Росії. 
Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний 

устрій та регіональний поділ українських земель. Чисельність населення та його етнічний склад. 

Національне і соціальне становище українців. 
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини XIX ст. Ст. в 

російсько-турецькій війні 1806–1812 років. Російсько-французька війна 1812 р. і Україна, її місце в 

планах Наполеона. Україна в російсько-турецькій війні 1828–1829 рр. Азовське козацьке військо. 
Економічне становище в першій половині XIX ст.  Стан сільського господарства й розвиток 

аграрних відносин. Початок промислової революції. Українські промисловці. Міста. Зростання 

морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. 
Початок національного відродження наприкінці XVIII–на початку XIX ст. Національна ідея 

в суспільно-політичному русі України Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії 

України Місія В.Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. “Історія Русів”. Українське культурне 

відродження на Слобожанщині. 
Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях 

у 20—30 рр. XIX ст. Масонство в Україні. Україна. в програмних документах декабристів. Повстання 

Чернігівського полку. Пропаганда вольнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830–

1831 рр. та Ст. 
Український національний рух наприкінці 40-рр. XIX ст. Кирило-Мефодіївське братство. 
Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична 

діяльність братчиків. Значення Кирило-Мефодіївського товариства для розгортання національно-
визвольного руху. Місце Т.Шевченка в українському національному відродженні. 

Соціальна боротьба в першій половині XIX ст. Характер політики російського царизму щодо 

України. Посилення національного та соціального гніту. Форми й характер протесту українського 

населення. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під 

проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. 
 

Тема 2/10: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ  АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  
(наприкінці  ХVІІІ – середині XIX ст.) – 2 години 

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Адміністративно-
територіальний устрій та регіональний поділ. Чисельність населення та його етнічний склад. Політика 

австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терезії та Йосифа II. 
Соціально-економічне становище та соціальні рухи. Стан сільського господарства. 

Промислове виробництво. Торгівля. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті. 
Українське національне відродження наприкінці XVIII–у першій половині XIX ст. 

Поширення ідей Просвітництва. Пробудження національного життя. Поширення української 

національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. “Руська трійця”, її діяльність. 

М.Шашкевич. “Русалка Дністрова”. Значення “Руської трійці” для розгортання національно-визвольного 

руху. 
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. 

у Австрійській імперії. Утворення та діяльність Головної руської ради. “Зоря Галицька”. Рух за 

національно-територіальну автономію Східної Галичини. “Руський Собор”. Перший з’їзд діячів 

української культури та науки у Львові. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Вибори до 

австрійського парламенту. Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під 

проводом Л.Кобилиці. Наслідки та значення подій 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях. 
Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки. Зміни в сільському господарстві. Початок 

трудової еміграції українців. Формування фабрично-заводської промисловості. Нафтові промисли в 

Бориславі й Дрогобичі. Розвиток торгівлі. Розвиток галицьких міст. Львів. 
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Суспільно-політичний розвиток у 60–першій половині 70-х рр. XIX ст. Суспільно-політична 

ситуація 50–60-х рр. Основні течії суспільно-політичного руху: москвофіли та народовці. Заснування й 

діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта” і Літературного товариства імені Т.Шевченка. 
Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 

70—90-х рр. XIX ст. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70—80-х рр. Розгортання руху 

народовців на Буковині та в Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. “Новоерівська” політика 

народовців. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). Іван Франко, його роль у розвитку 

суспільно-політичної думки. “Українська ірредента” Ю.Бачинського. Утворення УНДП та УСДП. 

Самостійницька позиція партій Західної України. 
 
Тема 1/11:  СТАН  ТА  РОЗВИТОК  КУЛЬТУРИ  НА УКРАЇНІ  наприкінці XVIII – перш. пол. XIX 

ст. УКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ.  СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ  
(6 годин) 

Особливості розвитку культури. Освіта. Відкриття вищих і середніх навчальних закладів у 

містах України. Наука. Праці з історії України: М.Бантиш-Каменського, М.Маркевича, М.Костомарова, 

М.Максимовича. Видатні українські вчені: М.Максимович, М.Остроградський. Нова українська 

література. І.Котляревський, Т.Шевченко, Г.Квітка-Основ'яненко, П.Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, 
П.Куліш. Усна народна творчість. Кобзарі. Музика. Театр. Архітектура та містобудування. Живопис. Графіка. 

Наш край наприкінці XVIII – першій половиш XIX ст. 
Економічний розвиток. Формування ринкових відносин. Особливості соціально-

економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Кримська війна і 

загострення соціально-економічної ситуації. Селянська реформа в Україні. Реформи адміністративно-
політичного управління 60–70-х років. Економічна політика російського царизму в Україні в 

пореформений період. Аграрні відносини. Поширення вільнонайманої праці. Українські підприємці. 

Особливості індустріалізації в Україні. Міста. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. 
Суспільно-політичний рух наприкінці 50–х – 60-х рр. Виникнення громад. Початок 

громадянського руху. Петербурзька громада. “Основа”. П.Куліш. Діяльність Київської та інших громад. 

В.Антонович. Валуєвський циркуляр. Польське повстання 1863–1864 рр. і Україна. 
Суспільно-політичний рух у 70–90-х роках XIX ст. 
Національна політика російського царизму щодо України. Відродження громадівського руху. 

Стара Київська громада. Заснування і діяльність “Південно-Західного відділу Російського географічного 

товариства”. “Київський телеграф”. Ємський указ. М Драгоманов, його діяльність за кордоном. Братство 

тарасівців. Створення Загальноукраїнської безпартійної організації (ЗУБО). Російський громадсько-
політичний рух народників в Україні. 

Становлення української нації.  Територія і соціальна структура населення України . Історична 

та етнічна спільність  усієї землі України, незважаючи на розмежованість її російсько-австро-угорським 

кордоном. Абсолютне кількісне зростання населення України, незважаючи на масову еміграцію 
українців зарубіж. Зміцнення соціально-економічної , політичної і національної ролі в українському суспільстві 

двох його провідних рушійних  сил : буржуазії  та робітничого класу. Зростання ролі інтелігенції в розвитку 

України, піднесення національної, політичної і культурної самосвідомості українського народу. 
Культурний і мовний процеси. Зростання національної самосвідомості. Народження і поширення 

національного гімну “Ще не вмерла Україна”. Роль літератури, мовознавчих наукових праць в 

утвердженні української мови як  єдиного цілого на всій території України. 
Культура України в другій  половині XIX ст.  Особливості розвитку культури. Освіта. Недільні 

школи в Наддніпрянській Україні.  Діяльність у Галичині товариства “Просвіта”. Відкриття вищих 

навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Наука. Створення 

Наукового товариства ім. Т.Шевченка, його творчий доробок. М.Грушевський – організатор української 

науки. І.Пулюй. В.Гнатюк. С.Томашевський. І.Горбачевський. Література. Драматургія. Архітектура та 

містобудування. Живопис. Музика. Народження національного гімну “Ще не вмерла України і слава, і 

воля”. Українські підприємці-благодійники. 
Наш край наприкінці XVIII – XIX ст.ст. 
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Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та  
проголошення суверенності (ХІХ – початок ХХІ ст.) – 44 години 

        
Змістовий модуль 1. Становлення української нації в умовах зростання  

національного руху  та формування незалежної європейської держави 
 

Тема 2/12: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ  
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (6 годин) 

Наддніпрянська Україна на початку XX ст. Економічний розвиток. Основні галузі 

промисловості. Утворення монополістичних об'єднань. Економічна криза 1900–1903 рр. Розвиток 

сільського господарства. Посилення міграції українських селян. Передвоєнне економічне піднесення. 

Економічний визиск України. 
Створення українських політичних партій. Н.Наддніпрянський. Створення РУП – першої 

політичної партії в Україні. Самостійницька і автономіська течії в національному русі. “Самостійна Ук-
раїна” М.Міхновського. Українська демократична партія. Українська радикальна партія. Є.Чикаленко. 

Б.Грінченко, С.Єфремов. Формування української соціал-демократії. М.Порш, С.Петлюра. Українська 

народна партія. 
Україна напередодні та в роки російської революції 1905–1907 рр. Український 

національний рух на початку ХХ століття. Наростання робітничого і селянського руху на початку XX 

ст. Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Поступки царизму українству, активізація громадсько-
політичного життя. Поява масових українських періодичних видань. Розгортання мережі товариств 

«Просвіта». Початок процесу українізації освіти в Україні. Легалізація партій. Діяльність українських 

парламентських громад у І та II Державних думах. 
Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.   Земельна реформа П. Столи піна та її вплив на Ук-

раїну. Посилення національного гніту. Насадження ідеології російського великодержавного шовінізму. 

Ставлення загальноросійських політичних партій до українського питання. Заборона використання 

української мови в навчальних закладах і адміністративних установах. Закриття “Просвіт”, українських 

громадських установ. Створення Товариства українських поступовців (ТУПу). Столипінський циркуляр 

(1910). Незалежницька течія в українському русі. Д.Донцов. Молодоукраїнський напрямок у соціал-
демократії. А.Жук. 

Західноукраїнські землі на початку XX ст. Соціально-економічний розвиток та політичне 

становище. Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії. 

Економічне і політичне становище українського населення. Розвиток кооперативного руху. 
Наростання українського політичного руху.  Цілі боротьби українців Галичини і посилення 

руху за їх досягнення. Діяльність політичних партій Західної України за реформу виборчої системи. 

Зв'язки з політичними й культурними колами Наддніпрянської України. Діяльність національних і 

спортивно-фізкультурних організацій “Сокіл” і “Січ”. Митрополит А.Шептицький та його роль у 

піднесенні національного життя в західноукраїнських землях. 
Культура України на початку XX ст.  Особливості розвитку культури. Освіта. Колегія 

П.Ґалагана. Література. О.Олесь, В.Винниченко, М.Коцюбинський, В.Стефаник. Наука. 

М.Грушевський. Д.Багалій. Б.Грінченко. А.Кримський. Ф.Вовк. Видатні вчені-природознавці. 

Українська преса та видавництва. Музеї. Театр. Архітектура. Музика. Живопис. Побут і звичаї українців. 

Церковне життя. Роль Української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості 

населення Західної України. 
Наш край на початку XX ст. 
 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1914 – 2017 рр.) 
 

Тема 2/13: УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1914 –1918 рр.) – 4 години 
Початок Першої світової війни. Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і Троїстого 

союзу щодо України. Заснування Головної української ради у Львові. Створення Союзу визволення 
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України. Формування легіону Січових стрільців. Ставлення до війни на Наддніпрянщині. Воєнні дії на 

території України 1914 р. Захоплення російськими військами Галичини та Північної Буковини. 
Українські землі в 1915–1917 рр. Воєнні дії на території України в 1915–1917 рр. Бойовий шлях 

легіону УСС. Участь української інтелігенції в діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги 

жертвам війни. Національний рух у Наддніпрянській і Західній Україні. Назрівання глибокої 

економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. 
 

Тема 2/14: УКРАЇНСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр. 
 (4 години) 

Початок Української революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення 

Центральної Ради, її склад і політична програма. М.Грушевський. Початок українізації армії. 

Виникнення Вільного козацтва. 
Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні–

жовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український національний Конгрес. II 

Всеукраїнський військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. 

В.Винниченко. II Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників. «Тимчасова інструкція 

Генеральному секретаріату Тимчасового уряду на Україні». Послаблення позицій Центральної Ради. 

Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. 

Корніловський заколот і Україна. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії. 

“Демократична нарада” і позиція Центральної Ради. З'їзд народів Росії в Києві. 
Проголошення Української Народної Республіки.  Підсумки виборів до Установчих зборів в 

Україні. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом. ПІ 

Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у 

зовнішній політиці. 
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності 

УНР.  Ультиматум російського Раднаркому і початок війни більшовиків із Центральною Радою. 

Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Кругами. IV 

Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. 

Регіональні “республіки”. Ставлення населення до політичних сил в Україні. 
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.) 
Українська держава. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ німецько-австрійських військ в 

Україну. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними 

колами України. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот. Причини падіння Центральної 

Ради. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української держави. 

Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р. 
Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України. 

Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. 
С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на Півдні України. 

Розклад армії УНР. Активізація військових дій радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії. 
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. 

Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. Польсько-український конфлікт. 

Створення Української Галицької армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. 
Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. 

Політика радянського уряду в Україні у 1919 році.  Формування більшовицького режиму в 

Україні. Х.Раковський. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. Націоналізація промисловості. 

Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Селянські виступи. Становище українських партій. 
Україна в другій половині 1919 року. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних 

українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Боротьба в білогвардійському підпіллі. 

Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців. 
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Україна на початку 1920 року. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання 

радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики «воєнного 
комунізму» в економіці та суспільному житті. Напрямки комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП (б), УКП). 

Варшавська угода та її наслідки.  Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між 

УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до 

нього населення. Відступ польсько-українських військ. Ризький мир. Припинення боротьби регулярних 

українських військ. 
Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах 

Врангеля. Поразка врангелівців. Терор у Криму, Розгром махновського руху.  
Культура і духовне життя в Україні 1917–1920 рр.  Чинники розвитку культури в 1917–1920 рр. 

Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Загальноосвітня школа за Центральної Ради, 

Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття 

Української Академії наук (УАН) і національних університетів у період Української держави. Нові 

тенденції в розвитку культури. Визначні українські письменники. Театральне, музичне і хорове 

мистецтво та їх кращі представники. Українська Академія мистецтв. Радянський план монументальної 

пропаганди і початок його виконання. Ставлення більшовиків до старовини. 
Наш край у 1917–1921 рр.  
 

Змістовий модуль 2.  Міжвоєнна Україна. Українські землі  у стратегічних планах  
великих держав, новосформованої тоталітарної системи 

 
Тема 2/15:  МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ( 1921–1939 рр.) 
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) – 6 годин 
 
Економічне і соціальне життя в роки непу. Внутрішнє і міжнародне становище. Політична кри-

за на початку 1921 р. Державний статус України в 1921– 1922 рр. Юридичне оформлення Союзу РСР. 

Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Ставлення політичних сил і населення України до її членства 

в СРСР. Неп і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921 – 1923 рр. 

Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим. Наслідки нової економічної 

політики. Відбудова народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію. 
  Культура і духовне життя в роки непу.  Політика більшовиків у царині культури, «Україні-

зація» (коренізація). Г.Гринько, О.Шумський, М.Скрипник. Опір «українізації». Кампанія з ліквідації 

неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та 

його провідники. С.Єфремов. Літературно-художні об'єднання. Літературна дискусія 1925–1928 рр. 

М.Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О.Довженко. Релігійне життя в Україні. 

Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).  
           Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)  
Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне 

господарювання. Результати перших п'ятирічок. Промисловість України напередодні Другої світової війни. 
Суцільна колективізація в Україні.  Перехід до прискореної колективізації. Доля приватних 

сільських господарів та їхніх господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. 

“Ліквідація куркульства як класу”. 
Голодомор/Геноцид 1932–1933 років в Україні. Причини й передумови голодомору. «Закон про 

п'ять колосків». Посилення «хлібозаготівель» та їх суть. Масштаби та наслідки голодомору. 
Громадсько-політичне життя. Зміни в соціальному складі населення. Соціальні деформації. 

Конституція УРСР 1936 р. Судові процеси. “Шахтинська справа”. “Спілка визволення України”. Масові 

репресії та їх жертви. 
Стан культури в Україні у 30-ті роки.   Становище у галузі освіти. Наука. Діяльність Академії 

наук. Видатні досягнення українських учених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і 

мистецтво. “Розстріляне відродження”. Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва. Церковна 

політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна і споруд. 
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Західноукраїнські землі  у  міжвоєнний період в 1921–1938 рр.  
Українські землі у складі Польщі.  Правовий статус Східної Галичини. Становище українських 

північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя) і українського населення. Характер 

промисловості. Українська кооперація. Економічне становище населення. Створення УВО та її 

діяльність. Є.Коновалець. “Пацифікація”. Політичні партії у Східній Галичині (Українське національно-
демократичне об'єднання (УНДО). Компартія Західної України (КПЗУ). Організація українських 

націоналістів (ОУН). Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов. 
Українські землі у складі Румунії.  Поглинення українських земель Румунією. Характер 

політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Політичні партії на українських 

землях. Українська національна партія. 
Закарпаття у складі Чехословаччини. Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. 

Особливості політичної боротьби в Закарпатті: русофільство, русинство, українофільська течія. Надання 

автономії Карпатській Україні. Проголошення незалежності Карпатської України. Августин 

Волошин (17.03. 1874 –19.07. 1945 рр.). 
 

Змістовий модуль 3. Українські землі в стратегічних планах тоталітарних держав 
 в період  Другої світової війни. Особливості розвитку України   

середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 
 

Тема 2/16: УКРАЇНА В РОКИ  ДРУГОЇ СВІТОВОЇ  ВІЙНИ (1939 – 1945 рр.) – 6 годин 
 
Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.  Радянсько-німецький пакт про 

ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол до нього. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної 

армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз'єднання з Українською 

РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Включення до складу Української РСР 

Північної Буковини і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України. 
Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР. Початок 

Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи 

1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку–восени 1941 р. Поразка 

Південно-Західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу 

німецьких військ на Півдні. 
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні.  Розчленування України, план “Ост”. 

Нацистський “новий порядок”. Концтабори і масові розстріли. Голокост. Економічне пограбування 

України. Вивезення працездатного населення на примусові роботи до Німеччини. Розгортання руху 

Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941–1942 рр. Оунівське підпілля 

1941–1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). 
Україна  у 1943 році. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з 

України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння “Східного валу”. Мобілізаційні 

заходи 1942—1943 рр., їх особливості та наслідки. Боротьба з ворогом на окупованій території, 

діяльність радянських партизанських загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН. Стосунки між 

радянськими польськими партизанами, УПА і Армією Крайовою. Евакуйовані підприємства в тилу. 

Героїчна праця українців. Внесок українських учених і діячів освіти та культури в Перемогу. 
Україна на завершальному етапі війни (1944 – 1945 рр.).  Січнево-лютневий наступ 1944 р. 

Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. 

Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен. Завершення вигнання 

окупантів з України. Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН та УПА 

на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. 9 травня –  День Перемоги. 8 

травня –  День національного примирення. Завершення Другої світової війни.  Втрати України у роки 

Другої світової війни. 
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Культура України у роки Другої світової війни. Освіта. Наука. Українська преса. Евакуація 

вузів та їх діяльність у радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок представників творчої 

інтелігенції у перемогу над Німеччиною та її союзниками. 
Наш край у роки Другої світової війни. 
 

 Тема 2/17 : ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – 
НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. – 2 години 

 Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становище України. 

Адміністративно-територіальні зміни. УРСР – співзасновниця  Організації Об'єднаних Націй, інших 

міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. 

Післявоєнне село. Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення. 
Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних областях 

України. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). 

Боротьба ОУН та УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція “Вісла” Наслідки радянізації. 
Культурне життя в Україні у другій половині 40–на початку 50-х рр. Відбудова системи 

освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики та 

«лисенківщина» в Україні. Розвиток літератури і мистецтва. Становище творчої інтелігенції. Боротьба 

влади з “космополітизмом”. 
 

Тема 2/18:  ВІД  ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІНІЗМУ : УКРАЇНА В  

СЕРЕДИНІ 50-Х –ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ ХХ ст. (4 години) 
 
Україна на початку 50–х рр. Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х рр. 

Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості. 

Укрупнення колгоспів. 
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953–1964 рр.  XX з'їзд КПРС і 

Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку сталіністських сил.  

Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М.Хрущова. 

Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М.Хрущова від влади. 

Л.Брежнєв і Україна. Розширення повноважень України у складі СРСР. 
Стан економіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років.  Раднаргоспи, їх 

вплив на економічний розвиток України. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової 

промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50–у першій половині 60–х рр. Обмеження індивідуальної 

трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення. 
Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Посилення русифікації. 

Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики. Стан суспільних наук. Початок 

десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. «Відлига». «Шістдесятники». 

В.Симоненко, Л.Костенко, Є.Сверстюк, І.Світличний, І. Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, 

архітектура, театр. 
Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час. «Українська робітничо-селянська 

спілка». Л.Лук'яненко. І.Кандиба. Клуб творчої молоді у Києві. А.Горська. В.Чорновіл. Стаття І.Дзюби 

«Інтернаціоналізм чи русифікація?». 
Україна у період загострення кризи радянської системи (середина  60- х  –  початок 80-х  

років). Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Ідеологічні орієнтири партійно-
державного керівництва та їх ілюзорність. Зростання всевладдя комуністичної партії. Криза партійно-
державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському керівництві: націонал-комуністична і 

проімперська. Усунення П.Шелеста. В.Щербицький. Політико-правовий статус України у складі СРСР. 

Конституція УРСР 1978 р. 
Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування економіки в 

другій половині 60-х років та причини її невдач. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка 

України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економічної кризи. Деструктивні процеси на селі. 
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Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціального та 

національного складу населення України. Рівень життя трудящих мас. Шляхи розв'язання житлової 

проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-
державної номенклатури. 

Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60-х –на початку 70-
х років. В.Стус. М.Руденко. О.Тихий. М.Литвин. В.Марченко. Форми діяльності дисидентів. Репресії 

проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне 

дисиденство. В.Романюк. Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70–на початку 80-х років. 
Культура і духовне життя.  Народна освіта. Русифікація в Україні. Середня спеціальна та вища 

школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. 

Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків і репресії щодо письменників. Основні 

тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру. 
Наш край у 50–70-ті рр. ХХ століття. 
 
Змістовий модуль 4. Зростання національної  свідомості  українського народу та основні 

підходи до   становлення незалежної України, розбудови державності 
 

Тема 2/19: УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ : 1985 –1991 РОКИ. 
РОЗПАД  РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

(6 годин) 
 
Перебудова в Радянському Союзі й Україна. Необхідність суспільних перетворень. Прихід до 

влади М.Горбачова. Початок «перебудови», її особливості в Україні. Поглиблення перебудовчих 

процесів і падіння авторитету компартії України. Чорнобильська катастрофа – національна трагедія 

України. Наростання економічної кризи в Україні у першій половині 80-х років. 
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Провал політики 

прискорення. Спроби реформування економіки наприкінці 80-х років, причини їх невдач. Фінансове 

становище і рівень життя населення. Загострення економічної кризи у 1989–990 роках. Неспроможність 

союзних структур здійснювати ефективне управління економікою республіки. 
Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Загострення національного питання в 

СРСР у другій половині 80-х років. Активізація національного руху в Україні. Формування 

національних громадських організацій і об'єднань. Початок релігійного відродження. Активізація діяль-
ності заборонених церков. Розгортання робітничого руху. Шахтарський страйк 1989 р. Формування На-
родного руху України. 

Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства 
Реформи в політичній системі СРСР. Гласність і лібералізація. Політичні зміни в Україні. 

Зростання народної ініціативи. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Розклад 

компартії України. Демплатформа. 
Формування передумов незалежності України. Політичні передумови суверенізації. Вибори до 

Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. 

Політична конфронтація восени 1990 р. Провал спроб збереження федерації радянських республік. 

Суверенізація України. 
Здобуття Україною незалежності. Суспільно-політичні процеси у першій половині 1991 року. 

Спроби державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р. ДКНС і Україна. Проголошення незалежності 

України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР. 
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Тема 2/20: СТАНОВЛЕННЯ  І РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. 
УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (від 1991 р. до сьогодення) – 6 годин 

 
Початок державотворчих процесів.  Об'єктивна необхідність державотворення. Державна 

символіка України та її історичне походження. Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та 

судової влади в Україні. Л.М.Кравчук  –  Президент України. І. Плющ – голова Верховної Ради України 

(1991 – 1994 рр.). Формування місцевих органів влади і самоврядування. Проблеми розбудови 

української державності.  
Державотворчі процеси в Україні в 1994 – 2006 рр. 
Дострокові вибори 1994 року: березень – до Верховної Ради України; червень-липень – 

Президента України. Л.Д.Кучма–Президент України. Діяльність нового складу Верховної Ради, її голови 

– О. Мороза. 
      Позачергові вибори до Верховної Ради та дострокові президентські вибори у 1994 р.  
       Конституція України 1996 р. Характеристика основних етапів конституційного процесу в 

Україні: 1) 1990-1993 рр. – опрацювання на основі чинних конституційних положень проекту 

Конституції; 2) 1994 – 1996 рр. –  опрацювання на основі проекту Конституції 1993 р. і Конституційного 

договору 1995 р. документа, який би узгоджував позиції різних політичних сил. Прийняття Конституції 

України (28 червня 1996 року на п’ятій сесії Верховної  Ради України). Структура Конституції України 6 

15 розділів, 161 стаття. 
Політична розбудова суспільства. Виборчі кампанії 1998 та 1999 рр. Вибори до Верховної Ради України 

29 березня 1998 року. Діяльність голови Верховної Ради України О. Ткаченка  Президентські вибори 1999 року: І-й 

тур – 31 жовтня, ІІ-й тур – 14 листопада. Перемога  Л.Д. Кучми. Формування більшості у Верховній Раді. Діяльність 

її голови -  І.Плюща. Всеукраїнський референдум (квітень 2000 р.).  Рухи протесту початку 2000-х рр.   
Вибори до Верховної Ради України 31 березня 2002 року. Діяльність її голови – В. Литвина.  
Президентські вибори 2004 року у контексті подій «помаранчевої революції» : І-й тур – 31 жовтня, 

ІІ-й тур – 21 листопада. Конституційна реформа 2004 р. Рішення Верховної Ради України на основі 

«пакетного голосування» від 8 грудня 2004 року про зміни до Конституції України, до Закону України 

«Про вибори Президента України», оновлення складу ЦВК. Переголосування ІІ-го туру президентських 

виборів (26 грудня 2004 року) у відповідності до прийнятого рішення Верховним Судом України. 

В.Ющенко – Президент України. Причини, характер, політичні сили «помаранчевої революції»  2004 
року та її вплив на подальший розвиток подій в Україні, визначення зовнішньополітичного курсу 

Української держави в сучасних умовах.  
Стан економіки після розпаду СРСР. Стан економіки України у 1991–1998 рр. Реформування 

економіки та фінансової системи України. Роздержавлення, приватизація. Запровадження національної 

валюти. Стан сільського господарства. Початок реформ в аграрному секторі.  
Державотворчі процеси в Україні в 2006 – 2019 рр.: особливості розбудови законодавчої, 

виконавчої та судової влади в Україні.  
Вибори до Верховної Ради України у  2006, 2007 (дострокові – за пропорційною 

виборчою  системою), 2012, 2014, 2019 роках (за змішаною (пропорційно-мажоритарною) 
виборчою системою). 

 Діяльність голів Верховної Ради України  у період  з 2006 по т.ч.: В. Литвина (28.05.2002 – 
02.05. 2006 рр.); О.Мороза (06.07. 2006 – 23.11. 2007 рр.); А.Яценюка (04.12. 2007 – 12.11. 2008 рр.); 

В.Литвина (09.12. 2008 – 12.12. 2012 рр.); В.Рибака (13.12.  2012 –  22.02. 2014 рр.); О.Турчинова  (22.02. –  
27.11. 2014 р.);  В.Гройсмана (27.11. 2014 –  14.04. 2016 рр.);  А. Парубія  (14.04. 2016 р. – 20. 08. 2019 рр.), 

Д.Разумкова ( з 29 08. 2019 р. по т.ч.). 
Вихід незалежної України на міжнародну арену. Початок формування Збройних сил та 

правоохоронних органів України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Статус Криму.   
Формування зовнішньої політики України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. 

Участь у миротворчих акціях. Загострення відносин із Російською Федерацією. Конфронтація навколо 
острова Тузла. «Газові» та «торговельні» війни з Росією. 

  Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України з 2010 року. 
Президентські вибори 2010 року. В.Янукович – Президент України. Конституційна реформа 2010 р. 
Віктор Янукович.  Вибори до Верховної Ради України VІІ скликання 2012 року.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
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Основні тенденції економічного розвитку України у 1998 – 2019 рр. Становлення олігархічної системи. 

Пошуки шляхів економічної стабілізації. Початок інтеграції української економіки у європейський та 

світовий економічний простір. Діяльність прем’єр-міністрів України: В.Пустовойтенка ( 16.07. 1997 – 22.12. 
1999 рр.); В.Ющенка ( 22.12. 1999 – 29.05. 2001 рр.); А. Кінаха (29.05.2001– 21.11. 2002 рр.); В.Януковича 
(21.11. 2002 – 05.01.2005 рр.); М.Азарова (07. 12. – 28.12. 2004 рр.; 05. 01. – 24.01. 2005 рр.;);   
Ю.Тимошенко ( 24.01. – 08.09. 2005 рр.); Ю.Єханурова (08.09. 2005 – 04.08. 2006 рр.); В.Януковича ( 04.08. 
2006 – 18.12. 2007 рр.); Ю.Тимошенко (18.12. 2007 –11.03.2010  рр.); М. Азарова (11.03 2010 – 28.01.2014  
рр.);  А.Яценюка (27.02. 2017 – 14.04.2016  рр.);, В.Гройсмана (14.14. 2016 – 29 08. 2019 рр.), О. Гончарука                 
( з 29 08. 2019 р. по т.ч.). 

Тимчасова шкала 

 
 Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. 

Революція гідності 2013–2014 рр. Небесна Сотня.  
   Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок 

Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.  
 Дострокові президентські вибори 2014 р. –  Президент України Петро Порошенко. Угода про 

асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 – 2019 рр.). 

Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації. Процес мирного врегулювання: Мінські угоди та 

«нормандська четвірка». Особливості зовнішньополітичного курсу Президента, Уряду України в умовах 

поглиблення європейської  та євроатлантичної інтеграції, військової агресії  РФ. 
Президентські вибори 2019 р. –  Президент України Володимир Зеленський. 
Формування громадянського суспільства. Соціально-економічний розвиток України з 2014 року. 
 Етносоціальні процеси та рівень життя населення України.  Демографічні зміни. Соціальна 

диференціація суспільства. Падіння рівня життя населення. Трудова еміграція. Стан навколишнього 

середовища. Міжнаціональні відносини. Етнічні меншини України. 
Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя України в умовах 

незалежності. Історичні передумови духовного розкріпачення. Повернення історичної пам'яті народу. Зростання 

соціальної активності інтелігенції. «Закон про мови» та проблеми його реалізації. Релігійне життя наприкінці 90-х 

років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Розкол українського православ'я та його наслідки. Особливості свновлення  

Правосла́вної це́ркви Украї́ни (ПЦУ) –  автокефальної православної церкви на території України, 
п'ятнадцятої  в диптиху, яку Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною 

правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною 

правонаступницею вважає УГКЦ. 
  Особливості культурного розвитку України (1991–2019 рр.). Зміни в системі національної освіти, 
охороні здоров’я.  Основні тенденції розвитку науки. Література і мистецтво. Євробачення 2005 та 2016 рр. 
Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. Чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі 
2012 р., футболу, гандболу у 2019 р.  

  Наш край у XX– початку XXI ст.ст. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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4. Структура та зміст робочої навчальної програми 
навчальної дисципліни «Історія України» 

 
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Історія України» розроблена 

відповідно вимог КТСОНП та ESTS  за структурно визначеними модулями  розділами, 

темами: 
Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до         

визначення основних підходів до національного відродження  
(  1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 

1. Первісна доба і перші цивілізації на території України. 
2. Утворення та розквіт Київської держави. 
3. Київська Русь/Русь-Україна за часів роздробленості. Галицько-Волинська 

держава/Королівства Руського –  правонаступник Київської Русі/Русі-України. 
4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.). 
5.  Наростання національно- визвольної боротьби українського народу. Виникнення 

українського козацтва. Запорізька Січ –  православна козацька республіка. 
6. Українська Національна революція середини XVIІ ст. під проводом Богдана Хмельницького. 

Відродження Української держави. 
7. Українська держава на завершальному етапі Національно-визвольної  революції  в другій 

половині XVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність. 
8.    Українські землі наприкінці XVII – першій половині XVIII ст.   Культура України у другій половині  

ХVІІ –   XVIII ст. 
9. Українські землі під владою Російської імперії (наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.).  
іквідація Російською імперією української державності. 
10. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (наприкінці ХVІІІ  –  початок XIX ст.). 
11. Стан та розвиток культури на Україні наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. 

Український національний рух. Становлення української нації. 
 

Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та 
проголошення суверенності (ХХ – початок ХХІ ст.) 

     12. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст. 
     13. Новітня історія України (1914 – 2017 рр.). Україна у Першій світовій війні. 
     14. Українська  національна демократична революція 1917–1921 рр. 
     15. Міжвоєнний період історії українського народу ( 1921–1939 рр.). 
     16. Україна в роки  Другої світової  війни  (1939 – 1945 рр.).  
     17. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 50-х рр. ХХ ст. 
     18. Від десталінізації до неосталінізму: Україна в середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 

 19. Україна на переломі: 1985 – 1991 роки. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності 

України. 
     20. Становлення  і розвиток незалежності України. Україна в умовах незалежності. 
 

Структура робочої навчальної програми 
 
 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п інд.. с.р. л п інд.. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  Українські землі від початку формування людської цивілізації до визначення основних 

підходів до національного відродження (1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 
Змістовий модуль 1. Українські землі від початку формування родового ладу  до                                                     

утвердження  і розвитку ранньофеодальної держави 
 

Вступ.  Історія України як наука. Проблематика й структура навчальної 

дисципліни. Проблеми періодизації історії України. Історіографія історії 

України. Концепції історії України. Вплив природно-географічних 

факторів на розвиток історії України 

 
2 

 
1 

  
1 

  
2 

 
0,5 

  
1 

 
0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. 4   2   1 1  4 1 1 1 1 
Тема 2. УТВОРЕННЯ І РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 4  1  1

  
1 1  4 0,5 0,5 1 2 

Тема 3. КИЇВСЬКА РУСЬ/РУСЬ-Україна  ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕСТІ. 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА/КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ – 
ПРАВОНАСТУПНИК КИЇВСЬКОЇ РУСІ/РУСІ-УКРАЇНИ. 

6 1 1 3 1 6 1  1 4 

Разом за змістовим модулем 1. 16 5 2 6 3 16 3 1,5 4 7,5 
Змістовий модуль 2. Особливості національної боротьби та українського державотворення  

у період другої половини ХІV –  початку ХІХ ст. 
Тема  4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ  

(друга половина XIV – перша половина XVII ст.)  
4 2  1 1 4   1 3 

Тема 5. НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО – ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Виникнення козацтва. Запорізька Січ – 
православна козацька республіка 

4 1  2 1 4 1 0,5 1 1,5 

Тема 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮ-ЦІЯ СЕРЕДИНИ 

XVII ст. ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. 

ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

6 2 2 2  6   1 5 

Тема 7. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ 

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

XVII ст. ПОДІЛ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА БОРОТЬБА ЗА 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. 

2 1  1  2 1  1  

Тема 8. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII – ПЕРШІЙ 

ПОЛОВИНІ XVIII ст. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

ХVІІ – XVIII ст. 

4 1  2 1 4   1 3 

Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  

(наприкінці  XVIIІ – першій половині ХІХ ст.). ЛІКВІДАЦІЯ 

РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ . 

2  1   1  2    2 

Тема 10. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ  

АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  (наприкінці  ХVІІІ – середині XIX 

ст.) 

2 1  1  2    2 

Тема 11. СТАН ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНІ  наприкінці 

XVIIІ – першій половині  ХІХ ст. Український національний рух. 

СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. 

6 2  2 2 6   2 4 

Разом за змістовим модулем 2. 30 11 2 12 5 30 2 0,5 7 20,5 

Разом  за модулем 1. 46 16  4 18 8 46 5 2 1
1 

28 

Модуль 2. Україна на шляху національного відродження  та проголошення 
суверенності   (ХІХ – початок ХХІ ст.) 

Змістовий модуль 1. Становлення української нації в умовах зростання національного руху  та  
формування незалежної європейської держави 

Тема 12. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В 

УКРАЇНІ на початку ХХ століття. 
4 1  1 2 4   1 3 

Тема 13. УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1914 – 1918 рр.) 4 1  2 1 4   1 3 
Тема 14. УКРАЇНСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТИЧНА 

РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр. 
6 3 

 
2 
 

 1 6 1  1 4 

Разом за змістовим модулем 1. 14 5 2 3 4 14 1  3 10 
  Змістовий модуль 2. Міжвоєнна Україна. Українські землі в стратегічних планах великих держав,  

новосформованої тоталітарної системи  
Тема 15. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДУ (1921– 1939 рр.) 
6  2 2 2  6     6 

Разом за змістовим модулем 2. 6 2 2 2  6    6 
Змістовий модуль 3. Українські землі в стратегічних планах тоталітарних держав  у період Другої світової війни. 

 Особливості розвитку України в  середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 
Тема 16. УКРАЇНА В РОКИ  ДРУГОЇ СВІТОВОЇ  ВІЙНИ (1939 
– 1945 рр.)  

6  2 2  2 6    6 

Тема 17. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 

1945 – НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. 
2   1 1 2 1  1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 18. ВІД  ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІ-НІЗМУ: 

УКРАЇНА в середині 50-х – першій половині 80-х  років ХХ ст. 
6 1  2 3 6    5 

Разом за змістовим модулем 3. 14 3 2 3 6 14 1  1 1
2 

Змістовий модуль 4. Зростання національної свідомості українського народу та основні 

підходи до   становлення незалежної України, розбудови державності 
Тема 9. Україна на переломі : 1985 – 1991 роки. Розпад 

Радянського Союзу і відродження незалежності України. 
4 2 2   6 1 0,5 1 2 

Тема 10. Становлення  і розвиток незалежності України. 6 2  1 3 6 1  1 4 
Разом за змістовим модулем 3. 10 4 2 1 3      

Усього годин за модулем 2. 44 14 8 9 13 44 5 0,5 4 44 
Усього годин за модулями 1,2 90 30 12 10 38 90 8 2 10 80 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі/Русі-України. Галицько-
Волинська держава/Королівство Руське – правонаступник Київської 
Русі/Русі-України.  

2 

2. Тема 2. Національно-визвольна революція в Україні в середині ХVІІ ст. 
Створення козацько-гетьманської держави.  

2 

3. Тема 3 . Українська національна революція 1917–1921 рр. Утворення 
української  соборної держави 

2 

4. Тема 4 .  Україна в умовах нової економічної політики та посилюючого 
великого терору  (20-і  – 40-і роки ХХ ст.) 

2 

5. Тема 5. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови 
(1939 – початок 50-х років ХХ ст.)  

2 

6. Тема 6. Україна в умовах поглиблення кризи тоталітарного режиму в 
СРСР і проголошення   державної незалежності.  

2 

                                                                                                            
 

Тема 1. Виникнення та розквіт Київської Русі. Галицько-Волинська Держава – 
правонаступник Київської Русі ( 2 год.) 

     План 
1. Східнослов'янські племена –предки українців – напередодні утворення держави 
Розселення східнослов’янських племінних союзів – предків українців. Формування апарату влади. 

Дублінський племінний союз. Державотворчі процеси в Середньому Подніпров'ї. Виникнення Києва. 

Князь Кий. Духовне життя давніх українців. Сусіди східнослов'янських племен. 
2.  Виникнення державного об’єднання Київської Русі/Русі-України  та її соціально-

економічний і політичний розвиток. 
    2.1.  Київська держава за перших князів. 
Утворення держави з Центром у Києві.    Походження назви  “Русь”. Князі Аскольд, Дір  ( з 862 до    

882 рр.). Походи на Візантію. Утвердження династії Рюриковичів. Правління Олега ( 882–912 рр.). 

Розширення меж Київської держави. Зовнішньополітична діяльність. Князь Ігор (912-945 рр.). Походи 

проти Візантії (941 р.), Закавказзя (944 р.). 
   2.2. Київська Русь/Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава. 
Княгиня Ольга (945–964 рр.), її внутрішньополітичні реформи. Спроби впровадження 

християнства. Відносини із сусідами. Князь Святослав (964–972 рр.). Похід проти Хазарії, Болгарського 

царства (965–967 рр.). Експансія на Дунай ( 968 р.). Балканські походи . Внутрішня політика Святослава. 
   2.3. Київська Русь/Русь-Україна за часів князя Володимира Великого (980–1015 рр.). 

Запровадження християнства як державної релігії (988 р.). 
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Початок правління князя Володимира. Формування державної території. Територіальний поділ. 

Захист південних рубежів. Зміцніння великокнязівської влади, внутрішньополітичні реформи. Розбудова 

столиці. Запровадження християнства як державної релігії: передумови, заходи, значення. 
  2.4. Київська Русь/Русь-Україна за часів правління князя Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.). 
Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Формальне правління Ізяслава –  

старшого сина Ярослава (1054–1072 рр.). Утвердження Ярослава в Києві. Зміцнення великокнязівської 

влади та стабілізація внутрішнього життя. „Руська правда”. Культурно-освітнє та церковне життя. 

Зовнішньополітична діяльність. Ярослав Мудрий — людина і державник. 
  2.5. Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах (1113–1125 рр.). 
Правління Ярославичів : старшого сина Ізяслава (1054–1072 рр.) - формально, Святослава (1073–

1076 рр.), Ізяслава (1077–1078 рр.), Всеволода (1073–1076 рр.); внука – Святополка Ізяславича   (1093–

1113 рр.). Боротьба з кочовиками. Повстання киян 1068 р. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. 

Любецький з'їзд князів (1097 р.). Володимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, син Всеволода 

Ярославича, за матір’ю – внук візантійського імператора Константина ІХ Мономаха – людина й політик. 

Утвердження Мономаха на київському столі, його державні заходи. Правління Мстислава 

Володимировича (1125–1132 рр.).  
3. Роздробленість Київської Русі/Русі-України. Галицько-Волинська держава/Королівство Руське – 

правонаступник Київської Русі/Русі-України. 
   3.1. Причини і сутність роздробленості Київської Русі/Русі-України.  
Політичний і економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Турово-

Пінського князівств середини XII–першої половини XIII ст. Боротьба за київський престол за часів 

феодальної роздробленості  ( від  Ярослава Володимировича (1132–1139 рр.) до  Всеволода Ольговича 

(1139–1146 рр.), Юрія Долгорукого (1155–1157 рр.), Ростислава Мстиславича (1159–1167 рр.), 

Мстислава Ізяславича (1167–1169 рр.), Гліба Юр’євича (1169–1170 рр.), Святослава Всеволодича та 

Рюрика Ростиславича  (1177–1194 рр.) . Ідея єдності Русі в  “Слово  о полку Ігоревім”. 
   3.2. Утворення Галицько-Волинської держави 
Галицька й Волинська землі: утворення і зростання князівств. Відокремлення від Києва 

Галицького князівства ( 1097 р.) і князювання  правнуків Ярослава Мудрого - Василька, Володара, 

Рюрика. Об’єднання галицьких земель у князівство за часів сина Володара – Володимира (1141 р.,  з 

центром у  Галичі).  Піднесення Галицького князівства за часів сина  Володимирка –  Ярослава 

Осмомисла ( 1152–1187 рр.).  
Об'єднання Волинського і Галицького князівств 1199 р. Держава Романа Мстиславича  (1170–1205 

рр.) – сина Мстислава Ізяславича, правнука Володимира Мономаха. Становище Галицько-Волинського 

князівства по смерті Романа Мстиславича (1205 р.). Вигнання малолітніх синів Романа Мстиславича - 
трьохрічного Данила, однорічного Василька, його дружини – княгині Анни. Захоплення Галичини  

польськими та угорськими феодалами,, одержання  Данилом та Васильком у 1215 р. батьківської 

вотчини – м. Володимир.  Повстання галичан проти угорців у 1219 р. . Князювання Мстислава Удатного 

(1219–1228 рр.). Об’єднання Данилом і Васильком земель Волинського князівства  (1128 р.) 

.Відновлення єдності Галицько-Волинського князівства  з центром у Галичі Утвердження Данила 

Романовича в Галич (1238 р.).Захоплення  Данилом Галицьким м. Києва  (1240 р.) з встановленням 

правління свого воєводи Дмитра. Подів володінь  Галько-Волинського князівства : Галичини – за 

Данилом, Волині – за Васильком. Заснування м. Львова ((1256 р.). 
   3.3. Монгольська навала на українські землі. 
Битва на р. Калці (1223 р.), що впадає у Азовське море (об’єднані сили військ князів київського, 

волинського, чернігівського, смоленського під керівництвом Мстислава (князя Київського), Мстислава 

Удатного (князя Галицького, який був одружений на доньці половецького хана Котяна) та Данила 

Галицького. Похід на Русь орд хана Батия (з 1236 р.) – онука Чінгіс-хана ( хана Темучіна; 1239 р.). Взяття 

Переяслава та Чернігова (1239 р.). Оборона й падіння Києва (1240 р.). Похід на галицько-волинські землі. 

Золотоординське ярмо ( з 1242 р.). 
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3.4. Галицько-Волинська держава/Королівство Руське за князя Данила Галицького та його 

наступників. 
Внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Ярославська битва (17 серпня 1245 р.). 

Відносини із Золотою Ордою. Коронація Данила  Папою Римським  Інокентієм ІУ (1253 р. в 

Дорогичині).  Перехід Галицько-Волинського князівства після смерті Данила Галицького (1264 р.) до 

рук брата Василька. Князювання синів Данила у Галичині : Лева – у Галичині і Перемишлі; Мстислава – 
у Теребовля; Шварно – у Белзі та Холмі ). Смерть князя Василька (1270 р.), передача володінь Волині  

синові Володимиру.  Правління Юрія І Львовича ( до 1308 р.) . Останні галицько-волинські князі 

династії Романовичів – Андрій та Лев (до 1323 р.); Князювання мазовецького князя Болеслава 

Тройденовича (Юрія – з 1325 по 1340 рр.), одруженого на Марії – сестрі Андрія і Лева. Занепад 

Галицько-Волинської держави . 
4. Історичне значення Київської Русі/Русі-України та Галицько-Волинської 

держави/Королівства Руського. 
Місце Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу. Походження і 

поширення назви “Україна”. Походження і розвиток національної символіки. Міжнародне значення 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави, їх внесок до скарбниці духовної культури людства. 
5. Наш край у IX–XIV ст.       
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Тема 2. Національно-визвольна революція в Україні в середині ХVІІ ст. Створення 

козацько-гетьманської держави  ( 2 год.) 
План 

1. Причини, характер Національно-визвольної революції 1648-1676 рр. в Україні. Проблеми 

її типології хронологічних меж та періодизації. 
Місце Національної революції середини ХУІІ ст. в історії України та Європи. Нова періодизація 

національної революції на Україні.Б.Хмельницький : політик, дипломат, полководець. 
2. Підготовка і початок Національно-визвольної революції. Найважливіші битви на етапі – 1648 р. 
Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Битви на Жовтих Водах (6-8 травня 1648 р.) та під 

Корсунем (15-16 травня 1648 р.). Всенародне повстання на Україні (Київщина, Поділля, Волинь, Лівобережна 

Україна). Битва під Пилявцями (13 вересня 1648 р.). Облога  м. Львова (листопад – грудень 1648 р.).  
Політичні портрети  М. Кривоноса, І. Богуна. 
3. Розробка Б. Хмельницьким наріжних принципів української державної ідеї. Формування і 

зовнішня політика гетьманської адміністрації – “Держави Війська Запорозького”. 
Соціально-політичні зміни на Україні в ході Національної революції. Органи державної влади. 

Адміністративно-територіальний устрій. Перехід селян у козацький стан. Організація війська. Фінансова 

система. Судочинство.                                     
4. Основні події Національної революції на  етапі 1649–1653 рр. 
Відновлення воєнних дій 1649 р. Збаразько-Зборівська кампанія (серпень 1649 р.). Укладення 

Зборівської угоди 1649 р. Реакція козаків та селян на укладання угоди.      Берестецька битва (18–30 червня 

1651 р.). Захоплення литовським військом м. Києва, Чернігова (вересень 1651 р.). Білоцерківський мирний 

договір (18 вересня 1651 р.). Перший молдавський похід Б.Хмельницького. Відсіч польсько-шляхетської 

агресії у 1652-1653 рр. Батозька битва (22-23 травня 1652 р.). Молдавські походи 1652–1653 рр. Жванецька облога. 
Внутрішнє і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653р. Земський собор 

Московської держави (1 жовтня 1653 р.) про прийняття України “під руку царя”. 
5. Основні події Національно-визвольної революції на  етапі 1654-1655 рр.  
Переяславська рада (8 січня 1654 р.). Укладення українсько-російського договору – “Березневі 

статті” (за переговорами в Москві з 23 березня по 6 квітня 1654 р.). Приєднання України до Росії. Перебіг 

воєнних дій проти Польщі в 1654–1655 рр. Похід в Галичину 1655 р.  
6. Основні події Національно-визвольної революції на  етапі 1656–1657 рр. 
Віленське російсько-польське перемир'я 1656 р. Зміна зовнішньополітичної орієнтації 

Б.Хмельницького. Зв’язки Б.Хмельницького з Кримом і Османською імперією. Союз з Швецією. 

Загострення відносин з Росією. Дії українського війська в Польщі 1656–1657 рр. Смерть великого 

гетьмана (6 серпня 1657 р.).  
Роль Б.Хмельницького в новій історії, його вклад у створення неважної Української держави – 

«Держави Війська Запорозького».  
7. Українська держава на завершальному етапі Національної революції ( 1657-1676 рр.) 
Загострення кризи Української державності у 1657-1663 рр. Іван Виговський та його основні 

напрями внутрішньої і зовнішньої політики (1657 – жовтень 1659 рр.). Початок громадянської війни 

(червень1658 р.).Гадяцький договір 16 вересня 1658 р. між Україною та Річчю Посполитою. Українсько-
московська війна 1958-1659 рр. Конотопська битва 8 липня 1659 р., розгром московської армії. Усунення 

І.Виговського від влади. Друге гетьманування Ю.Хмельницького (1659-1663 рр.). Переяславські статті 

Ю. Хмельницького 1659 р. Слободищенський трактат 1660 р. – угода Ю.Хмельницького з Польщею. 
Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Гетьманування І. Брюховецького в 

Лівобережній Україні (1663–1668 рр.). Гетьманування П.Тетері у Правобережній Україні (1663– 1665 
рр.). Московські статті 1665 р. Обмеження автономії України. 

Гетьманування П.Дорошенка (1665–1676 рр.) та його боротьба за незалежність і територіальну 

цілісність Української держави. Возз’єднання Козацької України. Під протекторатом Туреччини. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20Soc_Gum/Pviu/2009_4/2.pdf
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Андрусівське перемир’я 1667 р. між Московщиною і Польщею. Поділ України на Лівобережну ( у 

складі Московщини) і Правобережну ( у складі Польщі).Гетьманування  Д. Многогрішного (1668-–1672 
рр.). Глухівські статті ( березень 1669 р.).  

Гетьманування І.Самойловича в Лівобережній Україні ( 672–1687 рр.). Поразка революції. 
8. Міжнародне та історичне значення Національно-визвольної  революції 1648-1676 рр. 
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Тема 3 . Українська національна революція 1917-1921 рр.  
Утворення української  соборної держави  (2 год.) 

План 
1. Крах самодержавства і початок Національно-демократичної революції в Україні. Утворення 

Української Центральної Ради та її діяльність по утворенню української державності. 
2. Жовтневі події 1917 р. в Києві. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР і 

проголошення незалежності УНР. 
3. Брестський договір і гетьман Скоропадський. 
4. Відновлення УНР. Директорія. Внутрішня і зовнішня політика Директорії.  
5. Українська Народна республіка в 1920 р.  
6. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР.  
7. Проблема державної незалежності Закарпаття, включення його до складу Чехословаччини.  
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Тема 4 .  Україна в умовах нової економічної політики та посилюючого великого терору  

 (20-і  – 40-і роки ХХ ст.) – 2 год. 
План 

1. Причини переходу до НЕПу, її особливості розгортання на Україні. 
2. Створення СРСР і Україна. Політика українізації та її особливості. 
3. Зміцнення командно-адміністративної системи Й. Сталіна.  
4. Згортання політики українізації. Антицерковна діяльність більшовицької партії. 
5. Голодомор 1932-1933 рр.: причини і наслідки. 
6. Масові репресії в Україні. “Розстріляне” відродження. 
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Тема 5. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови 

(1939 – початок 50-х років ХХ ст.) – 2 год. 
План 

1.   Українські землі на першому етапі війни ( вересень 1939 – червень 1941 рр.). 
2.   Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух Опору. 
3. Битва за Україну. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.  Возз'єднання 

українських земель. 
4. Післявоєнна відбудова та нова хвиля масових репресій другої половини 40-х — початку 50-х 

років в Україні. 
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Тема 6. Україна в умовах поглиблення кризи тоталітарного режиму в СРСР та 
проголошення   державної незалежності – 2 год. 

План 
1. Горбачовська «перебудова» в українському контексті. Зростання національної свідомості. 
2. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність.  
3. Становлення незалежності України: перші здобутки і перші втрати. 
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5.2.  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕСТИ ДО ОКРЕМИХ ТЕМ 

 СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ З «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 
5.2.1. Завдання та тести  до теми 2. Національно-визвольна революція в Україні 

 в середині  ХVІІ ст. Створення козацько-гетьманської держави   
                                                                                 І варіант   
Завдання 1. Визначте причини Національної революції 1648-1676 рр., її основні етапи. 
Завдання 2. Під час Національної революції Б. Хмельницький підтримував постійні дипломатичні зв’язки з 

представниками багатьох держав. Чому він обрав союзником саме Московську державу? 
Тести :    1.  У  якому році Б. Хмельницький обраний гетьманом? 
                      а) 1648 р.;                     б) 1654 р. ;                            в) 1657р.   
                 2. Яка держава надавала військову допомогу Б. Хмельницькому у війні проти Польщі в 1648-1657 

рр.? 
                     а) Кримське ханство;       б) Московська держава;            в) Австрія;                    г) Франція . 
                3 .  Де  і коли відбулись перші битви Національної революції 1648-1657 рр.?  
                    а) під Жванцем _________;       б) під Батогом _________;     в) під Жовтими Водами __________;       
                    г)під Корсунем ____________  ;   д) під Збаражем _____________;  е) під Берестечком 

_____________;      є) під Пилявцями  ____________. 
ІІ варіант 

 Завдання 1.  Який характер мала Національна революція 1648-1676  рр. ?  Які верстви населення України  

брали у ній участь ? Яку мету вони переслідували ? Поясніть чому . 
 Завдання 2. Відомо, що Зборівський договір 1649 р. у період Національної революції 1648-1676 рр. не 

відповідав ні фактичному успіхові козацької зброї, ні сподіванням народних мас України, які 

змушені були знову повернутися до панських маєтків. Чому ж Б. Хмельницький пішов на 
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підписання договору і замість визволення українського народу і створення власної держави 

формально задовольнився лише національно-територіальною автономією?  
 Тести :1.   У  якому році Б. Хмельницький обраний гетьманом?  
                     а) 1648 р.                                    б) 1654 р.                                            в) 1657р.      

2. Коли Б. Хмельницький розгромив польську армію під Корсунем?  
      а) у травні 1648 р.        б) у травні 1649 р.            в) у червні 1651 р.         г) у квітні 1648 р. 

              3.  Вкажіть полководців Національної революції 1648-1657 рр.: 
                     а) І. Мазепа       б) П.Орлик             в) С. Наливайко    г) Г. Лобода       д) І. Виговський    
                     е) Д. Нечай       є)  М. Кривоніс       ж) М. Залізняк       з) І. Гонта          и) І. Богун 
              4. За яким договором Польща погодилася збільшити реєстр козаків до 40 тис.?  
                    а) Зборівським                           б) Гадяцьким                          в) Білоцерківським 
              5. У якому році відбулася битва між українським і польськими військами під Батогом під час  

Національної революції  1648 –1657 рр.?  
                      а) 1648 р.                                  б) 1651 р.                                  в) 1652 р. 

 
5.2.2. Тести до теми 3 «Україна в Першій світовій війні» 

1.1. Вкажіть рік утворення Троїстого союзу та склад його учасників : 
          а) 1903 р., Німеччина , Румунія, Росія;           б) 1882 р., Німеччина, Австро-Угорщина, Італія;      
                               в) 1910 р., Німеччина, Австро-Угорщина, Італія. 
 1.2.  Угоди 1904 р. і 1907 р. відомі в історії під назвою Антанти (“згоди”). Це був союз трьох держав : 
        а) Англії, Росії, Швеції;                           б) Англії, Росії, Франції;                  в) Англії, Іспанії, Франції. 
 1.3.   Вкажіть склад учасників Четвертного союзу під час Першої світової війни : 
          а)   Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія;                б) Німеччина, Італія, Австро-Угорщина, Туреччина;                                          

в) Франція, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія.  
  1. 4.  Яка подія сталася 28 червня 1914 р. : 
          а) початок Першої світової війни;           б) вбивство австрійського ерцгерцога Франца – Фердинанда;                                     
                                               в) утворення Троїстого союзу. 
  1.5.   Перша світова війна тривала : 
     а) 01.08.1914 р. – 11.11.1918 р.;      б) 10.09.1914 р. – 01.11.1918 р.;                в) 28.06.1914 р. – 11. 11. 1918 р 
   1.6.  Які стратегічні плани мала Німеччина щодо українських земель напередодні Першої світової війни?  
       а) задовольнити геополітичні розрахунки  у захопленні України, як  території, що визначалася політиками як “серце Великої 
Росії”,   як існуючий   “мур між властивою Росією, Центральноєвропейськими державами та Балканами, що закриває доступ 
Росії до Чорного моря”; 
       б)  здійснювати  контроль над українською територією з її величезними природними багатствами; 
       в)  використати політичні сили Західної України у боротьбі проти більшовизму.  
 
   1. 7.  Які стратегічні плани мала Росія щодо українських земель напередодні Першої світової війни?  
       а)  завоювання Галичини, Буковини і Закарпаття , вважаючи себе захисником поневолених слов’янських народів 
Габсбургської імперії; 
       б) посилення впливу на територію Закарпаття, куди були спрямовані величезні потоки російських рублів на підтримку 
москвофільського руху, що вимагав ; 
       в) приєднання Галичини, як наявного “гнізда мазепинства”, яке поширювалося  на Наддніпрянську Україну. 
 
   1.8. На яку територію України  було спрямоване вістря російської атаки на Південно-Західному фронті під час Першої світової війни ?  
          а) Галичину, Буковину, північно-східну частину Словаччини, Закарпаття;       б) Галичину, Пруссію;          
                                          в) Прусію, Австро-Угорщину. 
   1.9.  Які українські території були окуповані російськими військами у 1914 р. ?  
          а) Галичина, Північна Буковина, Закарпаття;             б) Східна Галичина, Буковина;                       
                                                  в) Закарпаття, Словаччина. 
   1.10. Яку позицію зайняли українські політичні партії в Галичині щодо Першої світової війни? : 
        а) підтримували війну;             б) більшість не підтримували війну;                                 в) активно не підтримували війну. 
    1.11.   Щодо Першої світової війни ТУП зайняла : 
        а) проросійську позицію;          б) з рішучим протестом проти продовження війни з початку 1916 р.;     
                                                    в) очікувальну позицію. 
   1.12.  Узгодьте  подані нижче дані періоду Першої світової війни  : 
     а) Брусиловський прорив:                                                                                              1)  весна - початок літа 1915 р.; 
     б) Захоплення  Галичини, Закарпаття, Буковини  російською армією          2)  Східний фронт, 1916 р.;  
     в) Звернення  уряду УНР до Німеччини та Австро-Угорщини про 
             військову допомогу  у визволенні України від більшовизму;                  3)  18 листопада 1918 р.; 
      г) Розгром німецьких військ під Мотовилівкою;                                                4)  30 січня 1918 р. 
 
1.13. Коли було одержано дозвіл від австрійського уряду на формування Українських січових стрільців?    
             а) серпень 1914 р.;                               б)   вересень 1914 р.;                                             в) грудень 1915 р. 
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    1.14.  Ратифікація  Німеччиною Брестського договору з Україною: 
        а)15 червня 1918 р.;                                       б) 24 липня 1918 р.;                    в) 28 серпня 1918 р.  
   1.15. Проголошення ЗУНР. Створення виконавчої влади – Державного Секретаріату у м. Львові : 
     а) 5 жовтня 1918 р.;                          б) 13 листопада 1918 р.;                                  в) 14 листопада 1918 р. 
     1.16.   Де були вперше створені перші підрозділи Вільного козацтва?( 1 бал): 
         а) на Київщині;                                 б) на Полтавщині;                                  в) на Чернігівщині. 
1.17.  Почесним отаманом Вільного козацтва був: 
         а) С. Петлюра;                                   б) М Грушевський;                                  в) П Скоропадський. 
1.18. Найдієздатнішою частиною українського війська  у 1918-1919 рр. на Україні був корпус  Січових стрільців, який був 
заснований (вкажіть коли , ким,  де) : 
    а) наприкінці 1917- початку 1918 р., Є. Коновальцем, у м. Києві;       
    б) січня 1918 р., С. Петлюрою, у м. Варшаві;     
    в)  лютому 1918 р., С.Бандерою, у м. Відні. 
 
 1.19.  Доповніть твердження  : 
              "На світанку  … ( 4 березня;  11 листопада;  25 грудня ) …  ( 1917 р.;  1918 р.;  1919 р.) представники Антанти та 
німецького генералітету  підписали  ( Паризьке , Лондонське, Комп'єнське  перемир'я)". 
1.20.  За наслідками  Першої  світової війни 1914 – 1918 рр. сформувалася : 
      а) Версальсько-Вашингтонська  система міжнародних відносин;              
      б) Віденська система міжнародних відносин; 
      в) Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 
                                                       

5.2.3. Тести до теми 4  «Україна в умовах нової економічної політики та 
посилюючого  великого терору  (20-і – 40-і роки ХХ ст.) 

 
1. Антибільшовицький повстанський рух наприкінці 1920 – на початку 1921 р. підтримувався: 
      а) середняцькими верствами населення;     б) заможними селянами;       в) практично усіма верствами сільського населення. 
2. Сільське господарство України наприкінці 1920 р. переживало кризу.  
 а) так;                      б) ні. 
3. Відмова від політики “воєнного комунізму” пов’язана з рішеннями: 
                 а) ХІ з’їзду РКП (б);           б) VІІ Всеукраїнського з’їзду Рад;             в) Х з’їзду РКП (б). 
4. Першим і найголовнішим заходом непу була заміна: 
 а) продовольчого податку продовольчою розкладкою; 
 б) продовольчої розкладки продовольчим податком. 
5. Рішення про заміну продрозкладки продподатком було затверджено на: 
                   а) Х з’їзді РКП (б);            б) ІХ з’їзді РКП (б);             в) ХІІ з’їзді РКП (б). 
6. План ГОЕЛРО було прийнято на:  
 а) VІІ Всеукраїнському з’їзді Рад;        б) засіданні ЦК КП(б)У;          в) V Всеукраїнському з’їзді Рад. 
7. План ГОЕЛРО, на думку Леніна, мав забезпечити: 
 а) відбудову народного господарства;  б) створення економічного фундаменту комунізму; 
                                           в)  відбудову економіки УСРР. 
8. НЕП створював економічні стимули для розвитку селянського господарства.; 
 а) так;  б) ні. 
9. Визначте послідовність подій: 
 а) початок запровадження непу; 
 б) прийняття плану ГОЕЛРО; 
 в) проголошення ХІV з’їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію; 
 г) ХІІ з’їзд РКП (б). Початок політики коренізацій. 
10. Основою індустрії УСРР у роки відбудови промисловості була: 
 а) легка промисловість;         б) металургійна промисловість;         в)  харчова промисловість. 
11. За часів непу Українська автокефальна церква : 
 а) була заборонена більшовиками;           б) отримала від більшовицької влади дозвіл на існування. 
12 Члени Української Комуністичної партії (УКП): 
 а) підтримували радянську владу в Україні; 
 б) вважали, що в Україні склався окупаційний режим, який суперечить інтересам її народу; 
 в)  пропонували КП(б)У об’єднатися і створити цілком самостійну партію. 
 
13. Курс більшовиків на українізацію передбачав: 

а) розширення сфери використання української мови у роботі партійного і радянського апаратів, збільшення кількості шкіл з навчанням 
рідною мовою, розвиток національної культури; 

б) ліквідацію радянської влади і відновлення незалежної української держави, впровадження української мови в роботі державного 
апарату, національно-культурне відродження; 

в)  виховання більшовицьких кадрів із представників корінної національності, впровадження рідної для населення мови у роботу 
партійного, господарського і радянського апарату, збільшення мережі шкіл навчанням рідною мовою, розвиток національної культури. 
 
14. Встановіть відповідність: 
1) план “автономізації”;                               а) усі радянські республіки, серед яких і Російська Федерація,  
                                                                              входять на договірних правах у нове державне об’єднання; 
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2) проект утворення                                      б) переведення наркоматів закордонних справ і зовнішньої політики  
Союзу РСР В.І.Леніна;                            з категорії загальносоюзних у союзно-республіканські, більш   чітке визначення прав союзних республік 

як     убезпечення від   великодержавницьких зазіхань центру; 
3) позиція Х.Раковського;                         в) входження всіх радянських республік до складу СРСР на правах  автономії та ліквідації самостійності;   
                                                                               г) договірний союз радянських республік, при якому кожна залишається незалежною. 
 
15. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 
 а) утворення СРСР; 
 б) Х з’їзд РКП(б); 
 в)  голод в Україні ; 
 г) проголошення курсу на індустріалізацію СРСР; 
 д) прийняття Конституції СРСР. 
16. Заповніть пропуски: 
      VІІ Всеукраїнський з’їзд Рад, який у _____________ році працював у місті _______________________, 
схвалив Декларацію про __________________________________________ і проект Конституції 
______________________. 
 
17. Х.Раковський за своїми поглядами стосовно об’єднання радянських республік був: 
 а) прихильником « конфедерації»;                         б) противником “автономізації”. 
18. СРСР було створено у: 
 а) 1924 р.;                                  б) 1920 р.;                                   в) 1922 р. 

 

5.2.4. Тести до теми  « Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови  
(1939 — початок 50-х років ХХ ст.)» 

1.1. Друга світова війна проходила у період   : 
        а) з 01.09. 1939 по 02.09. 1945рр.;    б) з 31.08. 1940 по 02.09. 1945рр.;         в) з 22.06. 1941 по 09.05. 1945рр. 
 1.2. За яку зовнішньополітичну акцію СРСР під час Другої світової війни був виключений з Ліги Націй: 
        а) за агресію проти Фінляндії;                                          б) за приєднання держав Прибалтики;   
                                                     в )  за приєднання Північної Буковини.  
1.3. Адміністративно-територіальний устрій України під час окупації  фашистами  у 1941-1944 рр. згідно плану “Ост” був 
визначений такими структурами : 

а) рейхскомісаріат “Україна”, “прифронтова зона”, “ окупаційна зона”;            
б) рейхскомісаріат “Україна”, “дистрикт Галіціон “, “Транстністрія”, “прифронтова зона”;                            
 в) рейхскомісаріат “Західна Україна”, “дистрикт Галіціон “, “Транскарпатія”; 

1.4. Визначте  головні течії  в русі Опору на Україні  під час Другої світової війни : 
        а) радянське комуністичне, комуністичне  підпілля  та партизанський рух; український самостійницький  підпільний та 
партизанський рух; польський рух опору;                      
        б) радянське комуністичне підпілля  та партизанський рух;  закордонні військові загони країн антигітлерівської коаліції;         
        в) антифашистський рух.   
1.5.  Вкажіть найбільші партизанські з’єднання на території України під час Другої світової війни : 
        а) з’єднання  Сагайдачного, Мельника,  Овчаренка;                  б) з’єднання Сабурова, Ковпака, Федорова;     
                                              в ) з’єднання  Купецького, Майбороди. 
1.6. Назвіть найбільш відомі  підпільні організації , що діяли на Україні у період фашистської окупації : 
        а) “Партизанська іскра” на Миколаївщині; “Молода гвардія” в Красно доні; загін Я.Батюка  у Ніжині;                       
        б) “Комсомольська іскра” на Донеччині; “Вперед” на Миколаївщині;                                              
        в) “Смерть фашизму” на Одещині; “За Батьківщину” на Луганщині. 
 
1.7. Перші партизанські з’єднання  на Поліссі та Волині  в боротьбі проти  радянських партизанів та проти фашистів  на початку 
Другої світової війни  були сформовані : 
       а)  Р.Шухевичем  (Чупринкою);              б)  Я. Стецьком;                                              в) Т. Боровцем (Бульбою). 
1.8. Найбільш організованими  військовими  з’єднаннями українського самостійницького руху  під час Другої світової війни  
були : 
      а) Українська повстанська армія ( командир Р.Шухевич);  загони К.Левицького;                    
      б) Українська повстанська армія ( командир  Р.Шухевич);   загони ОУН-Бендери, ОУН-Мельника;                       в) Українська 
повстанська армія ( командир  Р.Шухевич);  загін “Литаври” (командир І.Рогач). 
 
1. 9. Після заборони у 1942 р.  фашистами діяльності  Української Національної Ради у м. Києві, Львові. 
 представники  ОУН-Бендери, представники  політичних партій України, представники східних українців  на таємному зібранні  
у липні 1944 року  в м. Самбір утворили ): 
      а) Українську  Головну Визвольну Раду, яка очолила боротьбу проти СРСР, німецької “Нової Європи”; 
      б) Український повстанський комітет, який виступав координатором  боротьби проти країн антигітлерівської коаліції; 
      в) Самостійницьку раду Незалежної України, яка стала координатором  боротьби проти СРСР.  
1. 10. Які українські збройні об’єднання були сформовані німцями на окупованій території України : 
       а) “Нахтігаль”, “Поланд”, дивізія СС ”Новий порядок”;          б) “Нахтігаль”, “Роланд”, дивізія СС ”Галичина”;        
                                                                 в)  “Остланд”, дивізія СС ”Галичина”.   
1.11. Під час Другої світової війни фашистами на території України було встановлено : 
       а) “новий порядок”  ;            б) відповідальність за програму виконання “Ост”;              в) “чистоту і порядок”.   
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1.12. 22 червня 1941 року німецькі війська групи (вкажіть назву і командувача) здійснюють наступ на Україну у напрямі (вкажіть 
якому): 
        а) “Схід” (фельдмаршал Кейтель), напрям Житомир-Одеса;                
        б) “Південь” (фельдмаршал Рундштеп), напрям Житомир-Київ;   
        в) “Україна-Кавказ” (фельдмаршал Деніц ), напрям Луцьк-Київ-Керч.   
1.13. Хто командував військами  Київського Особливого військового округу в передвоєнні роки ?  
      а) О Василевський;                                 б)  М.Кирпонос;                                                      в) С.Тимошенко. 
1.14. У складі якої держави опинилася Карпатська Україна (Закарпаття) з березня 1939 року : 
      а) Угорщини;                                          б) Чехословаччини;                                                 в) Німеччини. 
1.15. Київська оборонна операція радянських військ  на початку Великої Вітчизняної війни тривала у період: 
      а)  з 7 липня по 26 вересня 1941 року;                      б) з 22 червня по 20 липня 1941 року;                       
                                                    в) з 30 липня по 1 жовтня 1941 року. 
1.16. Початок масового розстрілів фашистами  населення у Києві та Бабиному Яру  : 
      а) 20 вересня 1941 р.;           б) 29 вересня 1941 р.;                                                  в) 1 листопада 1941 р. 
1.17. Визначте період  героїчної оборони Одеси, Севастополя відповідно : 
      а) 4.08.-16.10. 1941 р;  30. 10. – 01.07. 1941 р.;                б) 4.08.-16.10. 1941 р;  30. 10. – 01.07. 1941 р.;       
                                                    в) 4.08.-16.10. 1941 р;  30. 10. – 01.07. 1941 р.                                                             
1.18. Створення Українського радянського штабу партизанського з’єднання : 
 а) 20 червня 1941 року;                        б) 20 червня 1942 року;                                     в) 20 липня  1942 року.    
1.19. Рейд радянських партизанських з’єднань  під проводом С.Ковпака з Брянщини в Правобережну Україну): 
              а) жовтень-грудень  1942 р.;          б) липень-грудень  1942 р.;         в) грудень  1942 р.- січень 1943 р.    
1.20. Битва за Дніпро): 
               а) вересень-листопад 1943 р.;                      б) червень-листопад 1943 р. ;            в) вересень-грудень 1943 р. 
1.21. Визволення радянськими військами м. Києва ( 1 бал): 
             а) 4 листопада 1943 р.;                          6)  6  листопада 1943 р.;                     в) 8 листопада 1943 р. 
1.22. Розгром німецьких військ під Корсунем-Шевченківським : 
               а)  1 лютого 1944 р.;                              б)  17  лютого 1944 р.;                           в)  28  лютого 1944 р. 
1.23. Львівсько-Сандомирська наступальна радянська операція : 
        а)  13. 07. – 29. 08. 1944 р.;                    б)  23. 07. – 29. 09. 1944 р.;                   в)  10. 07. – 20. 10. 1944 р.  
1.24. Коли радянські війська зайняли Карпатську Україну, що стало остаточним завершенням визволення України від німецько-
фашистських військ та її сателітів ): 
а)  8.09. – 26. 10. 1944 р.;                   б)  18.08. – 26. 10. 1944 р.;                        в)  8.09. – 28. 10. 1944 р.  
1.25. Доповніть текст : 
                  “Акт про беззастережну  капітуляцію Німеччина у Другій світовій війні був підписаний ............. ( 2, 4, 8 ) травня 1945 р. 

………………. ( фельдмаршалом В.Кейтелем; генералом А. Йодлем; адміралом К.Деніцем ).   З радянського боку його підписав  

…………………... (маршал І.Конєв; маршал К.Жуков; генералісимус Й. Сталін)”. 
 
1.26. Акт про беззастережну капітуляцію Японії у Другій світовій війн, де брав участь генерал - лейтенант – уроженець України ( 
вкажіть прізвище), було підписано у: 
        а) Токійській бухті на лінкорі “Міссурі” 2 вересня 1945 р (Дерев’янко);    
        б) м. Токіо 2 вересня 1945 р. ( Сидорено);                        
        в) м. Вашингтон  11 листопада 1945 р. (Ковпак). 
 

5.2.5. Тести до теми 6 «Україна в умовах поглиблення кризи тоталітарного режиму в СРСР і 
проголошення   державної незалежності» 

 
1. Дайте визначення поняттю “національний суверенітет”:__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
      ____ ___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Назвіть причини, що обумовили прийняття “Декларації про державний суверенітет  України”: ______________ 
      _______________________________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Охарактеризуйте основні положення “Декларації про державний суверенітет  України” : 
а)  Політичний устрій _______________________________________________________________________________ 
    ___ _____________________________________________________________________________________________ 
б) Громадянство і правовий статус ____________________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________________________________ 
в) Національно-культурний розвиток__________________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________________________________ 
г) Міжнародний статус ______________________________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Коли була прийнята «Декларація про державний суверенітет  України»: 
         а)  15 квітня 1985 р.;                                      б) 16 липня 1990р.;                             в) 24 серпня 1991 р. 
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4. Кого було обрано першим Президентом  незалежної України : 
       а) В.Чорновола;                                              б) В.Гринькова;                                  в)   Л Кравчука. 
5. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України: 
            а) 16 липня 1990 р.;                                       б) 24 серпня 1991 р.;                          в)  1 грудня 1991 р. 
6. Коли в Україні відзначають День незалежності  : 
                 а)  24 серпня ;                                                б)  1 грудня ;                                        в) 8 грудня. 
7. Головою Верховної Ради України у грудні 1991 року було обрано: 
                   а) І . Плюща;                                  б) В. Дурдинця;                                                     в) І. Юхновського. 
 
8. Згідно Акта проголошення незалежності  України її територія є неподільною і недоторканою: 
                           а)   Так ;                                              б) Ні. 
 
9. Коли вперше відбувся Всеукраїнський референдум про ( вкажіть питання, яке виносилося на обговорення): 
        а) 1 грудня 1991 року  – Про підтвердження Акту проголошення незалежності  України ; 
        б) 5 січня 1992 року    – Про вирішення проблеми Чорноморського флоту; 
        в) 12 лютого 1992 року – Про цілісність і недоторканість території України в кордонах 1954 року. 
 
10. Народний  Рух України був створений  : 
                  а) січень 1989 р.;                                            б) травень 1989 р.;                                   в) вересень 1989 р. 
12. Прийняття Конституції України було здійснено : 
                 а) 8 травня 1994 року   ;                               б) 28 червня 1996 року ;                          в) 1 вересня 1997 року. 
 
13. Коли Верховна Рада України ратифікувала пакет  угод  з Росією щодо розподілу  Чорноморського флоту : 
                  а)  24 березня 1999 р.;                                б) 30 червня  2000 р.;                             в) 1 серпня 2000 р. 
14. Коли відбулася «Помаранчева революція» та вибори Президентом України В. Ющенка: 
                а) листопад-грудень 2004 р.;                             б) серпень 2004 року ;                            в)  вересень 2005 р. 
15. Призначення Прем’єр-міністром України О.Гончарука : 
                        а ) 14 серпня  2019 року;                                     б)  10 вересня 2018 року;                       в) 19 серпня 2019 року. 
 

 
 

6. Теми практичних занять: не передбачені навчальним планом 
 
7. Теми лабораторних занять: не передбачені навчальним планом 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до         
визначення основних підходів до національного відродження  

( 1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 
 

1 До тем 2–3.  КУЛЬТУРА РУСІ-УКРАЇНИ  
2 До теми 3. БОРОТЬБА РУСІ-УКРАЇНИ З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ  
3. До теми 4. ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ ІНОЗЕМНОГО  

ПОНЕВОЛЕННЯ (друга половина XVI – середина XVII століття) 
 

4. До теми 5 – 6. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ (друга половина XVII–XVIII століття) 

 

Модуль 2. Україна на шляху національного відродження та проголошення   
суверенності (ХІХ – початок ХХІ ст.) 

 
5. До теми 1. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ в XIX столітті.  
6. До тем 2–4. УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

(кінець XIX – перша третина XX століття 
 

7. До теми 4. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ.  
8. До теми 6. УКРАЇНА У ВІЙНІ З ФАШИЗМОМ.  
9. До теми 9–10. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
 

10. До тем 1–10. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XX століття.  
 Разом  
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9. Індивідуальні завдання 
Методичні рекомендації до написання рефератів, підготовки матеріалів для зустрічі „за 

круглим столом”, науково-педагогічних читань, контрольних робіт  з „Історії України” для 
студентів денної, заочної форм  навчання 

9.1.Контрольна робота – це індивідуальна форма вивчення навчального матеріалу 
студентом за програмою навчальної дисципліни „Історія України”. Вона сприяє виробленню вмінь та 
навичок самостійного засвоєння знань, опрацювання наукової літератури, здатності формулювати 
висновки. Контрольна робота передбачає самостійний аналіз запропонованої літератури, розкриття 
теми в логічній та хронологічній послідовності, достатню аргументованість висновків. 

Обсяг контрольної роботи, яку студент обирає відповідно до початкової літери свого 
прізвища (див. табл.), становить 12—20 сторінок машинописного або комп'ютерного тексту.  

Початкова 
літера прізвища 

студента 
Номер завдання 

Початкова літера 
прізвища сту-

дента 
Номер завдання 

А,    Б 1,17,33,49,64 0,      П 9,25,41,57 
В,     Г 2,18,34,50,65 Р,      С 10,26,42,58 
Д,    Е 3,19,35,51 Т,      У 11,27,43,59 
Є,    Ж 4,20,36,52 Ф,     X 12,28,44,60 
3,    І 5,21,37,53 Ц,   Ч 13,29,45,61 
Ї,    Й 6,22,38,54 Ш,   Щ 14,30,46,62 
К,   Л 7,23,39,55 Ю,   Я 15,31,47,63 
М,  Н 8,24,40,56 Ґ 16,32,48 

 
 

Перелік питань 
до контрольної роботи  з «Історії України» для студентів 1 –го курсу заочної форми  навчання 

при підготовці бакалаврів  
 
1. Визначте значимість трипільської культури в започаткуванні людської цивілізації на території України. 
2. Визначте особливості виникнення античних міст-держав у Північному Причорномор’ї  і їх вплив на  поступ 

історичного розвитку цієї території. 
3. Охарактеризуйте перші державні об’єднання у східних слов'ян. Визначте найважливіші джерела про заснування 

Києва і  Давньоруської держави - Київської Русі/Русі-України. 
4. Оцініть значення перших правителів Київської держави  – князів Олега, Ігоря, княгині  Ольги, князя Святослава у 

контексті здійснюваної ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо зміцнення Київської держави. 
5. Визначте роль і місце  Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха у здійсненні 

державотворчих процесів в Київській Русі/Русі-України.  
6. Визначте особливості і значимість для українського державотворення Галицько-Волинського 

князівства/Королівства Руського.  
7. Особливості розвитку  культури Київської Русі/Русі-України та її роль у житті українського народу на сучасному 

етапі. 
8. Охарактеризуйте стан населення Київської Русі/Русі-України у період навали монголо-татар та його наслідки.  
9. Охарактеризуйте стан українських земель у складі Великого князівства Литовського. 
10. Визначте особливість посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія  1569 року та її наслідки для 

українських земель. 
11. Охарактеризуйте соціально-політичний розвиток України у другій половині ХІV– першій половині  XVI ст. 
12. Берестейська церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки для українського народу. 
13. Визначте основні віхи становлення українського  козацтва. 
14. Охарактеризуйте особливості Української держави за часів гетьмана Богдана Хмельницького (1648–1657 рр.). 
15. Особливості Національної революції та Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття (1648–1664 рр.).  
16. Охарактеризуйте соціально-економічне та політичне становище України в другій половині ХУІІ ст. Основні 

напрями політики гетьманів І. Виговського ( 1657–1659 рр.), П.Дорошенка (1665–1676 рр.), Ю. Хмельницького,  
І.Брюховецького.. 

17. Складіть історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державу. 
18. Дайте характеристику становища українських земель за часів  гетьманування І. Мазепи ( 1687–1709 рр.) . 
19. Охарактеризуйте соціально-політичний розвиток  України  у другій половині ХУШ століття. Ліквідація 

Гетьманщини і козацького самоврядування   (1765–1782 рр.). 
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20. Дайте загальну характеристику територіальних змін і  основних політичних подій в Україні в кінці XVIII - поч. XX 
ст. Українські землі під владою двох імперій – Російської, Австрійської. 

21. Визначте роль і місце українських земель у  період у Першої світової війни. 
22. Особливості Української державності у 1917 – 1921 роках. 
23. Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України  та західноукраїнських земель у 

міжвоєнний період  (20-30 – і  роки ХХ століття). 
24. Особливості становлення і розвитку Української РСР в умовах нової економічної політики. 
25. Насильницька колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932–1933 рр. та його трагічні 

наслідки. 
26. Дайте характеристику існування Карпато-Української держави та визначте вклад А. Волошина у державотворчий 

процес Української державності. 
27. Воєнні дії на території України у  період Другої світової війни  1939–1945 рр. та їх трагічні наслідки. 
28. Визначте особливості героїчної боротьби українського народу  проти фашизму у Другій світові війні. 
29. Охарактеризуйте соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні у післявоєнний період (кінець 40-х 

– середина 50-х років ХХ століття). Завершення радянізації західноукраїнських земель (1945–1955 рр.) 
30.  Міжнародна  діяльність України після Другої світової війни (50-60-ті роки ХХ століття). 
31. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.). 
32. Проаналізуйте наростання кризових явищ у  соціально-економічному і політичному житті в Україні  (друга 

половина 60-х – середина 80-х років ХХ століття). 
33. Україна на переломі 1985 – 1991 рр. Необхідність «перебудови», особливості її здійснення та наслідки для України 
34. Особливості розгортання нового національного відродження українського народу, проголошення незалежності України. 
35. Основні віхи розгортання державотворчого процесу на Україні  (1991–2019 рр.) . 
36. Основні підходи до створення національної економіки України у період незалежності (1991–2019  рр.). 
37. Визначте основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1991–2019 рр.). 
38. Основні тенденції в культурному та духовному житті України в роки незалежності (1991–2019 рр.). 
39. Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 1990 р.; національна 
революція 1991 р.;  «Помаранчевої революціїя 2004 року;     «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
40. Українсько-російські відносини у період 2014 -2019 рр. 
 
Особлива примітка : 
Дата пред’явлення  КР на кафедру : за 3 дні до складання екзамену з «Історії України». 
Структура КР :  40 варіантів, у кожному з яких 1  завдання із вищеперелічених, 15 тестів (письмово). 
КР оцінюється за  шкалою – національною, рейтинговою, ECTS.  

 
 

9.2. Тематика рефератів, підготовки матеріалів для 
зустрічі «за круглим столом», науково-педагогічних читань  з «Історії України»  

для студентів денної, заочної форм  навчання 
 

Модуль 1. Українські землі від початку формування людської цивілізації до         
визначення основних підходів до національного відродження  

( 1 млн. років до н.е. – початок ХІХ ст.) 
9.2.1. До теми  1. НАЙДАВНІШІ ПЛЕМЕНА І ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
    План 
1. Трипільська культура та її місце в історії українського народу. 
2. Кочові народи на території України. 
3. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. 

              Література: 26, 29, 30, 35, 69 (т. 1), 76 (т. 1), 90, 95, 100, 101. 
 
9.2.2. До теми  1. СТАРОДАВНІ СЛОВ'ЯНИ 
    План 
1. Розселення і заняття східних слов'ян. 
2. Звичаї, вірування, побут. 
3. Антський племінний союз. 
4. Взаємовідносини давніх племен із сусідніми народами. 

                 Література: 18, 26, 36, 69 (т. 1), 76 (т.2), 90, 95,121, 158, 178. 
 
9.2.3. До теми  2. УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ  
    План 
1. Передумови утворення Київської Русі/Русі-України. 
2. Перетворення Києва на державний центр східнослов'янських племінних союзів. 
3. Теорії походження Київської Русі/Русі-України. 
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4. Перші київські князі. 
           Література: 29, 52, 69 (т. 1), 76 (т. 2), 93, 96,119, 121, 147, 178. 
 
9.2.4. До теми  2. РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (X—XI століття)  
    План 
1. Володимир Великий, його внутрішня і зовнішня політика. 
2. Правління Ярослава Мудрого. 
3. Зміцнення міжнародних зв'язків Київської держави. 

                     Література: 29, 30, 69 (т. 1), 76 (т. 2), 93, 98, 119,122,166,174. 
 
9.2.5. До теми  2.ХРЕЩЕННЯ РУСІ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
    План 
1. Релігійні вірування східних слов'ян у дохристиянські часи. 
2. Запровадження християнства як загальнодержавної релігії. 
3. Поширення християнства на Русі 
4. Історичне значення прийняття християнства. 

                 Література: 29, 30, 69 (т. 1), 76 (т. 2), 93, 98,119,122,166,174. 
 
9.2.6. До теми  2. КУЛЬТУРА РУСІ – УКРАЇНИ 
    План 
1. Культура дохристиянської Русі. 
2. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури. 
3. Матеріальна культура. Будівництво, архітектура. 
4.Духовна культура. Освіта, наука, мистецтво. 

                  Література: 30, 69 (т. 1), 93,103,151,158, 166, 173,174, 223. 
 
9.2.7. До теми  3. КИЇВСЬКА РУСЬ / РУСЬ-УКРАЇНА У ЧАСИ РОЗДРОБЛЕНОСТІ 
     План  
1. Ослаблення влади київських князів у кінці XI — на початку XII ст. 
2. Володимир Мономах та його боротьба за державну єдність Русі. 
3. Занепад Київської держави: причини і наслідки. 
4. Історичне значення Київської Русі. 
        Література: 26, 69 (т. 2), 76 (т. 2), 93, 98,119,122,180 (т.1). 
 
9.2.8. До теми  3. БОРОТЬБА РУСІ-УКРАЇНИ З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ 
    План 
1. Перші завойовницькі походи монголо-татар. Битва на Калці. 
2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опір Русі-України. 
3. Українські землі під іґом Золотої Орди. Боротьба проти загарбників. 
         Література: 26, 39 (т. 1), 69 (т. 2), 98, 119,122,126, 180 (т. 1). 
 
9.2.9. До теми  3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 
    План 
1. Галичина і Волинь у XI—XII ст. 
2. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстиславич. 
3. Галицько-волинські землі в період громадянських воєн. Король Данило Галицький, його внутрішня і зовнішня політика. 
4. Галицько-Волинська Русь в останній третині XIII — першій половині XIV ст. 
5.Роль Галицько-Волинської держави в історії України. 

                      Література: 39 (т. 1), 67, 69 (т. 2), 118, 119,120, 124,126, 216. 
 
10.2.10. До теми  4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 
    План 
1. Загарбання українських земель іноземними державами. Перехід Наддніпрянської України та Волині під владу Литви. 
2. Особливості перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського. 
3. Литовсько-польські унії та їх вплив на розвиток українських земель. 
       Література: 22, 26, 66, 69 (т. 4), 72, 98,100,118,122,159. 
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9.2.11. До теми  4. УКРАЇНА ПІД ПОЛЬСЬКИМ ПАНУВАННЯМ  (друга половина XIV — середина XVII століття) 
    План 
1.. Загарбання Польщею Галичини і Західної Волині. 
2.Україна в складі Речі Посполитої. 
3. Національно-культурний рух. Братства. 
      Література: 4, 26, 66, 69 (т. 4), 72, 98,100,118,122,159, 247. 
 
9.2.12. До теми  4. БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ  
    План 
1. Становище української православної церкви в Польщі. 
2. Рішення Берестейського собору 1596 р.: релігійна полеміка і політична боротьба. 
3. Поділ української церкви на дві конфесії і його наслідки для подальшої долі українського народу. 
      Література: 4, 26, 39, 66, 69 (т. 5), 72, 98,118,122,159, 247. 
 
9.2.13. До теми  5. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО  
    План 
1. Виникнення козацтва: причини та сутність. 
2. Створення реєстрового козацького війська. 
3. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво та культура козаків. 
     Література: 3, 7, 25, 48, 53, 54, 126,157, 160,169, 245, 246. 
 
9.2.14. До теми  5. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ  
    План 
1. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. 
2. Виникнення Запорізької Січі. Байда-Вишневецький. 
3. Військово-адміністративний устрій Січі. 
4. Запорізька Січ — вільна козацька республіка. 

        Література: 3, 7, 25, 48, 53, 54,126,157,160,169, 245, 246. 
 
9.2.15. До теми 5. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У БОРОТЬБІ З ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКОЮ ЕКСПАНСІЄЮ 
   План 
1. Грабіжницькі напади турків і татар на Україну. Доля невільників. 
2. Прикордонна служба українського козацтва. 
3. Боротьба з турецько-татарською агресією. Петро Сагайдачний. 
4.Повстання козаків-невільників на турецьких галерах. 

         Література: 3, 7, 25, 48, 54,126,157,160,169, 227, 245, 246. 
 
9.2.15. До теми  5. КОЗАЦЬКО-СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI —                                                        

СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТЬ 
    План 
1. Передумови повстань. 
2. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С. Наливайка. 
3.  Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст. 

                               Література: 3, 7, 25, 48, 53, 54,126,157,160,169, 245, 246. 
 
9.2.16. До теми  6. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ УXIV — ПЕРШІЙ 

ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТЬ 
    План 
1. Організація та діяльність церковних братств. 
2. Релігійна полеміка і політична боротьба. 
3. Реформи П.Могили та їх результати. 
         Література: 4, 25, 26, 66, 69 (т. 5), 72, 98,118,122,159, 247. 
 
90.2.18. До тем 4-7. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в XIV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТЬ 
    Плн 
1. Освіта. Братські школи. Києво-Могилянська колегія. 
2. Книгодрукування в Україні. 
3. Літературно-мистецька творчість. 
4. Матеріальна культура. 
       Література: 4, 7, 66, 69 (т. 4), 72,103,151,159,173,195, 223. 
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9.2.19. До теми  6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ середини ХVІІ століття 
    План 
1.Причини та передумови національно-визвольних змагань українців під проводом Богдана Хмельницького. 
3. Початок Визвольної революції. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні. 
4. 3. Воєнні дії у 1649-1653 рр. становлення Української держави. 
      Література: 5, 32, 48, 83, 118, 123, 142, 157, 203, 228, 243, 246. 
 
9.2.20. До теми  6.УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 року: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 
   План 
1.Відносини України з Московською державою. Переяславська Рада. 
2. “Березневі статті”. 
3. Бойові дії проти Польщі у 1654 – 1657 рр. 
4. Порушення царським урядом Переяславських угод. 
      Література: 8, 32, 48, 83, 118, 123, 142, 157, 203, 228, 243, 246. 
92.21. До теми  6.. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ І ПОЛКОВОДЕЦЬ, 

ФУНДАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
   План 
1. Життєвий шлях Б. Хмельницького в першій половині ХVІІ ст.  
2. Організатор національно-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського панування. 
3. Державотворча діяльність. 
4. Б. Хмельницький у пам’яті українського народу. 
     Література: 5, 32, 48, 83, 118, 123, 142, 157, 203, 228, 243, 246. 
 
9.2.22. До теми  7. КРИЗА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ 
    План 
1. Гетьманування І.Виговського та Ю.Хмельницького. 
2. Боротьба старшини за владу. П.Тетеря та І.Брюховецький. 
3. Україна в останній період Національно-визвольної революції. П.Дорошенко. 
    Література: 3, 5, 26, 32, 48, 53, 54, 83, 98,118, 126, 243, 246. 
9.2.23. До теми  7-8. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В  ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ  

План 
1. Освіта, наука, книгодрукування. 
2. Література, усна народна творчість. 
3. Театр і музика. 
4. Архітектура і образотворче мистецтво. 
    Література: 7, 39 (т. 2), 57,103,136,151,173,195, 223,246. 
9.2.24. До теми  7. МАЗЕПА І МАЗЕПИНЦІ 
    План 
1. Гетьман І. Мазепа: життя та діяльність. 
2. Північна війна і Україна. Боротьба за відновлення державного суверенітету. 
3.Еміграція мазепинців. Гетьман П.Орлик і його конституція. 

       Література: 6, 27, 28, 48, 53, 54, 86, 92, 118, 185, 210, 228,246. 
 
9.2.25. До теми  7. СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
   План 
1. Активізація наступу російського царизму на автономні права України. І.Скоропадський та П.Полуботок. 
2. Боротьба за збереження української державності. Д.Апостол та К.Розумовський. 
1. Остаточна ліквідація автономного устрою Гетьманщини. 
3. Історичне значення Гетьманщини. 
    Література: 5, 6, 26, 29, 48, 53, 54, 75, 98,118,126, 128, 246. 
 
9.2.26. До тем  6-7. УСТРІЙ, СВІТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
    План 
1. Політичний лад України в другій половині XVII—XVIII ст. 
2.Свіогляд українського громадянства. 
3. Культура України в часи Козацької держави. 

       Література: 3, 5, 7, 57, 75, 103, 118,122, 151,173,195, 223. 
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9.2.27. До теми  9. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ У XVIII СТОЛІТТІ 
    План 
1. Зруйнування Чортомлицької Січі: причини і наслідки. 
2. Нова Січ. 
3. Наступ російського царизму на « права і вольності» запорожців. 
4. Остаточна ліквідація Запорізької Січі. П.Калнишевський. 

        Література: 3, 5, 6, 7, 26, 29, 54, 68, 75, 126,128,160, 246. 
 
9.2.28. До тем  4-8. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА В XVI — XVIII СТОЛІТТЯХ 
    План 
1. Заселення Слобідської України. 
2. Особливості адміністративно-політичного устрою. 
3. Скасування козацького ладу. 
4. Культурне життя Слобожанщини. 
     Література: 10, 26, 39 (т. 2), 68, 81, 101 (т. 1), 180 (т. 2), 211. 
9.2.29. До тем  5-8. ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА В КІНЦІ XVII — XVIII СТОЛІТТЯХ 
    План 
1. Відновлення козаччини. С.Палій. 
2. Посилення польського гніту. 
3. Гайдамацькі рухи. Коліївщина. 
    Література: 26, 39 (т. 2), 68, 81, 100, 101 (т. 1), 180 (т. 2), 211. 
 
9.2.30. До тем  6-8. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII — XVIII СТОЛІТЬ 
    План 
1. Західна Україна в період Національно-визвольної революції. 
2. Упадок національного життя. Остаточне утвердження церковної унії. 
3. Карпатське опришківство. О.Довбуш. 
    Література: 26, 39 (т. 2), 68, 81,100,101 (т. 1), 180 (т. 2), 211. 
 
9.2.31. До теми  8. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У XVIII СТОЛІТТІ 
    План 
1. Поширення освіти, розвиток наукової думки. Початок наступу царського уряду на українську культуру. 
2. Козацькі літописи. Література. 
3. Мистецтво і архітектура. Народний побут. 
4. Занепад культурного життя в Правобережній і Західній Україні. 
     Література: 7, 26, 57, 68, 75, 100, 103, 136,151, 173, 195, 223. 
 
9.2.32. До теми 9. УКРАЇНА ПІД ГНІТОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в першій половині XIX століття 
    План 
1. Поділи Польщі. Включення до складу Росії Правобережної України та Західної Волині. 
2. Війна 1812 р. і Україна. Декабристський рух. 
3. Миколаївська реакція та посилення гніту в Україні. 
4.Селянські рухи. У.Кармелюк. Київська козаччина 1855 р. 

       Література: 22, 26, 65,100,101 (т. 1), 110, 111, 116, 143 (т. 1). 
 
 
Модуль 2. Україна на шляху національного відродження   та проголошення 

суверенності    (ХІХ – початок ХХІ ст.) 
 
9.2.33. До теми 1. НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ у першій половині XIXст. 
    План 
1. Українська інтелігенція і формування національної свідомості. 
2. Поява масонства в Україні. Товариство об'єднаних слов'ян. 
3. Кирило-Мефодіївське братство. Т.Шевченко. 

         Література: 26, 65, 80, 96,110,111,116,117, 143 (т. 1),172. 
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9.2. 34. До теми 1. ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ  (перша половина XIX століття) 
    План 
1. Розвиток західноукраїнських земель в кінці XVIII — першій половині XIX ст. 
2. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток краю. 
3. Українці в першому парламенті Австрійської імперії. Л.Кобилиця. 
     Література: 26, 65, 39 (т. 2), 81, 100, 101 (т. 1), 125, 127,211. 
 
9.2. 35. До теми  1. ПОЧАТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ЗАХІДНІЙ  УКРАЇНІ  
                                                          (перша половина XIX століття) 
    План 
1. Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. Перемишлянський культурно-освітній осередок. 
2. Літературно-просвітницький гурток “Руська Трійця”, “Русалка Дністрова”. 
3. Активізація національного руху під впливом революції 1848—1849 рр. Головна Руська Рада. «Собор руських вчених». 
         Література: 26, 65,100,101 (т. 1), 110,137, 143(т. 1), 180(т.2). 
 
9.2. 36. До теми  1. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ у другій половині XIX століття 
    План 
1. Реформи 60—70-х років та їх значення для суспільно-політичного розвитку України. 
2. Культурно-просвітницька діяльність на початку 60-х років. Валуєвський циркуляр. 
3. Український національний рух 70-х — початку 90-х років. Емський указ. 
4. Діяльність і громадсько-політичні погляди М.Драгоманова. 
5. Революційне народництво в Україні. 
      Література: 26, 65, 80, 83, 94, 110, 143 (т. 1), 172, 225, 236. 
 
9.2.37. До теми 1. ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  у 

другій половині XIX століття 
    План 
1. Політичне й національно-культурне життя 60—80-х років. Москвофіли і народовці. 
2. Культурно-освітнє товариство “Просвіта”. 
3. Створення перших політичних партій. Іван Франко. 

           Література: 64, 65, 73, 110, 127, 135, 137,143 (т. 1), 165,192. 
 
9.2.38. До теми 1 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ в XIX столітті 
    План 
1. Розвиток освіти, науки, літератури. Культурно-освітні установи. 
2. Становлення професійного українського театру. Музичне життя. 
3. Образотворче мистецтво й архітектура. 
     Література: 57, 94, 96,103, 151,172,173, 195, 223, 225, 236. 
 
9.2.39. До теми 2. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
    План 
1. Українська політична думка на початку XX ст. Загальноросійські і українські партії в Україні. 
2. Україна в демократичній революції 1905—1907 рр. Піднесення українського національного руху. 
3. Столипінський політичний режим. Розгул російського шовінізму. 
     Література: 65, 73, 80, 100, 101 (т. 1), 143 (т. 1), 163, 165,193. 
 
9.2.40. До теми 2. ПІДНЕСЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧ XX СТ. 

   План 
1. Громадсько-політичне життя. Боротьба проти польського домінування в Східній Галичині. 
2. Український молодіжний рух: “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Січові стрільці”. 
3. Становище українців Буковини та Закарпаття. 

         Література: 64, 65, 74, 100,127,135,137, 143 (т. 1), 165,192. 
 
9.2.41. До теми 3. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
    План 
1. Україна в планах воюючих держав. Ставлення до війни українських політичних партій. 
2. Воєнні дії на українських землях. 
3. Національно-визвольний рух в умовах війни. 

         Література: 59, 65, 70, 74, 84, 97, 109,126, 135,145, 153,224. 
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9.2.42. До теми 3. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ 
    План 
1. Створення легіону УСС. 
2. Бойовий шлях стрілецтва. 
3. Національно-політична та культурно-просвітня діяльність УСС. 

        Література: 59, 65, 70, 74, 84, 97,109, 126, 135, 145, 153, 224. 
 
9.2.43. До теми 4. УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 
    План 
1. Лютнева революція в Росії. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. 
2. Утворення Центральної Ради, її склад та політика. 
3. Формування української державності. І та II Універсали Центральної Ради. 
    Література: 40, 45, 65, 70, 73, 91, 97,101 (т. 2), 167, 220, 235. 
 
9.2.44. До теми 4. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 
   План 
1. III Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР. 
2. Агресія більшовицької Росії проти України. Бій під Крутами. 
3. Проголошення незалежності УНР. Захоплення Києва російськими військами. 
4.  Брестський мирний договір, його умови і наслідки. 

       Література: 40, 45, 65, 70, 73, 91, 97, 100,189, 167, 220, 235. 
 
9.2.45. До теми 4. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО 
    План 
1. Гетьманський переворот 29 квітня, його передумови. 
2. Внутрішня та зовнішня політика. 
3. Національно-культурна діяльність гетьманського уряду. 

        Література: 19, 45, 65, 70, 73, 91, 97,100,154,167, 200, 220. 
 
9.2.46. До теми 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР 
    План 
1. Утворення Директорії, її склад, соціальна база, політика. 
2. Відновлення УНР. Акт злуки УНР і ЗУНР. 
3. Друга війна Радянської Росії проти УНР. Політика більшовиків в Україні в 1919 р. 
4. Селянський повстанський рух. Отаманщина. 
5.Поразка Директорії: причини і наслідки. 

      Література: 19, 45, 65, 70, 73, 91, 97, 101 (т. 2), 154,167,220. 
 
9.2.47. До теми 4.  ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА  
   План 
1. Революційні події 1918 р. на західноукраїнських землях. 
2. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. 
3. Війна з Польщею. Створення Української галицької армії. 

     Література: 58, 65, 73, 84, 97,109,126,134,146,167, 224, 231. 
 
9.2.48. До теми 4.  МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: МІЖ НАУКОЮ І ПОЛІТИКОЮ 
    План 
1. Наукова і громадська діяльність. 
2. Будівничий держави. 
3. Тернистий шлях у Радянській Україні. 
     Література: 40, 45, 65, 70, 73, 99,100,101 (т. 2), 167, 220, 235. 
 
9.2.49. До теми 5. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ у 1920-ті роки 
    План 
1. Встановлення комуністичної системи в Україні. Політика «воєнного комунізму». 
2. Голод 1921—1923рр. Перехід до нової економічної політики. 
3. Створення СРСР і Україна. 
4. Політика українізації, її особливості і наслідки. 

      Література: 20,55,65, 77,101 (т. 2), 104,132,155,177,205, 226. 
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9.2.50. До теми 5. УКРАЇНА В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ (1930-ті —40-ві роки) 
   План 
1. Зміцнення командно-адміністративної системи. Й.Сталін. 
2. Згортання політики українізації. Антицерковна діяльність державної партії. 
3. Голодомор 1932—1933 років: причини і наслідки. 
4.Масові репресії в Україні. “Розстріляне відродження”. 

       Література: 20, 47, 56, 104, 112, 129, 130, 131, 132, 177, 205, 250. 
 
9.2.51. До теми 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ 
    План 
1. Політика Польщі в Галичині та на Волині. 
2. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. 

  3. Діяльність політичних партій. 
4. Становище українців Буковини та Закарпаття. Карпатська Україна. 
      Література: 11,14, 38, 63, 65, 87,100 (т. 2), 161, 201, 214,242. 
 
9.2.52. До теми 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
    План 
1. Початок Другої світової війни і Україна. 
2. Українські землі в умовах окупації фашистською Німеччиною. Рух Опору. 
3. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Остаточне возз'єднання українських земель. 
    Література: 31, 33, 65, 73,106,115,161,162,187, 212, 213,230. 
 
9.2.53. До теми  6. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ У РОКИ   ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
    План 
1. Український націоналістичний рух на початку Другої світової війни. Батальйони “Роланд” і “Нахтігаль”. 
2. Акт відновлення Української держави ЗО червня 1941 року, його історичне значення. 
3. Діяльність ОУН. Похідні групи. 
4. Створення Української повстанської армії та її боротьба проти іноземних загарбників. 
5. Наслідки Другої світової війни для України. 

       Література: 31, 33,65, 73,100(т.2), 106,115,161,162,187, 230. 
 
9.2.54. До теми  6. УКРАЇНА У ВІЙНІ З ФАШИЗМОМ 
    План 
1. Боротьба українців у складі Червоної армії. 
2. Українська повстанська армія: змагання на два фронти. 
3. Діяльність радянських партизан в Україні. 
4. Підпільницький рух.  
     Література: 31, 33,65, 73,100,106,115,130,161,162,187,219. 
 
9.2.55. До теми  7. УКРАЇНА В РОКИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1945 – перша половина 50-х років) 
    План 
1. Успіхи і труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946—1947рр. 
2. Соціально-економічні і політичні процеси в західних областях України. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного 

режиму. 
3. Ідеологічний наступ сталінщини на спроби національно-культурного відродження в Україні. 
4. Нова смуга масових репресій проти українського народу. 
5. Діяльність України на міжнародній арені. 
    Література: 16,17, 20, 49, 65,100,104,107,162, 239, 240,241. 
 
9.2.56. До тем  7-8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ у др. пол. 1950-х – середині 1960-х років 
    План 
1. Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. 
2. Початок реабілітації жертв комуністичних репресій. 
3. Реформи М.Хрущова і Україна. 
4. Зародження руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. 
    Література: 1, 16,17, 22, 34, 65, 100, 101 (т. 2), 136. 239,244. 
 



 
 

92 
 

9.2.57. До теми  8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ   
                                      в другій половині 1960-х – середині 1980-х років 
    План 
1. Зміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964р. та їх наслідки для України. 
2. Наростання кризових явищ у соціально-економічному, політичному і культурному житті. 
3. Подальше обмеження прав України. В.Щербицький як провідник русифікаторської політики центру. 
4. Політичні репресії 60-х – 70-х років. Розгортання правозахисного і дисидентського руху. 
     Література: 34, 50, 65, 79, 89,100,150,190, 208, 209, 233, 234. 
 
9.2.58. До теми 9. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ КРИЗИ ТОТАЛІТАРИЗМУ В СРСР  
                                                         (1985 — 1991 роки) 
    План 
1. Пошуки шляхів модернізації суспільства. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська 

катастрофа та її наслідки. 
2. Зростання політичної активності народу. Початок українського національного відродження. 
3. Утворення нових політичних партій та громадських організацій. Народний рух України. Вибори до Верховної Ради 

УРСР. 
4. Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Відродження національної символіки. 
5. Спроби серпневого (1991 р.) перевороту в Москві та його наслідки для України. 
    Література: 21, 22, 51, 61, 65, 78, 100, 101 (т. 2), 144,191, 221. 
 
9.2.59. До тем  9-10. УКРАЇНА: ТРИ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО УТВЕРДЖЕННЯ  ДЕРЖАВНОЇ   НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
    План 
1. Декларація про державний суверенітет України. 
2. Акт проголошення незалежності України та його підтвердження на Всеукраїнському референдумі    1 грудня 1991 р. 
3. Конституція України – Основний Закон незалежної держави. 
    Література: 21, 22, 51, 61, 65, 78, 100,101 (т. 2), 113,144, 191. 
 
9. 2.60. До теми 10.  РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
    План 
1. Утвердження національної державності. 
2. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства на сучасному  етапі. 
3. Міжнаціональні відносини в Україні. Автономна Республіка Крим – складова частина Української держави. 
     Література: 22, 51,61,65,100,101 (т. 2), 113,144,168,191,221. 
 
9.2.61. До теми 10.  ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ   НА ПЕРЕТИНІ ХХ—ХХІ ст. 
    План 
1. Міжнародне визнання України після проголошення її незалежності. 
2. Набуття Українською державою без'ядерного статусу: причини і наслідки. 
3. Участь України у діяльності міжнародних організацій та миротворчих процесах ООН. 
4. Українсько-російські відносини. 
5. Україна в контексті розвитку  євроінтеграційних та євроатлантичних процесів. 
     Література: 22, 23, 61, 62, 65,100,101 (т. 2), 136,144, 168. 
 
9.2.62. До теми 10. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НА ПЕРЕТИНІ ХХ-ХХІ ст. 
    План 
1. Розвиток культури в післявоєнний період XX ст. 
2. Здобутки і втрати української культури 50-х –90-х  ХХ ст..років. 
3. Культурне життя в добу незалежності. 

         Література: 57, 77, 79,99,103,104,132,177,195, 208,209, 223. 
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10. Методи навчання 
Зміст навчальної  дисципліни реалізується у процесі вивчення трьох блоків: теоретичного, 

практичного та самостійної роботи. 
Теоретичний блок: історія України як одна з головних складових гуманітарної підготовки 

студентів, формування свідомості та інтелекту фахівців; предмет історії, його основні терміни і поняття; 

теорії, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз і узагальнення фактів; тен-
денції суспільного розвитку, прогнозування процесів. 

Практична робота: оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури 

мислення, вміння аргументовано, переконливо викладати власні погляди, відстоювати свою позицію; 

самостійна підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних проблем  

історії України. 
Самостійна робота: вміння працювати з різноманітними джерелами, періодичними виданнями, 

документами, здійснювати пошук історичної інформації з відповідної проблематики, систематизувати 

матеріал, робити самостійний аналіз і узагальнення. 
При викладанні навчальної дисципліни „Історія України”  застосовуються такі методи навчання, 

які  розрізняться за: 
• характером викладення навчального матеріалу: словесні, наочні, практичні; 
• організаційним характером навчання:  організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності; стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; контролю та 

самоконтролю у навчанні; бінарні(подвійні) методи навчання; 
• логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, 

репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні, моделювання. 
 
Форми забезпечення навчального процесу: навчальні заняття; самостійна  робота; практична 

підготовка; науково-педагогічні читання; зустрічі „за кругли столом”; контрольні заходи. 
Основні види навчальних занять: лекція;  практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

консультація. 
 

11. Методи контролю 
Зміст навчальної  дисципліни розкривається за визначеними 2 модулями, 6 

змістовими модулями, 20 темами, проведенням семінарських занять за 6 темами. 
 Методи оцінювання: поточне тестування; модульний контроль; за підсумками 

вивчення тем навчальної дисципліни за один навчальний семестр студенти денної та заочної 

форм навчання складають  екзамен.                                                                        
 

11.1. Перелік питань 
до комплексної контрольної роботи  з « Історії України»  

при підготовці бакалаврів (за необхідності) 
1.  Визначте значимість трипільської культури у започаткуванні людської цивілізації на території України. 
3. Визначте особливості виникнення античних міст-держав у Північному Причорномор’ї  і їх вплив на  потуп 

історичного розвитку цієї території. 
4. Охарактеризуйте перші державні об’єднання у східних слов'ян. Визначте найважливіші джерела про заснування 

Києва і  Давньоруської держави – Київської Русі/Русі-України. 
5. Оцініть значення перших правителів Київської держави  - князів Олега, Ігора, княгині  Ольги, князя Святослава у 

контексті здійснюваної ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо зміцнення Київської держави. 
6. Визначте роль і місце  Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха у здійсненні 

державотворчих процесів в Київській Русі/Русі-Україні.  
7. Визначте особливості і значимість для українського державотворенняя Галицько-Волинського 

князівства/Королівсства Руського.  
8. Особливості розвитку  культури Київської Русі/Русі-України та її роль у житті українського народу на сучасному 

етапі. 
9. Охарактеризуйте стан населення Київської Русі/Русі-України у період навали монголо-татар та його наслідки.  
10. Охарактеризуйте стан українських земель у складі Великого князівства Литовського. 
11. Визначте особливість посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія  1569 року та її наслідки для 

українських земель. 
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12. Охарактеризуйте соціально-політичний розвиток України у другій половині ХІV – першій половині  XVI ст. 
13. Берестейська церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки для українського народу. 
14. Визначте основні віхи становлення українського  козацтва 
15. Охарактеризуйте особливості Української держави за часів гетьмана Богдана Хмельницького (1648 – 1657 рр.). 
16. Особливості Національної революції та Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття (1648 – 1664 рр.).  
17. Охарактеризуйте соціально-економічне та політичне становище України в другій половині ХУІІ ст. Основні 

напрями політики гетьманів І. Виговського ( 1657 – 1659 рр.), П.Дорошенка (1665–1676 рр.), Ю. Хмельницького,  
І.Брюховецького. 

18. Складіть історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державу. 
19. Дайте характеристику становища українських земель за часів  гетьманування І. Мазепи ( 1687–1709 рр.) . 
20. Охарактеризуйте соціально-політичний розвиток  України  у другій половині  ХVШ століття. Ліквідація 

Гетьманщини і козацького самоврядування   (1765–1782 рр.) 
21. Дайте загальну характеристику територіальних змін і  основних політичних подій в Україні в кінці XVIII - поч. XX 

ст. Українські землі під владою двох імперій – Російської, Австрійської. 
22. Визначте роль і місце українських земель у  період у Першої світової війни. 
23. Дайте характеристику Національно-визвольної революції  1917 р. в Україні та її вплив на відновлення Української 

державності  (1917 – 1920 рр.). 
24. Обгрунтуйте необхідність і значимість боротьби  за державну незалежність України в 1918 – 1920 рр. 
25. Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України  та західноукраїнських земель у 

міжвоєнний період  (20 – 30-ті  роки ХХ століття). 
26. Визначте особливості насильницької колективізації сільського господарства в Україні. Голодомор/ Геноцид 1932–

1933 рр. та його трагічні наслідки 
27. Дайте характеристику існування Карпатської України та визначте вклад А. Волошина у державотворчий процес 

Української державності 
28. Визначте особливості героїчної боротьби українського народу  проти фашизму у Другій світові війні. 
29. Охарактеризуйте соціально-економічне суспільно-політичне та міжнародне  життя на Україні у післявоєнний 

період (кінець 40-х – першій половині 60-х років ХХ століття). 
28.  Проаналізуйте наростання кризових явищ у  соціально-економічному і політичному житті в Україні  (друга 
половина  60-х – середина 80-х років ХХ століття) 
29. Дайте характеристику розвитку України на переломі 1985 – 1991 рр., необхідність здійснення  “перебудови”, її 
особливості та наслідки. 
 31. Особливості розгортання нового національного відродження українського народу, проголошення незалежності 
України. 
32. Дайте оцінку розгортання державотворчого процесу на Україні, розвитку культури у період незалежності (1991– 2017 рр.)  
30. Дайте оцінку творення національної економіки  України у період незалежності (1991–2017 рр.). 
31. Визначте основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1991 – 2017 рр.). 
32. Дайте характеристику революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 

1990 р.; національна революція 1991 р.;  «Помаранчевої  революції  2004 року;      «Революція гідності» 2013 – 
2014 рр. 
33. Дайте оцінку розгортання державотворчого процесу на Україні, розвитку культури у період незалежності 

(1991– 2019 рр.). 
34.Дайте оцінку творення національної економіки  України у період незалежності (1991– 2019 рр.). 
35. Визначте основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1991 – 2019 рр.). 
36. Даййте оцінку українсько-російських відносин у період 2014 – 2019 рр.  
                                                                                                                                            
Особлива примітка :  
Структура ККР :  36 варіантів, у т.ч.  у варіанті  – 1  завдання із вищеперелічених питань, 15 тестів 

(письмово). 
ККР оцінюється за  шкалою - національною, рейтинговою ( 100  балів), ECTS.  

 
11.2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЕКЗАМЕН 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
1. Предмет,  завдання, джерельна база  навчальної дисципліни “Історія України”, її періодизація..  
2.  Особливості формування цивілізації  на території України. Найдавніші поселення  в епоху кам'яного віку. 
3. Рабовласницькі держави в Північному Причорномор’ї та Криму. 
4. Історична значимість Трипільської культури в започаткуванні людської цивілізації на території України. 
5. Давні  слов'яни  в V-VII ст. на території України, їх стосунки з кочівниками та Візантією. Перші державні об’єднання у східних слов'ян. 
6. Утворення Київської держави. Оцініть значення перших правителів Київської держави – князів Олега ( 882–912 рр.), Ігоря (912 – 945 рр.), 

княгині Ольги (945–964 рр.), Святослава (964 –972 рр.) у контексті здійснюваної ними внутрішньої і зовнішньої політики щодо зміцнення 
Київської держави. 

7. Київська держава за князювання Володимира Великого (980-1015 рр.). Запровадження християнства на Русі та його історичне значення. 
8. Визначте роль і місце  Ярослава Мудрого (1019 – 1054 рр.), Володимира Мономахи (1113 – 1125 рр.) у здійсненні державотворчих процесів у 

Київській Русі. 
9. Охарактеризуйте  стан населення Київської Русі / Русі-України в період монголо-татарського лихоліття та його наслідки. 
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10. Визначте особливості і значимість для українського державотворення Галицько-Волинської держави/Королівства Руського – 
правонаступника Київської Русі-Русі-України. 

11. Культура Київської Русі/Русі-України та її роль у житті українського народу на сучасному етапі. Походження і поширення назви 
“Україна”, розвиток національної символіки. 

12. Українські землі під владою іноземних держав (XIV– XVІ ст.): Великого князівства Литовського, Литовсько-Руської держави, 
шляхетської Польщі. Кревська унія 1385 року. 

13. Берестейська церковний собор 1596 р., прийняття церковної унії та її наслідки для українського народу. 
14. Закарпаття в добу феодалізму (Х–XVІІІ ст.).  
15. Посилення наступу на українські землі Польщі. Люблінська унія 1569 р.. Загроза втрати етнічної самобутності українського населення. 
16. Соціально-економічне і політичне становище українських земель у складі іноземних держав (XIV–XVІ ст.). 
17. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ – козацька християнська республіка. 
18. Козацько-селянські повстання кінця XV – першої половини XVII ст. (Криштофор Косинський, Северин Наливайко, Матвій Шаула, 

Марко Жмайло, гетьмани Конашевич-Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Тарас Федорович (Трясило), Іван Сулима, Павло Буг (Павлюк), 
Дмитро Гуня; опришківський рух).  Прийняття “Статей для заспокоєння руського народу” (1633 р.), “Ординацій Війська Запорозького 
реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” (1638р.) та їх вплив на обмеження козацько-селянських повстань. 

19. Українська культура XIV – першої  половини XVІІ ст.: книгодрукар Іван Федоров (1574 р. – книги “Апостол”, “Буквар”); перша приватна 
школа у м. Львові (1546 р.); 1578 р. – перша вища школа  – Острозька академія (греко-слов’янська школа); братські школи у м Львові (1586 р.), м. 
Києві (1615 р.); Київський колегіум (1632 р. з ініціативи архімандрита Києво-Печерської Лаври Петра Могили); літописання при Гусинському, 
Острозькому, Межигірському монастирях; полемічна література І. Вишенського, Іова Борецького, П. Могили, Герасима і Мелетія Смотрицьких та ін. 

20. Національна революція та Визвольна війна українського народу середини  XVІІ ст..  

21. Формування української гетьманської держави («Держави Війська Запорозького»)  у  ході Національної революції українського народу 
середини XVІІ ст. . Політичний портрет Б. Хмельницького. 

22. Розвиток Національної революції українського народу у 60 –70 рр.  XVІІ ст. Причини поразки та міжнародне значення. 
23. Соціально-економічне та політичне становище України у другій половині XVІІ ст. Основні  напрями політики  гетьманів І. Виговського 

(1657–1659рр.),  П.Дорошенка (1655–1676рр.),  Ю.Хмельницького,  І. Брюховецького. 
24. Історичний портрет П. Орлика – людини і борця за Українську державність. 
25. Характеристика становища українських земель за часів гетьманування І. Мазепи (1687–1708 рр.) 
26. Північна війна 1700–1721рр. й українські землі. 
27. Соціально-політичний розвиток України у другій половині XVІІІ ст.  Ліквідація Гетьманщини і козацького самоврядування (1765–1782 рр.). 
28. Розвиток культури України в середині XVІІ ст. – XVІІІ ст. 
29. Дайте загальну характеристику територіальних змін і  основних політичних подій в Україні в кінці XVIII – поч. XX ст.     Українські землі 

під владою двох імперій – Російської, Австрійської. 
30.  Українські землі в першій половині ХІХ ст. Початок відродження національної свідомості.   
31. Криза кріпосницького господарювання в першій половині ХІХ ст. 
32. Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська політична нелегальна організація. 
33. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. 
34. Стан і розвиток культури на Україні в першій половині ХІХ ст.  

    37. Національне відродження на Україні в другій половині ХІХ ст. 
    38. Становлення української нації. Український національний рух. 
    39. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 р.– 
лютий 1917 рр.)  

40. Характеристика Наддніпрянської України на початку ХХ ст.  
41. Роль і місце українських земель в період Першої світової війни..  
42. Національно-визвольні революції 1917 р. в Україні та їх вплив на відновлення Української державності (1917-1920 рр.).   Історичний 

портрет М. Грушевського. 
43. Українська Народна Республіка: соціально-економічна, політична, правова основа становлення і розвитку міжнародних відносин. 
44. Утворення Української держави П. Скоропадського. Його внутрішня та зовнішня політика. Падіння гетьманату   П. Скоропадського. 

Утворення директорії. 
45. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення  Західно - Української Народної Республіки. Акт злуки     УНР та 

ЗУНР. 
46. Польсько-Українська війна 1918–1920 рр. Утворення Української Галицької Армії. 
47. 1920 рік – завершальний рік визвольних змагань та громадянської війни на Україні. 
48. Охарактеризуйте соціально-економічне становище та політичне життя України  ( у т.ч. західноукраїнських землях)  у   20-30 – роках ХХ 

століття. 
49. Встановлення радянського режиму в Україні. Проголошення УСРР. 
50. Україна  в умовах «нової економічної політики» (1921–1928 рр.).  
51. Суспільно-політичне життя в УРСР  в 20-30-х роках ХХ ст. в умовах формування тоталітарного режиму. Утворення СРСР. 

Входження УСРР до його складу. 
52. УРСР в умовах утвердження політики індустріалізації . Успіхи та труднощі індустріалізації.  
53. Насильницька колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932-1933. років – геноцид українського народу. 
54.  Становище у сфері української культури в 30-х роках ХХ століття. Кінець українізації. 
55. Західноукраїнські землі між двома світовими вінами. 
56. Західноукраїнські землі в геополітичних планах фашистської Німеччини та СРСР та їх реалізація. 
57.  Проголошення Карпатської Українська держави. Історичний портрет Августина Волошина (17.03. 1874 –11.07.1945 рр.).  
58. Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р 
59. Воєнні дії на території України у  період Другої світової війни  1939–1945 рр. та їх трагічні наслідки.  
60. Фашистський окупаційний режим  на Україні (1941–1944 рр.). Рух Опору в Україні під час фашистської окупації та його особливості..  
61. Героїчне визволення України від фашизму та  його  наслідки.. 
62. Національно-визвольний   рух  в Україні у 1944 – 1954 рр. 
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63. Діяльність України  на  міжнародній  в період Другої світової війни та повоєнні роки ( 40-і – початок 50-х років ХХ століття). 
64. Соціально-економічне та суспільно-політичне життя в Україні у післявоєнний  період ( кінець 40-х – середина 50-х років ХХ 

століття).Завершення радянізації західноукраїнських земель (1945–1955 рр.) 
65. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.).. ХХ з’їзд КПРС та його наслідки для  лібералізації 
66. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ( повстання 20 тис. політв'язнів «Горлагу» (травень – 

серпень 1953 р., Норильськ); 15 тис. з табору «Рєчлаг» (липень 1953 р., Воркута); 8 тис. в'язнів у  Кенгірі (травень 1954 р., Казахстан).  
67. Дисидентський, правозахисний, національно-визвольний рухи в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х років ХХ століття. 
68. Україна  в період загострення кризи тоталітарного режиму( середина  60-х -  початок 80-х років ХХ століття). 
69. Україна на переломі 1985 – 1991 рр. Необхідність «перебудови», особливості її здійснення та наслідки для України. 
70. Особливості розвитку культури в Україні у 50– 70-х роках ХХ століття. 
71. Особливості розгортання нового  національного відродження українського народу, проголошення незалежності України.. 
72.  Державотворчі процеси України в роки незалежності (1991–2019 рр.). Конституційний процес і прийняття Конституції України.. 
73. Характеристика революційних процесів на Україні у період 1990 – 2014 рр.: «гранітова революція» 1990 р.; національна революція 1991 р.;  

«Помаранчевої революції  2004 року;     «Революція гідності» 2013 – 2014 рр. 
74.  Основні підходи до створення національної економіки України у період незалежності (1991– 2019  рр.). 
75.  Нові тенденції в культурному та духовному житті України в роки незалежності (1991– 2019  рр.). Значимість і вплив на 

подальший розвиток процесів демократизації суспільного життя в Україні.  
76. Основні підходи у здійсненні зовнішньополітичного курсу України в період незалежності (1990 –2019  

рр.).Особливості українсько-російських відносин у період 2014 – 2019 рр. 
 

Особлива примітка : 
 
  Структура білетів :  23 білети, у т.ч.  у  кожному з яких  – по 2  завдання, що відзначені у переліку питань 

особливим шрифтом – косим, та  20 тестів (письмово).  
Відповідь на білет визначається одним з 2-х варіантів :  
1-й варіант – письмово  ( по 2 завдання та 20 тестів); 
2-й варіант –  усно за визначеними структурою білета завданнями + 20 тестів  письмово. 
Екзамен оцінюється за  шкалою - національною, рейтинговою ( 25+75=100  балів), ECTS.  
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

12.1. Орієнтовна структура залікового кредиту навчальної дисципліни „Історія України” із 

розрахунку рейтингових балів за визначеними видами виконаних студентом робіт 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання ) 

  Макси- 
         мальна 
               к-ть 
              балів 

 
 
 
 
Види 
робіт, що 
підлягають 
оцінюванню 
 

 
 

Модуль 1  
 
 

 
Модуль 2  

 

Підсумковий 

результат за 

видами робіт 
(сума балів) 

 

Семестровий 

екзамен 
Загальна 

сума балів 

75 балів 75 балів 25 балів 100 
балів 

Змістови

й модуль 

1 
 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 1 
 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 

модуль 4 
 

  

Т. 1 – 3 Т. 4– 10 Т. 1–4 Т. 5 Т. 6–8 Т. 9–10 

Модульні 

контрольні 

роботи 
МК 1 – 15 балів МК  2 – 30 балів 45 

Усна відповідь на  
семінарському 

занятті 
2 0 1 1 1 1 6 

Тестове опитування 

на семінар-ському 

занятті 
0 4 2 2 2 2 12 

Експрес-
опитування 1 

 
1 
 

 
1 
 

3 

Самостійна 

робота 2 3 5 
Індивідуальна 

робота 2 2 4 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен)  
Сума 

Змістовий модуль №1–26 балів Змістовий модуль № 2 – 49 балів 
Т. 1 – 3 Т. 4– 10 Т. 1–4 Т. 5 Т. 6–8 Т. 9–10 25 100 

      
 

12.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 00 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  74–81 С 
64–73 D 

задовільно  60–63 Е  
35–59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0–34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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12.3. Критерії оцінювання знань студентів з «Історії України»   

За шкалою 

ЕСТS 
За 

національною 

шкалою 

За шкалою 

навчаль-
ного 

закладу 
Основні критерії оцінювання 

А 
(відмінно) відмінно 90–100 

 

Відмінні знання з допущеними однією чи незначною кількістю технічних 

помилок при виконанні завдань, тестів. Глибоке розуміння студентом 

історичних подій в контексті причинно-наслідкових явищ, 

цивілізаційного, формаційного, культурологічного підходів до суспільно-
політичних подій становлення і розвитку Української держави. Вільне 

володіння термінологією, хронологією історичних подій, загально-
теоретичними поняттями та категоріями, вмінням аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки. 

В 
 

 
добре 

82–89 
 

Належне засвоєння програмного матеріалу. Всі види робіт виконані на 

високому рівні в межах 82-89 % правильних відповідей від загальної 

кількості завдань, тестів. Вимагається розуміння змісту і співставлення  

подій і явищ в історії України на рівні найважливіших історичних віх 

розвитку провідних держав світу, орієнтуванні  у науковій періодизації 

національної у контексті світової історії.   

С 
 74–81 

Усі види робіт виконані в основному правильно в межах 82-75 % від 

можливих правильних відповідей до загальної кількості завдань, тестів, 

однак наявні незначні помилки, неточності при порівнянні та узагальненні 

історичних фактів, діяльності історичних осіб, аналітичному підході  до 

суспільно-політичних, соціально-економічних процесів в Україна на 

різних етапах формування історії у контексті взаємозв’язків з іншими  

країнами, між історичними епохами. 

D 
(задовільно) 

задовільно 

64–73 
 

 Усі види робіт  виконані правильно в межах 3/4 від загальної кількості 

визначених завдань, тестів, однак  із значними недоліками. Допустиме 

незнання деяких взаємозв’язків при оцінюванні подій та діяльності осіб в 

історичному процесі України з позицій загальнолюдських цінностей в 

конкретно-історичних умовах, аналізу історичних фактів на основі 

здобутих із різних джерел знань. Вимагається розуміння змісту 

взаємозв’язаних історичних подій у контексті періодизації історії України, 

парадигм історичного розвитку – формаційного, цивілізаційного, 

культурологічного. Можливе незнання певної частини пройденого 

матеріалу, що виносилася на самостійне вивчення студентом, однак в 

цілому вимагаються знання вузлових дат і подій при становленні і 

розвитку Української держави. 

Е 
(достатньо) 60–63 

Виконано більше половини завдань, тестів, що виносилися на модульний 

контроль, але із значними недоліками. Проявлено низьку активність при 

проведенні семінарських завдань. Допускається несвоєчасність виконання 

індивідуальних завдань, опрацювання тем, що виносяться на самостійне 

вивчення.  Вимагається розуміння змісту історичного розвитку України у 

взаємодії з епохами історичного розвитку світової історії, розуміння 

основних історичних понять, категорій. 
Fх 

(незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання) 
 

незадовільно 

35–59 
 

Більше половини завдань, тестів виконано невірно. Виявлено відсутність 

розуміння змісту значної частини історико-політичних подій, явищ у 

історії України. Відсутній  системний рівень знань, умінь та навичок 

студента, логіка викладу історичних подій. 

F 
(незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни) 

0–34 
 

Лише одна третина завдань, тестів, що виносилися на модульний 

контроль, різні види робіт виконано вірно, а інші містять грубі помилки. 

Відсутній репродуктивний рівень знань студентів. Відсутні навички 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу та оцінки 

історичних явищ і фактів, визначати основне і другорядне, об’єктивне і 

суб’єктивне, запам’ятати визначні події в історії України. 
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13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення: навчальна програма; робоча навчальна програма; інтер 
інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни 

«Історія України»; опорні конспекти лекцій; навчально-методичні посібники; історичні карти; тести; 

практичні завдання; індивідуальні завдання; ілюстративні матеріали; нормативні документи МОН 

України щодо забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах, упровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу, структури складових ЕСТS тощо. 
 

14. Рекомендована література 
Базова/Допоміжна 

1. Аджубей А. Крушение иллюзий. – М., 1991. 
2. Андрусів І. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 1929-1941 рр.// Галицька старовина. – 1994. –№2. 
3. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. 
4. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К., 1993. 
5. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. –К., 1991.   
6. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи, реальність. – К., 1994. 
7. Аркас М. Історія України-Русі. –К., 1990.  
8. Багалій Д. Нариси історії України. - К., 1994. 
9. Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. / О. А. Бакалець. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – (Вища освіта в Україні). 
10. Бандера С. Перспективи української революції. – Мюнхен, 1978. 
11. Баран В. Україна  1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996. 
12. Баран В. Україна після Сталіна: нариси історії 1953-1985 рр. – Л., 1992. 
13. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський О.В. Походження слов’ян. – К., 1991. 
14. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн.. 1–2. – К., 1994. 
15. Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. 1992. – №25. 
16. Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999. – 210 с. 
17. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. Видання 2-ге. доповнене. - К.. 2001. 
18. Борисенко В.Й. Курс української icтopiї: 3 найдавніших часів до XX століття. - К., 1996. 
19. Борщак І., Мартесь Р. Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991. 
20. Брайчевський М.Ю. Вступ до історичної науки. Навчальний посібник. –К., 1995. 
21. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. -  К., 1968. 
22. Брицький П. Україна в другій світовій війні (1939-1945 рр.).  Чернівці, 1995. 
23. В боротьбі за Українську державу: Ессе, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. – Л., 1992. 
24. Василенко Г. Руси. – К., 1990. 
25. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939 рр.). –Ужгород, 1993. 
26. Вегеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України (Історико-популярний нарис).-  Ужгород :  Закарпатське т-

во “Знання”;  
27. Велика історія України: у 2 т./ Зладив М. Голубець –К., 1993. 
28. Верестюк В.Ф. Історія України. –Донецьк, 1999. 
29. Верстюк В. Махновщина. – К., 1992. 
30. Винниченко В.К. Відродження нації. – К., 1990. Ч. 1-3. 
31. Волковинський  В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994. 
32. Волкогонов Д. Тріумф трагедія: Політичний портрет Й. Сталіна: У 2 кн. – К., 1990. 
33. Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946-1947 рр. – К., 1991. 
34. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М., 1954. 
35. Гарань О. Від створення Руху до багатопартійності. – К., 1992. 
36. Гарський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // Укр.. іст. журн.- 1994.- №1. 
37. Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа (1648-1654 гг.) – К., 1962. 
38. Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. – К., 1990. 
39. Голод 1932-1933 років в Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990. 
40. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. -  К., 2005. 
41. Гошуляк І.Л. Про причини поразки ЦР // Укр. іст. журн. – 1994. - №1. – С. 31-44. 
42. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. -  №4. 
43. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.-  
44. Грицак Я. Нарис історії України:  формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст./ Навч. Посібник для учнів гуман. 

гімназій, студентів іст. фак. вузів,-  К.: Генеза, 1996.- 360 с. 
45. Грицак Я. Нариси історії України: Формування модерної  української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.  
46. Грушевський М. Духовна Україна ;  Зб. творів. – К., 1994. 
47. Грушевський М. Історія України - Руси: В 11 т., 12 кн. – К.,1991–1999. 
48. Грушевський М. На порозі нової України. – К., 1994. 
49. Грушевський М. Новий період історії України. – К., 1992. 
50. Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 року // Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. 
51. Грушевський М. Спомини. – К., 1998. – № 9-12; 1989. –№ 8-11. 
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52. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України:. – К., 1992. 
53. Грушевський М.С. Історія України-Pyci. В 11-ти т., 12-ти кн. – К..1991–1999. 
54. Гунчак Т.  Україна, перша половина XX століття:  Нариси  політичної icтopiї. – К., 1993. 
55. Гунчак Т. В мундирах ворога// Військо України. – 1993. - №9. 
56. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. – К., 1993. 
57. Давня історія України / У 2-х томах. Книга 1. – К., 1994; Книга 2. – К., 1995. 
58. Давня історія України: У 2 кгн. / П. Толочко (кер. авт. кол.), Д. Козак, С. Крижицький та ін. – К., 1993. 
59. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х рр..// Україна вчора і нині. – К., 1993. 
60. Дейвіс Норман. Європа: Історія / Пер. З англ. П. Таращук, О. Коваленко.-  К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 

2001. 
61. Документы Богдана Хмельницкого. – К., 1961. 
62. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. - К., 1999. – 185 с. 
63. Запорожці : до історії козацької культури. – К., 1993. 
64. Запровадження християнства на Русі. – К., 1988. 
65. Іванченко Р. Київська Русь: початок Української держави. – К., 1995. 
66. Історичні постаті України: історичні нариси. – Одеса, 1993. 
67. Історія України / Керівник авт. колект. Ю.Зайцев. - Львів, 1996. 
68. Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / І. Войцехівська ( кер. авт. кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін.- К.: Україна,1995. 
69. Історія України: Навчальний   посібник   для   студентів  неісторичних спеціальностей / Керівник авт. колект. Р.Д.Лях. - 

Донецьк, 1998. 
70. Історія України: Навчальний посібник / За ред. В.А.Смолія.- К., 1997. 
71. Історія України: нове бачення / Під ред В.А.Смолія. Т 1-2. - К., 1995. 
72. Історія України: модульний курс. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2008. – 65 c 
73. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція. – К., 1991. 
74. Коваль М. Україна : 1939 – 1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995. 
75. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.А.  Історія України  : Матеріали до підручника для 10-11 класів середньої школи 

.-  К.: Райдуга, 1992. – 510 с. 
76. Колгантиг – Центр “Перспектива”, 1993.-82 с.  
77. Коляда І., Малій О. Історія України (1945-1991 роки). 11 клас. –К.: Магістр-S, , 1995. - 80с. 
78. Коляда І.А., Сушко О.О. Історія України (1917-1944 роки). 10 клас.- К.: Магістр-S, , 1995. – 104 с. 
79. Коляда І.А.. Історія України ( від найдавніших часів до середини ХІУ століття). 6-7 класи.- К.: Магістр - S, 1995.- 94с. 
80. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів i до XXI століття: Навчальний посібник. - Харків, 2001. 
81. Костомаров Н. Богдан Хмельницький. – М., 1994. 
82. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996. 
83. Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького// Київська старовина. –1992. – №1. 
84. Котляр М.Ф. Галицька Русь у другій половині 14 – першій  чверті 15 ст. – К., 1968. 
85. Крип’якевич І. Коротка історія України. – Ужгород, 1993. – 120 с. 
86. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 
87. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. 
88. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1992. 
89. Крупницький Г. Гетьман Пилип Орлик. –  К., 1991. 
90. Кульчицький С. 1933: трагедія голоду. – К., 1989. 
91. Кульчицький С. Комунізм в Україна: перші десятиріччя (1919-1928). - К., 1996. 
92. Кульчицький С. Ціна “великого перелому”. – К., 1991. 
93. Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20-30 рр.// Укр. іст. журн..- 1998. - №1. 
94. Кучма Л.Д. Людина надзвичайного масштабу. Доповідь Президента України на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня 

народження Б. Хмельницького // Літературна України. – 1995. – 28 грудня. 
95. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.  і доп. – К., 2006. 
96. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. –К.: Знання – Прес, 2006.- 598.  
97. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці .- К., 1994. 
98. Ловмянеский  Х. Русь и норманны. – М., 1985. 
99. Мельгунов С. Красный террор в России. – М., 1990. 
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131. Угода та Конституція Пилипа Орлика/ Історія держави і права України : Хрестоматія. – К., 1996. 
132. Україна : історичний атлас. - К.: МАПА ЛТД, 1997.- 40 с. 
133. Україна 1990-2000 : рух у часі, що зупинився // Дзеркало тижня. – 2000.- № 33. 
134. Україна багатопартійна :Програмні документи нових партій. – К., 1991. 
135. Українська державність у ХХ ст. – К., 1996. 
136. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т.1. – К., 1996; Т.2. – К., 1997. 
137. Хвильовий  М. Україна чи Малоросія ? // Вітчизна. – 1990. №2. 33-й: голод : Народна Книга-Меморіал/ Упоряд. Л. 

Коваленко, В. Маняк. – К., 1991. 
138.  Хміль І.С. Петлюра і петлюрівщина // Український історичний журнал. – 1900. - №3. 
139.  Хрестоматія  з новітньої  історія України  ( 1917- 1945 рр.). Навчальний посібник для 10 кл. серед. шк.- К.: Генеза, 1998.- 

400 с. 
140. Худанич В. Карпатська січ. – Ужгород, 1996. – 110 с. 
141. Чорновіл В., Пансон Б. Хроніка таборових буднів. К., 1991 .  
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Нові джерела: 
100 важливих подій історії України. Виробник:  KM Books, 2018. –  680с. 
100 найвідоміших українців. Виробник:  Фоліо, 2018. –  208 с. 
Брати Капранови. Мальована історія Незалежності України. В-во «Зелений пес», 2019. – 80с. 
Брехуненко Віктор. Україна й українці: ім'я як поле битви Українська історична книга, 2020  272 с. 
Галушко Кирило. Український націоналізм.  – К., 2019.  –128 с. 
Грицак Ярослав. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття. Виробник: Yakaboo 
Publishing, 2019. –656 с. 
Гогун Александр. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы.  Виробник:  Фоліо 2019. – 368 с. 
Громенко Сергій. 250 років фальші: російські міфи історії Криму . Виробник:  Фоліо 2019 256 с. 
Касьянов Георгій. Розрита могила: Голод 1932—1933 років у політиці, пам’яті та історії (1980-ті–2000-ні). 
Виробник:  Фоліо, 2019. – 304 с. 
Шаменков Сергій. Людина війни: Зовнішність та озброєння воїнів на території України від енеоліту до 

сьогодення Українська історична книга, 2019. – 540 с. 
«Україна-Європа: хронологія розвитку. 1800-2010 рр.». Том V.  Виробник: Кріон, 2019. – 720 с. 
Якубова Лариса. «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Виробник: Кліо, 218. – 384 с. 

Див.: 
5714 найменувань книг з історії України. Сайт «Українська історична книга. Інтернет ресурсe-mail: historiukr@gmail.com 
Електронний посібник з історії України (Example) - MindMeister https://www.mindmeister.com/464370945/_ 

 Електронний посібник з історії України, тема 1, Зміст, тема 2, тема 3, тема 4, тема 5, тема 6, тема 7, тема 8, тема 9, тема 10, 

тема 11, тема 12, тема 13, тема 14, тема 15, тема 16, тема 17, тема 18, тема 19. 
Iсторiя Украiни. Методичнi вказiвки для студентiв ... - кнуба /Уклад. В.Ф.Деревінський, В.П. Макогон, А.В.Тороп та ін. – 
К.: КНУБА, 2014. – 29 с.   ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Київський національний університет будівництва і архітектуриМетодичні 

вказівки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. -  Київ, 2014. 2 УДК 947 ББК 36.3 (2Ук) І-90/ Укладачі: 

В.Ф.Деревінський, доцент В.В.Єгоров, доцент В.П.Макогон, доцент А.В.Панібудьласка, доцент А.В.Тороп, доцент 

Рецензент: В.М.Лич, д-р екон. наук, професор Відповідальний за випуск Є.В .Перегуда, д-р політ. наук. Затверджено на 

засіданні кафедри політичних наук, протокол № … від … березня 2014 р. Видається в авторській редакції. І-90 
www.knuba.edu.ua/.../ 

ТОП-15 українських книжок про Євромайдан 
Майдан у книжках 
Книги про Єромайдан в каталозі WorldCat 
Підбірка «Українська революція» нв livelib.ru 
Список книг про Євромайдан на goodreads.com 
Революція гідності: маємо пам'ятати / Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

 

https://vsiknygy.com.ua/publishing_house/krayina_mriy/
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://vsiknygy.com.ua/author/braty_kapranovy/
https://vsiknygy.com.ua/publishing_house/zelenyy_pes/
https://bukva.ua/ua/catalog/browse/283/1/745076
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
https://bukva.ua/ua/catalog/browse/283/1/741065
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://bukva.ua/ua/catalog/browse/283/1/748732
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE
https://vsiknygy.com.ua/publishing_house/krion/
https://vsiknygy.com.ua/author/yakubova_larysa/
mailto:historiukr@gmail.com
https://www.mindmeister.com/464370945/_
https://www.mindmeister.com/464370945/_
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2014/09/I%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80i%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D0%B8._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BDi_%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7i%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82i%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86i%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83_2014-1.pdf
http://espreso.tv/article/2014/09/19/top_15_ukrayinskykh_knyzhok_pro_revolyuciyu_hidnosti
http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/36415/
http://www.worldcat.org/search?q=Euromaidan&qt=owc_search
http://www.livelib.ru/selection/26516
https://www.goodreads.com/list/show/91880.Books_about_Euromaidan_#26363503
https://web.archive.org/web/20160817213314/http:/tobm.org.ua/?page_id=655
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15.Інформаційні ресурси 
Хронологія історії України (з 1990) — Вікіпедія  uk.wikipedia.org › wiki › Хронологія_істо... 

Категорії: Історія України Хронологія (таблиці) Хронологія історії України 
 

15. 1. ХРОНОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ПОДІЙ В ІСТОРІЇ  УКРАЇНИ 
✓ 1  млн. років – ІV тис. до н.е. Доба кам’яного віку. Поява та розвиток первісної людини на  

території  сучасної України 
✓ 1 млн.  – 10 тис. років тому Палеоліт 
✓ ІХ-VІ тис. до н.е.                             Мезоліт 
✓ VІ–поч. ІV тис. до н.е.    Неоліт 
✓ ІV–ІІІ тис. до н.е.    Енеоліт, або міднокам’яний вік. Трипільська культура 
✓ ІІ- поч. І тис. до н.е.  Епоха бронзи 
✓ ІХ ст. – перша половина  
✓ VІІ ст. до н.е. 

Розселення кіммерійців у Північне Причорномор’я 

✓  VІІ ст. до н.е. Вторгнення скіфів у Північне Причорномор’я і витіснення кіммерійців у Передню Азію 

✓ VІІ–ІІІ ст. до н.е. Скіфська держава – Велика Скіфія зі столицею на нижньому  
Дніпрі  

✓ ІІІ ст. до н.е. Вторгнення сарматських племен 
✓ ІІІ–І ст. до н.е.  Розселення племен латенської культури 
✓ ІІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.   Зарубинецька культура 
✓ ІІ-  V ст. Розселення землеробських племен Черняхівської культури 
✓ ІІ ст., середина ІІІ ст.,    
✓ 375 рік  

Вторгнення готів 
Вторгнення гунів 

✓ V–VІІ ст.,     
✓ 558р.       

Антський період в історії слов’ян 
Вторгнення аварів у Північне Причорномор’я 

✓ середина VІ ст.       Аварський каганат 
✓ середина VІІ ст., 602 р.   Похід аварів на антів. Остання згадка про антів 
✓ середина VІІ ст. Утворення Хозарського каганату 
✓ VІІ ст.   Утворення Волзької Болгарії 
✓ 860 р.  “Аскольдове хрещення” 
✓ 882-912 рр.    Князювання Олега в Києві 
✓ кінець ІХ ст. Утворення Київської Русі  
✓ 907, 911рр.   Походи Олега на Константинополь. Укладення договорів між  

Руссю і Візантією 
✓ 912–945 рр.   Князювання Ігоря 
✓ 941,944 рр.   Походи Ігоря на Візантію. Договори Русі із Візантією. 
✓ 945 р.     Повстання древлян. Загибель Ігоря 
✓ 945–969 рр.  Регентство княгині Ольги при Святославі 
✓ 965 р. Розгром князем Святославом Хозарського каганату 
✓ 964–972 рр.   Князювання Святослава Ігоревича 
✓ 968, 965–972 рр.    Походи Святослава на Балкани 
✓ 978–1015 рр.   Князювання Володимира Святославича 
✓ 988 р.                        Офіційне запровадження християнства на Русі 
✓ 1017–1018, 1019–1054 рр.      Князювання Ярослава Володимировича (Мудрого)  
✓ 1015 р.    Статус Ярослава Мудрого “Руська правда” 
✓ 1036 р.                       Розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом 
✓ 1037 р.                      Побудова собору Святої Софії в Києві 
✓ 1068 р. 
 

Перший напад половців на Русь. Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альті. Народне 
повстання в Києві 

✓ 1072 р. 
  

Укладення нової редакції зводу руських законів – Правди  
     Ярославичів 

✓ 1097р З’їзд князів у Любечі 
✓ 1113 р. Створення іноком Нестором “Повісті временних літ” 
✓ 1113–1125 рр. Князювання Володимира Мономаха в Києві 
✓ 1125–1132 рр. Князювання Мстислава Володимировича 
✓ 1152–1187 рр. Князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі 

✓ 1154–1157 рр. Князювання в Києві Юрія Долгорукого 
✓ 1169 р. Зруйнування Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським 

✓ 1185 р. 
 

Похід Новгород-сіверського князя Ігоря Святославина на половців 
 

✓ 1187 р. Перша згадка назви “Україна” у Київському літописі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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✓ 1199-1205 рр. Князювання Романа Мстиславича в Галичі 
✓ 1223 р., 31 травня Битва на р. Калці 
✓ 1234 р. Утвердження Данила Романовича на галицькому престолі 
✓ 1239–1241 рр. Похід монголо-татар на Київську Русь 
✓ 1240 р., грудень Зруйнування монголо-татарами Києва  
✓ 1245 р. Ярославська битва: перемога Данила Романовича (Галицького) над польсько-угорськими 

загарбниками 
✓ 1264–1301 рр. Князювання Льва Даниловича у Галицько-Волинській державі 
✓ 1303 р. Створення православної митрополії в Галичині 
✓ 1301–1308 рр. Князювання Юрія Львовича у Галичі 
✓ 1308–1323 рр. Князювання Андрія і Льва Юрійовичів у Галицько-Волинській державі 
✓ 1325-1340 рр. Правління останнього галицько-волинського князя Юрія ІІ Болеслава 

✓ 1340 р. Розпад Галицько-Волинського князівства 
✓ 1340-1385 рр. Князювання Любарта Гедиміновича на Волині 
✓ 1349 р. Загарбання польськими феодалами Галичини 
✓ 1363 р. Битва при Синіх Водах 
✓ 1362-1363 рр. Приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського 
✓ 1370-1385 рр. Перебування Галичини у складі Угорщини 
✓ 1377 р. Загарбання польськими феодалами частини Волині 
✓ 1385 р., 14 серпня Кревська унія 
✓ 1387 р. Перехід Галичини під владу Польщі 
✓ 1410 р., 15 липня Грюнвальдська битва 
✓ 1413 р. Городельська унія 
✓ 1430 р. Включення Західного Поділля до королівства Польського 
✓ 1452 р. Остаточна ліквідація Волинського князівства 
✓ 1471 р. Остаточна ліквідація Київського князівства 
✓ 1475 р. Початок васальної залежності Кримського ханства від Османської імперії 
✓ 1490-1492 рр. Селянське повстання на Буковині й у Галичині на чолі з Мухою 
✓ 1492 р. Перша писемна згадка про українських козаків 
✓ 1503 р. Приєднання Чернігово-Сіверської землі до Великого князівства Московського 
✓ 1508 р. Виступ української й білоруської знаті на чолі з князем Михайлом Глинським 
✓ 1529,1566,1588 рр. Перший, Другий і Третій литовські статути. Третій статут і остаточне закріпачення селян 
✓ 1556 р. Заснування Запорозької Січі на о. Мала Хортиця 
✓ 1557 р. Здійснення у Великому князівстві Литовському аграрної реформи – “Устава на волоки” 
✓ 1569 р., 1 липня Люблінська унія 
✓ 1572 р. Утворення козацького реєстрового війська 
✓ 1573 р. Заснування І.Федоровим у Львові першої друкарні в Україні  
✓ 1574 р. Видання І.Федоровим перших книг в Україні – “Апостола” і “Букваря” 
✓ 1578 р. Заснування в Острозі школи (колегії) та друкарні 
✓ 1581 р. Вихід друком Острозької біблії 
✓ 1591-1593 рр. Козацько-селянське повстання під проводом Кшиштофа Косинського 
✓ 1594–1596 рр. Козацько-селянське повстання під проводом Северина Наливайка 

1591 р., 26 грудня – 1657 р., 27 липня Роки життя Богдана Хмельницького 
✓ 1596 р. Брестська церковна унія 
✓ 1614–1622 рр. Гетьманування Петра Сагайдачного 
✓ 1615 р. Заснування Київського братства й школи при ньому 
✓ 1620р.  Відновлення православної ієрархії в Україні  
✓ 1620 р., вересень Битва під Цецорою 
✓ 1621 р. Хотинська війна 
✓ 1625 р. Козацько-селянське повстання під проводом Марка Жмайла. Куруківська угода 
✓ 1630 р. Козацько-селянське повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила) 
✓ 1632 р. Заснування Києво-Могилянської колегії 
✓ 1635 р. Спорудження польським урядом фортеці Кодак. Захоплення і зруйнування її козаками на чолі з 

Іваном Сулимою  
✓ 1637 р. Козацько-селянське повстання під проводом Павла Бута (Павлюка) 
✓ 1638 р. Козацько-селянське повстання під проводом Я. Острянина, Д.Гуні та К.Скидана 
✓ 1647 р., грудень Похід козацького загону на чолі з Б.Хмельницьким на Запоріжжя 
✓ 1648– 1657 рр. Гетьманство Б.Хмельницького 
✓ 1648–1676 рр. Визвольна війна українського народу 
✓ 1648 р., 19 квітня–6 травня Битва під Жовтими Водами 
✓ 1648р., 15–16 травня Битва під Корсунем 
✓ 1648 р., 11–13 вересня Битва під Пилявцями 
✓ 1648 р., 23 грудня Урочистий в’їзд Б.Хмельницького у Київ 
✓ 1649 р., 5-6 серпня Битва під Зборовом 
✓ 1649 р., 8 серпня Зборівський мирний договір 
✓ 1651 р., 18–30 червня Битва під Берестечком 
✓ 1651 р., 18 вересня Білоцерківський договір 
✓ 1652р., 22-23 травня Битва під Батогом 
✓ 1653 р., вересень-грудень Бої під Жванцем 
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✓ 1654 р., 8 січня Переяславська рада  
✓ 1657-1659 рр.  Гетьманування І. Виговського 
✓ 1658 р., 16 вересня Гадяцький трактат  
✓ 1659 р. Переяславські статті – договірні умови між московським урядом і Ю.Хмельницьким 
✓ 1660 р., 17 жовтня Слободищенський трактат 
✓ 1661 р. Заснування університету у Львові 
✓ 1663 р. “Чорна рада” у Ніжині. Початок політичного поділу України  
✓ 1663-1668 рр. Гетьманство І. Брюховецького на Лівобережній Україні  
✓ 1665-1676 рр. Гетьманство П.Дорошенка на правобережній Україні  
✓ 1667 р., 30 січня Андрусівське перемир’я між Росією та Польщею 
✓ 1672-1687 рр. Гетьманство І. Самойловича на Лівобережній Україні  
✓ 1681 р., 17 жовтня Бахчисарайський мирний договір Росії з Туреччиною та Кримським ханством 
✓ 1686 р. “Трактат про вічний мир” між Росією та Польщею 
✓ 1687 р., 25 липня Коломацькі статті – договірні умови між московським урядом та І.Мазепою 
✓ 1687-1709 рр. Гетьманство І. Мазепи 
✓ 1700-1704 рр. Визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі з С.Палієм 
✓ 1700-1721 рр. Північна війна між Росією і Швецією 
✓ 1701 р. Перетворення Києво-Могилянської колегії на академію 
✓ 1708 р., жовтень Перехід І.Мазепи на бік Карла ХІІ 
✓ 1709 р., 14 травня Зруйнування Чортомлицької Запорозької Січі 
✓ 1709 р., 27 червня Полтавська битва 
✓ 1709 р., 22 серпня Смерть І Мазепи в Бендерах 
✓ 1710-1742 рр. Гетьманство П. Орлика (в еміграції) 
✓ 1711 р. Заснування Олешківської Січі 
✓ 1712 р., 12 квітня Константинопольський мирний договір між Росією і Туреччиною 
✓ 1722-1727 рр. Перша Малоросійська колегія 
✓ 1722-1794 рр. Роки життя Г. Сковороди 
✓ 1727-1734 рр. Гетьманство Д. Апостола 
✓ 1734 р. Заснування Нової Січі на р. Підпільній 
✓ 1734-1750 рр. “Правління гетьманського уряду” 
✓ 1738-1745 рр. Рух опришків на чолі з О. Довбушем 
✓ 1739 р., 18 вересня Белградський мирний договір між Росією й Туреччиною 
✓ 1750-1764 рр. Гетьманство К. Розумовського 
✓ 1764 р.  Скасування гетьманства 
✓ 1764-1786 рр. Друга Малоросійська колегія 
✓ 1768 р., травень-червень Коліївщина  
✓ 1772 р. Перший поділ Польщі: приєднання Галичини до Австрії 
✓ 1774 р. Кючук-Кайнарджийський мирний договір 
✓ 1775 р., 7 травня Константинопольська конвенція між Австрією й Туреччиною і захоплення Австрією Буковини 
✓ 1775 р., 4 червня Зруйнування Запорозької Січі царським військом 
✓ 1775 р., 3 серпня Маніфест Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі 
✓ 1775-1828 рр. Задунайська Січ 
✓ 18-783 р., 8 квітня Приєднання Криму до Росії 
✓ 1783 р., 3 травня  указ Катерини ІІ про закріпачення селян на Лівобережжі 
✓ 1786 р., 10 квітня Царський указ про секуляризацію церковних і монастирських маєтків на Лівобережній Україні  
✓ 1788 р., 22 січня Утворення Чорноморського козацького війська 
✓ 1792 р. Переселення Чорноморського війська на Кубань 
✓ 1793 р. Другий поділ Польщі: включення Правобережної України до складу Росії 
✓ 1805 р. Відкриття Харківського університету 
✓ 1814-1861 рр. Роки життя Тараса Шевченка 
✓ 1821 р. Створення і Тульчині таємного Південного товариства декабристів 
✓ 1823-1825 рр. Діяльність таємного “Товариства з’єднаних слов’ян” у Новограді-Волинському 
✓ 1825 р., грудень – 1826 р., січень Повстання Чернігівського полку 
✓ 1830-1831 рр. Польське визвольне повстання на Правобережній Україні  
✓ 1833-1837 рр. Діяльність у Львові просвітницького гуртка “Руська трійця” 
✓ 1834 р. Відкриття університету в Києві 
✓ 1846-1847 рр. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства 
✓ 1848 р., 16 квітня Скасування кріпацтва у Східній Галичині 
✓ 1848 р., 2 травня Утворення у Львові української політичної організації – Головної руської ради 
✓ 1848 р., серпень Скасування кріпацтва на Буковині 
✓ 1848 р., 15 жовтня Створення культурно-освітнього товариства  “Галицько-руська матиця” 
✓ 1853 р. Скасування кріпацтва на Закарпатті 
✓ 1853-1856 рр. Кримська війна 
✓ 1861-1862 рр. Видання в Петербурзі українського журналу “Основа” 
✓ 1861 р., 19 лютого Скасування кріпацтва в Росії 
✓ 1861 р. Створення Галицького й Буковинського крайових сеймів 
✓ 1863 р. Валуєвський циркуляр (указ) 
✓ 1865 р. Відкриття в Одесі Новоросійського університету 
✓ 1868 р. Заснування у Львові українського культурно-освітнього товариства “Просвіта” 
✓ 1873 р. Заснування у Львові літературного товариства ім. Т.Шевченка (1892 – перетворене на Наукове 

товариство ім. Т.Шевченка) 
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✓ 1875 р. Заснування університету в Чернівцях 
✓ 1876 р. Емський указ про заборону видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою, 

заборону театральних вистав українською мовою. 
✓ 1877 р. Чигиринська змова 
✓ 1890 р. Створення у Львові Русько-української радикальної партії – першої української політичної 

партії 
✓ 1891 р. Створення студентської таємної організації “Братство тарасівців” 
✓ 1892 р. Створення Галицької соціал-демократичної партії 
✓ 1899 р. Створення в Галичині Української націонал-демократичної партії 
✓ 1900 р.  Створення в Харкові Революційної української партії – першої на східноукраїнських землях 

української політичної організації 
✓ 1902 р. Створення Української народної партії 
✓ 1904 р. Заснування Української радикальної партії 
✓ 1906 р.  Початок діяльності культурно-просвітницьких товариств “Просвіта” на Наддніпрянській 

Україні  
✓ 1906-1909 рр. Столипінська аграрна реформа 
✓ 1908 р. Заснування Товариства українських поступовців 
✓ 1914-1918 рр. Перша світова війна 
✓ 1914 р., 1 серпня Створення у Львові Головної української ради 
✓ 1914 р., 4 серпня Створення у складі австро-угорської армії українського добровольчого легіону (Українські 

січові стрільці). Створення у Львові Союзу Визволення України  
✓ 1915 р., 1 травня Реорганізація Головної української ради в Загальну українську раду 
✓ 1916 р., 6 листопада Указ імператора Австро-Угорщини про автономію Галичини 
✓ 1917 р., 23-27 лютого Лютнева буржуазна революція в Росії 
✓ 1917 р., 7 березня Утворення Української Центральної ради 
✓ 1917 р., 6-8 квітня Всеукраїнський національний конгрес 
✓ 1917 р., 10 червня  І Універсал Центральної Ради 
✓ 1917 р., 3 липня ІІ Універсал Центральної Ради 
✓ 1917 р., 25 жовтня Більшовицький переворот у Петербурзі 
✓ 1917 р., 7 листопада ІІІ Універсал Центральної Ради 
✓ 1917 р., 4-6 грудня І Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві 
✓ 1917 р., 12 грудня З’їзд Рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні   
✓ 1918 р., 9 січня ІV Універсал Центральної Ради  
✓ 1918 р., 27 січня Підписання мирного договору між УНР і державами Четверного союзу 
✓ 1918 р., 29 квітня Ухвалення проекту Конституції УНР, обрання Президентом УНР М Грушевського. 

Всеукраїнський хліборобський з’їзд і проголошення П.Скоропадського гетьманом України  
✓ 1918 р., 1 листопада Українське національне повстання у Львові 
✓ 1918 р., 13-14 листопада Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) 
✓ 1918 р., 13 листопада Утворення Директорії УНР на чолі з В. Винниченком 
✓ 1918 р., 27 листопада Відкриття Української Академії наук (УАН),  

з1921 р. – Всеукраїнська Академія наук, 
з 1936 р. - Академія наук УРСР, 
з 1994 р. – Національна Академія наук України  

✓ 1918 р., 19 грудня Вступ Директорії до Києва 
✓ 1919 р., 22 січня Проголошення в Києві акта злуки УНР і ЗУНР 
✓ 1919 р., лютий Виникнення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ), згодом – Комуністична партія 

Західної України (КПЗУ) 
✓ 1919 р., березень Прийняття конституції УСРР 
✓ 1920 р., квітень Перший “Зимовий похід” військ УНР.  

Варшавська угода УНР і Польщі 
✓ 1920 р., серпень Заснування Української військової організації (УВО) 
✓ 1921 р., березень Ризький мир 
✓ 1921 р., жовтень Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) 
✓ 1921-1923 рр. Голод в Україні  
✓ 1922 р., 30 грудня  Утворення СРСР 
✓ 1924 р., січень Конституція СРСР 
✓ 1925 р. Заснування Українського націонал-демократичного об’єднання (УНДО) 
✓ 1925 р., травень Конституція УРСР 
✓ 1928 р., травень-липень Розгляд судом сфальсифікованої  “шахтинської справи” 
✓ 1929 р., 3 лютого Заснування Організації українських націоналістів (ОУН) 
✓ 1930 р., березень-квітень Судовий процес у справі УНЦ 
✓ 1932-1933 рр. Масовий голод на Україні  
✓ 1937 р., січень Конституція УРСР 
✓ 1939 р., 15 березня Проголошення незалежності Карпатської України  
✓ 1939 р., 1 вересня Напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни 
✓ 1939 р., 17 вересня  Червона Армія перейшла польські кордони 
✓ 1940 р., 10 лютого Розкол ОУН. Створення ОУН(Б) та ОУН(М) 
✓ 1940 р., червень Північна Буковина та Бессарабія ввійшли до складу Радянського Союзу 
✓ 1941 р., 22 червня Напад Німеччини на Радянський Союз 
✓ 1941 р., 30 червня Проголошення ОУН(Б), відновлення Української держави 
✓ 1941 р., червень Початок окупації України німецькими загарбниками 
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✓ 1942 р., осінь Створення Української повстанської армії (УПА) 
✓ 1944 р., жовтень Визволення України від німецьких загарбників 
✓ 1945 р., 26 квітня  На конференції в Сан-Франциско УРСР увійшла до ООН як член-засновник 
✓ 1945 р., 8 травня Капітуляція Німеччини 
✓ 1945 р., 29 червня  Радянсько-чехословацький договір про кордони. Закарпаття увійшло до складу УРСР 
✓ 1946 р., березень Львівський церковний собор і ліквідація Української греко-католицької (уніатської) церкви 
✓ 1947 р., квітень-серпень Операція “Вісла” 
✓ 1954 р., лютий  Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до 

складу УРСР 
✓ 1959 р., жовтень Убивство С.Бандери у Мюнхені агентом КДБ Б.Сташинським 
✓ 1976 р., 9 листопада  Утворення Української Гельсінської групи 
✓ 1978 р., 20 квітня  Конституція УРСР 
✓ 1986 р., 26 квітня Катастрофа на Чорнобильській АЕС 
✓ 1989 р., вересень Установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову 
✓ 1989 р., жовтень Закон про мови в Українській РСР 
✓ 1990 р., 18 березня Вибори до Верховної Ради України та місцевих рад 
✓ 1990 р., 16 липня Декларація про державний суверенітет України  
✓ 1991 р., 24 серпня Акт проголошення незалежності України  
✓ 1991 р., 1 грудня Всеукраїнський референдум на підтвердження Акта про державну незалежність України. 

Президентом України обрано Л.М. Кравчука 
✓ 1991 р., 8 грудня Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Припинення існування СРСР 
✓ 1992 р., січень І Конгрес українців 
✓ 1994 р., березень Позачергові вибори до Верховної Ради України  
✓ 1994 р., травень Головою Верховної Ради України обрано О. Мороза 
✓ 1996 р., 28 червня Прийняття Конституції України  
✓ 1996 р., вересень Введення національної грошової одиниці – гривні  
✓ 1997 р., 31 травня У Києві підписано договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і 

Російською Федерацією 
✓ 1997 р., 7 липня Підписання у Мадриді Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО 
✓ 1998 р., 28 січня Верховна Рада України ратифікувала Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між 

Україною і Російською Федерацією 
✓ 1998 р., 29 березня Вибори до Верховної Ради України  
✓ 1998 р., 12 травня Початок роботи Верховної Ради України 3-го скликання 
✓ 1998 р., 8 липня Головою Верховної Ради України обрано О. Ткаченка 
✓ 1998 р., 25 грудня Державна Дума Російської Федерації ратифікувала Договір про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією 
✓ 1999 р., 17 лютого Верховна Рада України прийняла рішення про позбавлення депутатської недоторканості екс-

прем’єра, лідера партії “Громада” П. Лазаренка 
✓ 1999 р., 3 березня Верховна Рада України прийняла рішення про приєднання до Міжпарламентської асамблеї 

(МПА) країн СНД 
✓ 1999 р., 24 березня Верховна Рада України ратифікувала пакет угод з Росією щодо розподілу Чорноморського 

флоту 
✓ 1999 р., 1 квітня У Москві відбувся обмін ратифікаційними грамотами і набрав чинності Договір про дружбу, 

співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 
✓ 1999 р., 7 квітня Верховна Рада України прийняла постанову про проведення виборів Президента України 31 

жовтня 1999 р. 
✓ 1999 р., 30 травня Вибори голови Київської міської ради 
✓ 1999 р., 14 жовтня 54 сесія Генеральної Асамблеї ООН обрала Україну непостійним членом Ради Безпеки ООН на 

період 2000-2001 рр.  
✓ 1999 р., 14 листопада Президентом України вдруге обрано Л. Кучму 
✓ 1999 р., 22 грудня  Прем’єр-міністром України призначено В. Ющенка 
✓ 1999 р., 30 грудня  
 
✓ 2000 р., 13 січня  
 
✓ 2000 р., 16 квітня 
✓ 2000 р., 28 листопада  
 
         2 001 р., 26 квітня 
✓ 2001 р., 29 травня  
✓ 2001 р., 23-27 червня  
✓ 2001 р., серпень 
✓ 2002 р., 31 березня  
✓ 2002 р., 23 травня  
 
 
 
✓ 2002 р., 16 вересня  
 
✓ 2002 р., 14 жовтня 
✓ 2002 р., 16 листопада 

Конституційний Суд України прийняв рішення про скасування смертної кари на території 
країни. 
11 парламентських фракцій заявили про створення правоцентристської більшості у Верховній 
Раді України  
Всеукраїнський референдум 
Початок політичної кризи, що охопила Україну наприкінці 2000 – у  першій половині 2001 
року. 
Відставка уряду В. Ющенка 
Призначення Прем’єр-міністром  України А.Кінаха. 
Візит в Україну Папи Римського Іоанна Павла ІІ 
ІІІ Всесвітній форум українців у Києві. 
Вибори до Верховної Ради України 
Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення, введене в дію Указом 
Президента про розробку і узгодження нової стратегії відносин України з НАТО , зорієнтованої 
на поступове набуття в майбутньому повноправного членства в альянсі. 
Початок Всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань Україно!”, яка тривала 
протягом всієї осені. 
Святкування 60-річчя УПА. 
Відставка уряду  А. Кінаха. 
Призначення Прем’єр-міністром  України  В. Януковича 
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✓ 2002 р., 21 листопада 
✓ 2003 р., січень 
✓ 2003 р., 19 червня 
 
               2004 р. листопад-грудень 
✓ 2004 р., 6 грудня 
✓ 2005 р., 4 лютого 
 
✓ 2006 р., 26 березня  
 
✓ 2006 р., 4 серпня 
✓ 2010 р., 25 лютого 
✓ 2010 р., 11 березня 

 

Підписання Договору про суходільний кордон між Україною та Росією. 
Мету вступу України в НАТО зафіксовано Верховною Радою України у Законі України “Про 
основи національної безпеки України”. 
“Помаранчева революція” в Україні.  
Президентом України обрано В.Ющенка. 
Верховна Рада рекордною більшістю голосів (375 ) затвердила Прем’єр-міністром  України   
вперше жінку – Ю. Тимошенко 
Вибори до Верховної Ради України, місцевих рад. 
Призначення Прем’єр-міністром  України  В. Януковича 
 
Обрання Президентом  України  В. Ф.Януковича 
Призначення Прем’єр-міністром  України  М.Я. Азарова. 
 

 
2012 рік. 

27 лютого: опозиціонера, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка засуджено до 4 років позбавлення волі і конфіскації майна 
4 березня: на президентських виборах у Росії переміг В. В. Путін 
12 квітня: Печерський районний суд Києва засудив колишнього виконувача обов'язків міністра оборони в уряді Тимошенко Валерія 

Іващенка до п'яти років ув'язнення 
27 квітня: терористичний акт у Дніпропетровську — вибухнуло 4 урни на центральному проспекті Карла Маркса внаслідок чого 

постраждало близько 30 осіб. У кінці травня було затримано 4-х підозрюваних. 
8 червня — 1 липня — Польща і Україна прийняли Чемпіонат Європи з футболу 2012. У фіналі в Києві (1 липня) Іспанія перемогла 

Італію з рекордним для фіналів рахунком 4:0. 
3 червня: Верховна Рада прийняла скандальний закон про основи державної мовної політики («Закон Колесніченка-Ківалова»), який 

передбачає використання регіональних мов на місцевому рівні. 
31 липня: Верховна Рада України ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД 
19 жовтня: у Києві біля Управління ООН у справах біженців російськими спецслужбами викрадений і вивезений до Москви російський 

опозиціонер Леонід Развозжаєв 
28 жовтня: Відбулися вибори до Верховної Ради України. До парламенту потрапили (станом на січень 2013):— від Партії регіонів — 

208 депутатів;— від ВО Батьківщина — 99 депутатів 
— від партії В.Кличка УДАР — 42 депутатів — від ВО Свобода — 36 депутатів — від КПУ — 32 депутатів — Позафракційні — 27 
19 листопада — набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс України, підписаний президентом В. Януковичем 14 травня. 
3 грудня: уряд Миколи Азарова відправлений у відставку. 
13 грудня: Верховна Рада 7-го скликання обрала собі головою Володимира Рибака і повторно затвердила прем'єром Миколу Азарова. 
16 грудня: набрав чинності закон про заборону паління в громадських місцях. 
24 грудня: було призначено новий склад Кабінету міністрів України, одночасно Державну податкову службу було об'єднано з 

митницею в Міністерство доходів і зборів України, а Міністерство з надзвичайних ситуацій було понижено до статусу Державної служби. 
 

2013 рік 
2 січня — президент України Віктор Янукович підписав указ про видання Великої української енциклопедії протягом 2013—2020 

років. 
29 січня — колишній начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач за вбивство Георгія 

Гонгадзе засуджений до довічного ув'язнення. 
1 лютого — Дмитро Фірташ став власником медіа-холдинга Валерія Хорошковського Inter media group limited з 

телеканалами Інтер, НТН, К1, МЕГА, Ентер-фільм, К2, Піксель та MTV, за 2,5 млрд.доларів. 
13 лютого — Україна стала асоційованим членом ЦЕРН. 
13 березня — Папою Римським обраний аргентинець, архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольйо; понтифік взяв собі ім'я 

Франциск. 
14 березня — на сесії Всекитайських зборів народних представників Сі Цзиньпін обраний новим керівником КНР. 
7 квітня — Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та екс-

міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука. 
21 червня — на черговій сесії ЮНЕСКО прийнято рішення про включення дерев'яних церков карпатського регіону Польщі і України до 

Світової спадщини. 
30 червня — почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка. 
1 липня — Хорватія стала 28-м членом Євросоюзу. 
1 жовтня — в Україні стартував останній (як тоді гадалося…) призов громадян на строкову військову службу. 
21 листопада — Уряд України несподівано заявляє, що неготовий до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті 

у Вільнюсі, підготовка до якого тривала останні місяці. 
24 листопада — Всеукраїнська акція непокори владі з вимогою підписання угоди про асоціацію з ЄС та відставкою уряду Азарова. 

Початок Європейських майданів по всій Україні, найбільшими з яких були Київський та Львівський. 
Докладніше: Євромайдан 
28-29 листопада — формальний і безрезультатний візит Перзидента В.Януковича на саміт до Вільнюса 
Ніч на 30 листопада — Силовий розгін Євромайдану в Києві. Почалася Революція гідності. 
1 грудня — масові маніфестації обурених громадян у середмісті Києва, багатотисячне народне Віче на Майдані Незалежності; сутички 

з міліцією біля Адміністрації Президента на вул. Банковій. 
Державний візит В. Януковича до КНР. 
5 грудня — Петриківський розпис включений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО 
8 грудня — Києвом пройшов Марш мільйонів — друге народне віче Євромайдану; на Бессарабці мітингувальники знесли пам'ятник 

Леніну. Вимоги відставки Уряду і Президента 
17 грудня — візит Президента В.Януковича до Москви, де він отримав обіцянки 15-мільярдного кредиту і знижки на російський газ на 

третину. Напочатку 2017 р. було оприлюднено версію, що кредит мав надаватися під заставу головних українських оборонних підприємств, 

які зрештою мали за борги перейти у власність РФ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B8_%D1%83_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%94%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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Збройна агресія Російської Федерації проти України, 
захоплення Криму і частини Донбасу (з 2014 р.) 

2014 рік 
Січень 

Січень-лютий: Продовження Євромайдану: протистояння між протестуючими і силовиками у середмісті Києва на вул. Хрещатик, 
Грушевського, Інститутській Докладніше: Євромайдан 

16 січня — пропрезидентська більшість у Верховній Раді поспіхом приймає пакет «диктаторських» законів, що спричиняє спалах 

невдоволення у суспільстві; 17 січня — В.Янукович їх підписує. 
19 січня — на тлі вимог про відставку Уряду і Президента В.Януковича — початок масових заворушень у Києві: антипрезидентскі 

активісти об'єднання «Правий сектор» закидують кордони «Беркуту» на початку вул. Грушевського камінням і «коктейлями Молотова», 

«спортсмени»-«тітушки» б'ють вітрини і авто в центрі. 
22 січня — близько шостої години ранку, в момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та «Беркутом», від поранення 

спричиненого свинцевою картеччю загинув перший маніфестант — Сергій Нігоян з Дніпропетровщини, що викликало ще більше обурення 

у суспільстві. Близько 9-ї години ранку від пострілу мисливською кулею в серце біля стадіону «Динамо» на вул. Грушевського загинув 

маніфестант з Білорусі Михайло Жизневський. 
23 січня — Захоплення Львівської обласної державної адміністрації місцевими протестувальниками (добровільно звільнена ними 30 

січня); початок хвилі штурмів обладміністрації по країні, особливо на Заході та в Центрі. 
28 січня — Фракції Партії регіонів та комуністів у Верховній Раді України (232 голоси) проголосували за скасування «законів про 

диктатуру» від 16 січня, а Президент Віктор Янукович 31 січня підписав скасування, а також відправив у відставку уряд Миколи Азарова. 
Лютий 

18 лютого — хода протестувальників до Верховної Ради України з метою примушення проголосувати за повернення до 

варіанту Конституції 2004 року. Сутички з міліцією і «тітушками» біля Верховної Ради, на вул. Інститутський, біля Маріїнського парку із 

застосуванням каміння (бруківки), коктейлів Молотова, світлошумових гранат. Спалено офіс Партії регіонів. До вечора протестувальники 

були відтиснуті на Майдан Незалежності, де обложені правоохоронцями; під час спроби штурму спалено штаб Майдану разом з Будинком 

профспілок, використовувались водомети і БТР; зупинено рух київського метрополітену (до 20 лютого). Правоохорнці і «тітушки» 

починають масове використання вогнепальної зброї проти активістів Майдану. У цей день загинуло більше 20 протестувальників (пізніше 

оприлюднено цифру у 23 особи). Початок захоплень адмінбудівель (ОДА, УМВС, УСБУ, прокуратури) у західних і центральних регіонах. 
Докладніше: Протистояння в Україні з 18 лютого 2014 
19 лютого — міліцією заблоковано в'їзди до Києва, відмінено поїзди із західного напрямку; відключено з ефіру «5-й 

канал»; тітушки під прикриттям міліції розгромили і знищили на проспекті Правди, 85 понад 30 автомобілів «швидкої допомоги» від 

підприємства «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС», котрі доставляли поранених активістів у лікарні міста; після зайняття міліціонерами Українського 

дому було пограбовано і варварськи знищено фонди Музею історії Києва. У цей день загинуло 8 протестувальників. 
20 лютого — у Києві (переважно від куль снайперів) загинуло понад 60 учасників Євромайдану; після цього Верховна Рада ухвалила 

постанову про виведення силовиків з міста. У цей день у Києві загинуло 47 осіб. А загалом станом на 22.02.2014 повідомлено про 82 

загиблі особи[4]. Станом на 07.03.2014 Міністерство охорони здоров'я України повідомляло про 100 людей, загиблих в Україні від 30 

листопада 2013 року внаслідок участі в подіях Майдану.[5]. В подальшому Небесну сотню поповнили ще низка осіб, які знаходидись у 

лікарнях у тяжкому стані. 
Докладніше: Небесна сотня 
Переговори представників опозиції та іноземних дипломатів з В.Януковичем щодо вирішення політичної кризи; В.Янукович пішов на 

деякі поступки, що, зокрема, налякало деяких керівників силових підрозділів і спонукало їх до втечі. Суть підписаного документа полягала 

в поверненні до Конституції України від 2004 року, проведенні конституційної реформи, переобрання президента України не пізніше 

грудня поточного року, амністії учасникам зіткнень, відмову від введення надзвичайного стану і проведення антитерористичної операції на 

території України, а також у створенні коаліційного уряду. Принциповими умовами стали відсутність в новому уряді очільника 

МВС Віталія Захарченка та зміна генерального прокурора Віктора Пшонки. 
Коли офіційні лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок прибули на столичний Майдан Незалежності, щоб 

викласти там демонстрантам суть досягнутих домовленостей, вони були зустрінуті критикою. Лідера «УДАРу» під час виступу засвистали, 

а потім на сцену вийшов активіст Володимир Парасюк і заявив, що євромайдановці не вважають компроміс з владою перемогою і мають 

намір «йти до кінця», тобто домагатися негайної відставки президента Януковича. 
За деякими даними, 20 лютого — безпосередній початок операції російських спецслужб по захопленню південно-східних територій 

України, зокрема, АР Крим і м. Севастополя, пізніше — Донбасу. 
21 лютого — Верховна Рада України 386 голосами «за» повернула в дію Конституцію 2004 року, підтримала проект постанови, який 

дозволив звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко та відправила у відставку в. о. міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та деяких 

інших міністрів-регіоналів. 
Масове руйнування пам'ятників В.Леніну по Україні, зокрема, у Дніпропетровську. 
Українська жіноча збірна з біатлону у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної здобула золоті 

медалі зимових Олімпійських ігор в естафеті. 
Віктор Янукович ввечері вирушив з Межигір'я і разом з Андрієм Клюєвим відлетів до Харкова під приводом участі у з'їзді 

представників східних регіонів. У Харкові В.Янукович зупинився у резиденції облради і записав відеозвернення. 
Майданівці проникли до будівель Верховної Ради і Адміністрації Президента. 
22 лютого — Охорона В.Януковича залишила резиденцію «Межигір'я», масові втечі високопосадовців-регіоналів за межі 

України. Віктор Янукович із супроводом гелікоптерами перелетів з Харкова до Донецька, звідки намагався відлетіти за кордон, чому 

зашкодила прикордонна служба. 
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак подав у відставку з цієї посади, новим спікером обраний Олександр Турчинов. 
Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів усунула Віктора Януковича з посади президента України на підставі 

«самоусунення від виконання обов'язків». 
Юлія Тимошенко на підставі рішення Верховної Ради була звільнена, покинула своє місце ув'язнення в Харкові та приїхала до Києва. 
Віктор Янукович, за свідченнями колишнього співробітника держохорони, виїхав з донецької держрезиденції до околиці Бердянська, де 

він пересів на гелікоптер російських спецпризначенців (які протизаконно порушили державний кордон України і перелетіли у Запорізьку 

область) і відлетів у російську Анапу.[6] 
На Ялтинському шосе під Севастополем з'явилися протитанкові їжаки; їхню появу місцеві органи правопорядку пояснили 

«почастішанням випадків викрадення автомобілів». Протитанкові їжаки також з'явились у Верхньосадовому на шляху до Сімферополя. 
23 лютого — В.Януковича росіяни переправили до Ялти у АР Крим, де він зупинився в одній з приватних резиденцій (за іншими 

даними — у санаторії ВМС МО Росії) 
Голову Верховної Ради Олександра Турчинова обрано виконуючим обов'язки Президента України (до 7 червня 2014) замість 

Президента Віктора Януковича. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%94%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_18_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Після того, як Віктор Янукович дізнався про призначення О.Турчинова в.о. Президента, він направився до аеродрому Бельбек, але туди 

вже прилетіли новопризначені Голова СБУ Валентин Наливайченко і Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Зважаючи на це, В.Янукович 

поїхав до Балаклави (де відмовився від послуг держохорони) і далі до Севастополя, де, за деякими свідченнями, піднявся на борт одного з 

російських військових кораблів, який і вивіз його до Росії наступного дня. 
Біля міської ради Севастополя пройшов мітинг проросійських сил, учасники якого оголосили недовіру голові Севастопольської міської 

державної адміністрації Володимиру Яцубі та «обрали» новим головою міста бізнесмена з російським громадянством Олексія Чалого. Крім 

обрання нового глави міста, лідер партії «Руський блок» Геннадій Басов заявив про створення з числа добровольців загонів т. зв. 

«самооборони». Пізніше стало відомо, що на цей час в Криму вже діяли члени російських націоналістичних організацій, пов'язані 

з ФСБ РФ, безпосередньо представники спецслужб і спецпризначенці, які в деяких випадках переодягались у форму місцевих 

правоохоронців («Беркуту» тощо). 
У лютому 2017 р. в інтерв'ю російському державному інформагентству ТАСС вже колишній «очільник» Севастополя Олексія 

Чалого відверто заявив: війна проти України могла початися ще в 2004-му році — Росія шукала тільки юридичний привід для військового 

вторгнення.[7] 
з 23 лютого — Кримська криза (якщо рахувати з моменту захоплення влади у м.Севастополь), початок відкритої фази російської агресії 

проти України. Докладніше: Кримська криза  Докладніше: Анексія Криму Росією (2014) 
Захоплення військових частин ЗСУ в Криму у березні 2014 р. 

24 лютого — Віктора Януковича з Севастополя вивезено до Росії.[8] 
26 лютого — Під будівлею Верховної Ради АР Крим пройшли два мітинги, в одному з яких узяли участь представники проросійських 

організацій, котрі вимагали приєднання автономії до складу Росії, у іншому — українські патріоти та кримські татари, котрі наголошували 

на необхідності територіальної цілісності України. Між учасниками мітингів виникли сутички, у ході яких постраждали 30 осіб. 
У ніч на 27 лютого — будівлі Верховної Ради та Уряду АР Крим захопили озброєні автоматами, кулеметами, гранатометами 

тощо невідомі особи у російській військовій формі без розпізнавальних знаків, які встановили на будівлях російські прапори. За 

повідомленнями ЗМІ, центр Сімферополя було перекрито правоохоронцями, піднятими по тривозі[27], обмежено рух громадського 

транспорту[28]. 
Військові повідомили представникові Ради міністрів АР Крим, шо вони є «самообороною російськомовних громадян», російські ЗМІ 

поширювали інформацію, що бойовики є бійцями севастопольського загону «Беркуту», розформованого 25 лютого. 
Кримський парламент в умовах захоплення будівлі російськими спецпризначенцями (за відсутності кворуму, також не було допущено 

журналістів) затвердив рішення про проведення «референдуму» щодо розширення повноважень автономії 25 травня 2014 року. Прем'єр-
міністром АР Крим було «обрано» лідера «Руського блоку» у ВР АР Крим С.Аксьонова. 

27 лютого — Верховна Рада України призначила Арсенія Яценюка прем'єр-міністром і затвердила новий склад уряду. Генпрокуратура 

України оголосила В.Януковича у розшук за підозрою у масових вбивствах. 
28 лютого — облога і захоплення російськими військовими аеродрому «Бельбек» під Севастополем, а також аеропорту Сімферополя. 

Березень 
1 березня — Організовані російськими спецслужбами і за участю громадян Росії масові проросійські антиурядові мітинги у низці міст 

південно і східної України, зокрема, у Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Одесі, Луганську. У Донецьку і Луганську над будівлями 

ОДА було піднято російські прапори. 
Радою Федерації Російською Федерації було ухвалено звернення президента Росії Володимира Путіна про дозвіл на застосування 

Збройних сил Російської Федерації на території України. 
Захоплення Керченської переправи російськими військовими, початок масового переправлення російських військ через Керч. 

Захоплення військового аеродрому в Кіровському, запасного КП 55-го ЗРП у Євпаторії, початок облоги військових частин у Феодосії та 

інших місцях у Криму. 
Стало відомо, що В.Янукович переховується у Росії. 
2 березня — призначений напередодні командувач ВМС України Березовський Денис Валентинович звільнений з посади Міністром 

оборони України І.Тенюхом у зв'язку з його зрадою і переходом на бік російських військ (формально — на бік «військово-морських сил 

Республіки Крим»). Поблизу села Перевального було заблоковано батальйон 36-ї бригади берегової охорони ВМС України. 
3 березня — Мешканець Криму Решат Аметов пішов до військкомату і вимагав видати йому зброю, щоб захищати Батьківщину. 

Отримавши відмову, чоловік взяв участь в мирному протесті на площі Леніна в Сімферополі, де його захопили невідомі у формі т. зв. 

«самооборони Криму» і вивезли у невідомому напрямку. 15 березня 2014 року його тіло було знайдено в селі Суничному Білогірського 

району з численними слідами тортур; голова була обв'язана скотчем, поруч лежали наручники. Вважається, що Решат Аметов став першою 

жертвою російсько — української війни. 
6 березня — у ніч на 6 березня російські військові затопили поблизу входу до озера Донузлав списані раніше протичовновий корабель 

«Очаків» та рятувальне буксирне судно «Шахтар», якими заблокували вихід у море українських військових кораблів з Південної військово-
морської бази. 

8 березня — російські окупанти захопили с. Чонгар на Херсонщині і замінували навколишні поля 
Російські військові відкрили вогонь по групі проукраїнських акивістів біля військкомату у Симферополі, який вранці був захоплений 

окупантами. де вони відкрили щтаб «самооборони». 
Побиття і пограбування росіянами журналістів у Севастополі. 
Російські спецназівці захопили відділ Прикордонної служби «Щолкіне» 
Більше 50 членів Спілки кінематографістів Росії підписали листа проти російської інтервенції в Україні, в Санкт-Петербурзі відбувся 

антивоєнний мітинг. 
Більше 12 000 жінок по всьому Криму вийшди на антиросійські мітинги.[9] 
Обстріляно літак Прикордонної служби поблизу Армянська 
Колонна російських військових (біля 70 машин) в'їхала до СИмферополя. 
11 березня — Верховна Рада АР Крим і Севастопольська міська рада прийняли декларацію про незалежність Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, згідно з якою у разі рішення народів Криму в результаті референдуму увійти до складу Російської Федерації, 

Крим буде оголошений суверенною республікою і саме в такому статусі звернеться до Російської Федерації з пропозицією про прийняття 

на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта Російської Федерації. Також кримські 

депутати ухвалили рішення про заборону діяльності на території Криму проукраїнських організацій. 
13 березня — в результаті нападу організованих загонів проросійських бойовиків на проукраінскмій мітинг в Донецьку в результаті 

ножового поранення загинув 22-річний активіст Дмитро Чернявський — він став першою жертвою агресії Росії проти України на 

Донбасі.[10] 
16 березня — Російські загарбники проводять на території захоплених АР Крим та м.Севастополь так званий «референдум» щодо 

«самовизначення» Криму 
18 березня — Президент Росії Володимир Путін разом з самопроголошеними представниками кримської влади Сергієм Аксьоновим, 

Володимиром Константиновим та Олексієм Чалим підписав договір про приєднання щойно самопроголошеної «Республіки Крим» до 

складу Російської Федерації. Попередньо таке рішення схвалила Державна Дума Росії, ухваливши заяву «Про ситуацію в Республіці Крим», 

внесену на розгляд спікером Сергієм Наришкіним та лідерами усіх парламентських фракцій. 
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У Сімферополі російські військові захопили 13-й фотограмметричний центр. Під час штурму, у якому була задіяна велика кількість 

снайперів і загін на чолі з Ігорем Гіркіним (Стрелковим), постраждали українські військовослужбовці: від пострілу в серце загинув 

прапорщик Кокурін Сергій Вікторович та було поранено капітана Валентина Федуна. Також загинув і один з російських загарбників — 
ст.лейтенант Р.Казаков (ймовірно, від помилкового пострілу своїх поплічників). Прапорщик С.Кокурін став першою жертвою цієї 

російсько — української війни серед військових.[11] 
21 березня — постійна рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні ухвалила рішення про направлення в Україну 

міжнародної моніторингової місії. 
21 березня — Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС. 
Докладніше: Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
23 березня — на засідання РНБО України прийнято рішення про виведення військовослужбовців із захопленого Росією Криму.[12] 
27 березня — Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію на підтримку територіальної цілісності України та про визнання 

недійсним «референдуму» в Криму. 
31 березня — Держдума РФ з подачі Президента РФ В.Путіна розірвала Харківські угоди 2010 р. і договір про флот у Криму. 

Квітень 
5 квітня — перший батальйон відновленої Національної гвардії склав присягу на вірність Україні. 
6 квітня — невідомими озброєними бойовиками за підтримки організованих мітингувальників було оточене та захоплене 

приміщення Донецької обласної державної адміністрації. Так само було захоплено будівлю Управління СБУ у Луганській області і 

(тимчасово) — Харківської ОДА. Проросійські мітинги пройшли також у Дніпропетровську, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі.[13] 
Близько 23.40 у окупованій Новоофедорівці (АР Крим) російський загарбник, молодший сержант Зайцев застрелив 

майора ЗСУ Станіслава Карачевського. Убивство українського військовослужбовця відбулося у гуртожитку, де мешкають українські 

військові. 
7 квітня — якісь особи у захопленій Донецькій ОДА проголосили утворення у Донецькій області так званої «Донецької народної 

республіки» (ДНР). 
У зв'язку із захопленням адмінбудівель у Харкові, Донецьку, Луганську в.о. Президента України Олександр Турчинов заявив 

про створення антикризового штабу 
9 квітня — ПАРЄ засудила анексію Криму Росією і зажадала негайного виведення російських військ з півострова. 
12 квітня — російськими загонами спецпризначенців (формально — колишніх) без розпізнавальних знаків здійснено захоплення 

міської ради у місті Артемівську та міського відділку міліції і міської ради у місті Краматорську, а також райвідділку міліції у 

м.Слов'янську. Початок захоплень озброєними особами адмінбудівель органів влади у Донецькій і Луганській областях. 
13 квітня — захоплення російськими терористами і бандформуваннями адмінбудівель у Єнакієвому, Харцизьку та Маріуполі. 
В.о. Президента України О. Турчинов оголошує про початок широкомасштабної антитерористичної операції (АТО) із залученням 

Збройних сил України. 
14 квітня — захоплення російськими терористами Горлівки. 
Докладніше: Хронологія війни на сході України (2014)  Докладніше: Війна на сході України 
Введення в дію рішення РНБО «Про негайні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України» 
16 квітня — озброєні російські терористи захопили мерію м.Донецьк 
17 квітня — на зустрічі Україна—ЄС—США—Росія в Женеві досягнуто домовленостей про звільнення захоплених споруд в Україні та 

амністії протестувальників. 
17 квітня — 5 липня — бої за гору Карачун під Краматорськом. 
25 квітня — російські окупанти демонтували у захопленому Севастополі пам'ятники Гетьману Сагайдачному та на честь 10-річчя ВМС 

України. Пам'ятники були передані українській стороні, зокрема пам'ятик Сагайдачному 22.08.2015 було встановлено у Харкові. 
27 квітня — групою осіб, які захопили будівлю управління СБУ у Луганській області за підтримки мітингувальників чисельністю 

кілька сотень людей було проголошено так звану проросійську «Луганську народну республіку» (ЛНР) 
29 квітня — у Луганську сепаратисти за допомоги Беркуту зайняли ОДА, міськраду, прокуратуру та телецентр. 
30 квітня — Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила дворічну програму «стенд-бай» для України обсягом $17 млрд 

(800 % квоти). 
Травень 

1 травня — виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про відновлення призову до армії. 
2 травня — напад проросійських активістів на проукраїнську демонстрацію в Одесі з використанням каміння і вогнепальної зброї, 

вбивство українського демонстранта. В результаті сутичок проросійські сили були відтиснуті до Будинку профспілок на Куликовому полі, 

в якому зачинились. В результаті застосування вогнепальної зброї та займистих сумішей всередині будівлі спалахнула пожежа, жертвами 

якої стали 48 осіб (в основному, вчаділи). 
Докладніше: Одеська трагедія 
9 травня — збройні сутички у Маріуполі, остаточне його захоплення проросійськими силами (окрім аеропорту). Пожежа у міському 

Управлінні МВС і у будівлі міськради. 
Докладніше: Протистояння у Маріуполі 
11 травня — Росія проволить «референдум» на Донбасі щодо незалежності «ДНР» та «ЛНР» 
25 травня — Вибори Президента України 2014. У 1-му турі переміг Петро Порошенко, який набрав 54,7 % голосів виборців. Його 

основні суперники набрали: 
Юлія Тимошенко — 12,8 % 
Олег Ляшко — 8,3 % 
Анатолій Гриценко — 5,5 % 
Сергій Тігіпко — 5,2 % 
Докладніше: Вибори Президента України 2014 
26 травня — початок героїчної 242-денної оборони Донецького аеропорту від атак російських військових і бандформувань «ДНР» 

Червень 
3 червня — у ході АТО місто Красний Лиман звільнено від бандформувань. 
5 червня — 26 серпня — бої за висоту Савур-Могила у Донецькій області. 
7 червня — інавгурація глави держави та передача повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петру 

Порошенку. 
13 червня — звільнення батальйоном «Азов» Маріуполя від російських найманців. 
14 червня — вночі при посадці в аеропорту «Луганськ» російськими терористами був збитий з ПЗРК «Ігла» та великокаліберного 

кулемета військово-транспортний літак 25-ої гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил ЗСУ Іл-76МД. На 

борту перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, які загинули. Трагедія 

стала найбільшою з початку АТО і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності України. 27.03.2017 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%83_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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обвинуваченого в службовій недбалості у справі про збитий Іл-76 генерал-майора Генштабу ВСУ Віктора Назарова павлоградський суд 

засудив до 7 років позбавлення волі. 
Докладніше: Збиття Іл-76 у Луганську 
20 — 30 червня — Президент України Петро Порошенко відповідно до рішення РНБО ввів у дію план з мирного врегулювання ситуації 

у східних регіонах України та на тиждень призупинив АТО. 
22 червня — Василь Ломаченко, перемігши Гері Расселла, став чемпіоном світу з боксу за версією WBO у напівлегкій вазі. 
25 червня — помер Іван Плющ, український політик, колишній Голова Верховної Ради. 

Липень 
Російсько — українська війна, квітень — липень 2014 
5 липня — українські військові зайняли Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Дружківку та Костянтинівку, які напередодні залишили 

проросійські бандформування на чолі з І.Гіркіним. 
Помер митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан). 
10 липня — українські сили звільнили Сіверськ на Донеччині. 
11 липня — вночі коло населеного пункту Зеленопілля Луганської області з території Росії (району міст Гуково та Куйбишево) був 

обстріляний з реактивної системи залпового вогню «Град» базовий табір тактичної групи «КОРДОН» ЗСУ, НГУ, ДПСУ (в яку входили 24-а 

механізована, 72-а механізована та 79-а аеромобільна бригади), що призвело до значних втрат особового складу та техніки: загинуло 6 

прикордонників, серед них генерал-майор (посмертно) Ігор Момот, і 30 військовослужбовців ЗСУ. 
14 липня — Збиття Ан-26 під Луганськом: загинуло двое військових, ще шестеро десантувались і вижили. 
17 липня — в підконтрольній «ДНР» зоні між селами Грабове та Розсипне Шахтарського району Донецької області в результаті збиття 

з російської зенітної системи «БУК» літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 Амстердам — Куала-
Лумпур, загинули 298 іноземних громадян. 

Докладніше: Збиття Боїнга 777 біля Донецька 
Починаючи з 17 липня, повітряний простір над територією України, контрольованою російськими військами, на час проведення 

Антитерористичної операції для польотів цивільної авіації був закритий. 
24 травня 2018 р. Міжнародна Спільна слідча група з розслідування аварії малайзійського Боїнга (Гаага) через 4 роки розслідуваня 

заявила, що літак 18.07.2014 був збитий зенітно-ракетним комплексом Бук 53-й бригади ППО ЗС РФ, яка базується в російському 

місті Курськ. 
21 липня — українське військо звільнило від терористів Рубіжне, Торецьк, Соледар. 
22 липня — українське військо звільнило від терористів Сєвєродонецьк та Попасну. 
24 липня — після дводенних боїв батальйон «Донбас" і 24-а механізована бригада звільнили Лисичанськ. 
26 липня — у Кременчуці застрелений мер міста Олег Бабаєв. 
27 липня — українські війська увійшли у Шахтарськ, чим розітнули угруповання сепаратистів і деблокували прикордонні частини. 
28 липня — сили антитерористичної операції зайняли Дебальцеве, Авдіївку, Лутугине. 
Серпень 
7 серпня — 3 вересня — бої за Іловайськ. 
10 — 25 серпня — наступ українських добровольчих формувань на Іловайськ, внаслідок чого вони незабаром потрапили там в 

оточення російських військ і були значною мірою знищені або потрапили у полон 29-31 серпня при відході. 
Докладніше: Бої за Іловайськ 
13 серпня — предстоятелем УПЦ МП під час таємного голосування Собору вибрали місцеблюстителя митрополита Онуфрія. 
17 серпня — українська 95-а бригада взяла під контроль районний центр Ясинувата. 
21 серпня — українські силовики встановили контроль над райцентром Станиця Луганська. 
24-30 серпня — частинами регулярної армії Росії було оточено та обстріляно при відході з оточення по узгодженому з російськими 

військами маршруту 30 серпня більше 600 бійців Збройних сил та МВС України у тому числі добровольчих батальйонів, які раніше 

просунулися на схід і увійшли до Іловайська. Загинуло щонайменше 186 осіб, сотні бійців були поранені та захоплені росіянами у полон. 

Внаслідок поразки ЗСУ під Іловайськом російські війська перейшли у наступ на південній ділянці фронту, 

захопили Новоазовськ, Тельманове, Амвросіївку, Старобешеве і наблизились впритул до Маріуполя. 
29.08.2018 ГПУ оприлюднила звіт з розслідування Іловайської трагедії, згідно з яким «29 серпня 2014 з безпосередньою вказівкою і 

наказом командування Генерального штабу Збройних Сил РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння 

колони українських військових, разом з трьома полоненими російськими десантниками. За вказаних обставин скоєно віроломний вбивство 

366 українських вояків, 429 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 — потрапили в полон, Збройні Сили України зазнали 

значних втрат озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн.»[14] 
27 серпня — колишня голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко була знайдена застреленою з рушниці в своєму 

будинку під Києвом. Поруч з тілом лежала мисливську рушницю марки ТОЗ (зареєстровано на одного з членів сім'ї). Серед основних 

версій — вбивство і суїцид. 
Вересень 

2 вересня — під тиском збройних сил Російської Федерації українські війська залишили Луганський аеропорт і Лутугине. 
5 вересня — «Мінськи угоди»: в Мінську відбулася третя зустріч Контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, 

в ході якої сторонами конфлікту (у тому числі представниками бандформувань) узгоджено виконання «Плану мирного врегулювання 

ситуації на сході України» П. О. Порошенка, з урахуванням зауважень президента Російської Федерації В. В. Путіна. Дія угоди вступила в 

силу в той же день з 19:00; першим 12 пунктів протоколу значилось «забезпечення негайного двостороннього припинення застосування 

зброї». 
Докладніше: Мінський протокол 
19 вересня — учасники контактної групи в Мінську домовилися про припинення вогню в Україні, зупинці на поточній лінії зіткнення і 

встановлення 30-кілометрової зони безпеки. 
Незважаючи на об'явлене перемир'я, російські війська і підконтрольні їм бандформування продовжували обстріли  
Російсько — українська війна, вересень-листопад 2014 р. 
Починаючи з вересня на підконтрольних проросійським військам територіях Донецької та Луганської областей, розпочалися стихійні 

протести та акти непокори місцевих жителів, викликані масовим зубожінням населення та нестачею харчових продуктів. Придушення 

голодних бунтів здійснювалося незаконними озброєними формуваннями «ЛНР» та «ДНР» з використанням вогнепальної зброї. 
Докладніше: Голодні бунти в самопроголошених ДНР та ЛНР 
16 вересня — Європейський парламент ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом синхронно з 

Верховною Радою України. 
28 вересня — почалися бої за Донецький аеропорт. 

Жовтень 
26 жовтня — позачергові парламентські вибори в Україні, за результатами яких політичні об'єднання отримали: 
Народний фронт (Арсеній Яценюк) — 22,1 % 
Блок Петра Порошенка (Віталій Кличко) — 21,8 % 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%86%D0%BB-76_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_(%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%B3%D0%B0_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=24-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)#cite_note-14
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
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Об'єднання «Самопоміч» (Гопко Ганна Миколаївна) — 11 % 
Опозиційний блок (Бойко Юрій Анатолійович) — 9,4 % 
Радикальна партія Олега Ляшка — 7,4 % 
ВО «Батьківщина» (Савченко Надія Вікторівна) — 5,7 % 
Докладніше: Парламентські вибори в Україні 2014 

Листопад 
27 листопада — Головою Верховної Ради України обраний Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк затверджений главою Уряду. 
30 листопада — державний і гарантований борг України перевищив трильйон гривень. 
Грудень 
Сергій Жадан отримав премію ВВС у номінації «Краща книга десятиліття» за роман «Ворошиловград». 
1 грудня — Росія відмовилася від будівництва газогону «Південний потік». 
Помер Євген Сверстюк, український письменник, філософ, дисидент. 
11 грудня — першим заступником Міністра внутрішніх справ призначено Катерину Згуладзе 
18 грудня — Європейський союз заборонив інвестиції в окупований Крим 
 
Детально події 2015, 2016, 2017 рр. Див.в  Інтернет ресурсаї  2015 , 2016 , 2017 
 

2018 
Січень 
18 січня: Верховна Рада України 280-ма голосами у 2-му читанні прийняла закон «Про особливості державної політики щодо 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№ 7163, 
«закон про реінтеграцію Донбасу»), який, зокрема, визначає Росію державою-агресором, встановлює, що непідконтрольні Києву території 

Донецької і Луганської області є тимчасово окупованими. Установлюється особливий порядок в'їзду громадян України на непідконтрольні 

території через КПВВ. Законопроект повинен створити нову правову основу для вирішення завдання щодо відображення ворожої агресії на 

Донбасі, а в перспективі — для відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону. 
21 січня: Під час атаки бойовиків руху Талібан на готель Intercontinental в столиці Афганістану Кабулі загинули 6 громадян України. 

Всього, за даними ЗМІ, жертвами атаки стали 43 особи. У МЗС Афганістану підтвердили загибель 18 осіб, серед них 14 іноземців. 
26 січня: Апеляційний суд м. Києва визначив запобіжний захід для М.Саакашвілі — нічний домашній арешт. 
Сейм Польщі прийняв закон про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології»[72] 
27 січня: Український боксер Олександр Усик у Ризі переміг латвійця Майріса Бріедіса, завоювавши титул чемпіона світу у важкій 

вазі за версією WBO і WBC. 
30 січня: Мінфін США опублікував «кремлівську доповідь» — список осіб, наближених до московського президента В.Путіна, які 

можуть потрапити під нові санкції США за агресивну політику, зокрема, у відношенні України. У список увійшли 210 осіб — 114 
політиків-посадовців і 96 великих бізнесменів-олігархів. 

Лютий 
9-25 лютого: у м.Пхенчхан (Південна Корея) відбулися ХХІІІ Зимові Олімпійські ігри. Збірна України була представлена 33-ма 

спортсменами у 9 видах спорту (з 15-ти). У медальному заліку перемогли збірні Норвегії, Німеччини та Канади, Україна з Угорщиною 

розділили 21-е місце (по одній золотій медалі) серед 32-х збірних. Золоту нагороду для України виборов Олександр Абраменко у лижній 

акробатиці (фристайлі). 
Лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі затримали в столичному ресторані і депортували літаком до Польщі на підставі заяви 

про реадмісію, поданої Національною міграційною службою України польській стороні. 
28 лютого: Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію Газпром доплатити Нафтогазу України 4,63 мільярда доларів за 

недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за підсумками двох арбітражних суперечок між компаніями Газпром 

повинен заплатити Нафтогазу 2,56 мільярда доларів.[73] 
Наступного дня «Газпром» в знак незгоди з рішенням арбітражу заявив про розірвання всіх контрактів з «Нафтогазом» по транзиту. 

Таким чином, 5 млрд м³ газу, який вперше за два роки Україна повинна була отримати з РФ, так і не надійшли, а акції «Газпрому» GAZP -
0,69 % падають більш ніж на 2 %.[74] 

Березень 
3 березня: Поліція ліквідувала наметове містечко під Верховною Радою в Києві, утворене в жовтні на підтримку політика Михайла 

Саакашвілі («МіхоМайдан»). Під час демонтажу наметів відбулися зіткнення правоохоронців з мітингувальниками, повідомлено про 

тимчасове затримання понад 100 осіб. 
12 березня: Рада Євросоюзу продовжила санкції відносно 150 фізичних осіб та 38 російських компаній через анексії Криму ще на шість 

місяців — до 15 вересня 2018 р. 
14 березня: Національний банк України оголосив про заміну паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень монетами, а також 

про припинення карбування монет дрібних номіналів в 1, 2, 5 і 25 копійок. 
18 березня: на тлі ситуації з окупацією Росією Криму і частини Донбасу, поразок у Сирії і скандалу з отруєнням колишнього 

російського шпигуна-перебіжчика С.Скрипаля у Лондоні у РФ відбулися чергові перевибори В.Путіна на президентську посаду. Вибори, 

приурочені до 4-ї річниці захоплення Криму, зокрема, були проведені окупаційною владою і на українських територіях, захоплених у 

2014 р. АР Крим і м.Севастополь — всупереч протестам України і західних держав. 
21 березня: Кабінет міністрів прийняв постанову про заборону оформляти паспорт громадянина України з використанням бланка в 

формі книжки. Відтепер всі паспорти мають виготовлятися в формі ID-картки. 
Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО, яке передбачає попередню перевірку підстав для в'їзду іноземців з країн 

міграційного ризику, зокрема, росіян, в Україну. Громадяни з цього списку, в першу чергу громадяни Росії, повинні будуть завчасно по 

електронних каналах повідомляти органам влади України про намір здійснити поїздку. 
22 березня: Верховна Рада України на підставі матеріалів СБУ і ГПУ зняла депутатську недоторканість з Надії Савченко, після чого 

вона відразу була затримана СБУ. Н. Савченко винесено підозру щодо підготовки терактів (зокрема, у будівлі Верховної Ради) і захоплення 

влади. Наступного дня Шевченківський райсуд м. Києва залишив її під вартою на 2 місяці, при цьому Н.Савченко оголосила голодування, 

яке витримувала 69 діб. 4 червня дослідженням Н.Савченко на поліграфі інформацію щодо підготовки теракту було підтверджено.[75] 
Квітень 
6 квітня: Мінфін США запровадив санкції проти 24-х представників російської еліти: 7-ми олігархів (зокрема, Олега 

Дерипаски, Віктора Вексельберга, Ігора Ротенберга) і 17-ти кремлівських високопосадовців (зокрема, міністра внутрішніх справ РФ, 

секретаря Ради безпеки РФ), а також проти 12 пов'язаних з ними юридичних осіб. Санкції мають на увазі заморозку активів, арешт 

нерухомості і заборону на в'їзд. 9 квітня було повідомлено, що лише протягом доби російські олігархи втратили 15 млрд.долл. (до 20 % 
статків), у Росії рухнув ринок акцій і виріс курс долара[76] 

13 квітня: Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив на засіданні Радбезу ООН, що холодна війна повернулася, але старі механізми 

стримування на неї більше не діють. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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17 квітня: Президент України Петро Порошенко після зустрічі з Вселенським Патріархом заявив про намір звернутися до нього з 

офіційним проханням надати українській помісній церкві Томос (автокефалію) і попросив депутатів підтримати це звернення. 
21 квітня: В Управлінні ООН по координації гуманітарних питань (UN OSHA) заявили, що більше 2540 цивільних осіб загинули і 9 тис. 

отримали поранення в результаті бойових дій на сході України, які почалися в 2014 р[78] 
24 квітня: Парламентська асамблея Ради Європи в своїй резолюції визнала окупацію непідконтрольних Україні 

територій Донбасу Російською Федерацією і засудила російську агресію проти України. Наступного дня ПАРЄ визнала конфлікт на 

Донбасі «російською війною проти України». Таке формулювання, замість «війна в Україні», увійшло до тексту резолюції[79] 
25 квітня: За повідомленням Головного військового прокурора А.Матіоса, з початку проведення АТО статус учасника бойових дій 

отримали майже 326 тис. осіб, 8 489 з них отримали каліцтва і поранення, 3 784 військовослужбовців загинули. При цьому за час 

проведення АТО щонайменше 554 військовослужбовця наклали на себе руки[80] 
30 квітня: Президент Петро Порошенко оголосив про завершення антитерористичної операції в Донбасі і старті Операції Об'єднаних 

Сил (ООС). 
Повідомлено, що до України з США прибули ПТРК Javelin[81] 
Травень 
10 травня: Виграно перший міжнародний спір проти Росії з приводу захоплення активів в Криму після 21 березня 2014 р. Міжнародна 

постійна палата третейського суду в Гаазі присудила 159 млн доларів за позовом 18 українських підприємств і фізичної особи. 
12 травня: Український боксер Василь Ломаченко в бою з Хорхе Лінаресом завоював титул чемпіона світу за версією WBA у третій за 

раунком ваговій категорії (легкій) за рекордні 12 поєдинків.[83] 
14 травня: ЄС розширив персональні санкції проти російських чиновників, а також колабораціоністів, причетних до проведення 

протиправних виборів у захопленому Росією Криму. У списки санкцій повинні додатково включити 5 осіб. Відносно них будуть 

застосовані візова заборона і блокування активів. 
24 травня: В Карпатах відкрито один з найбільш масштабних інфраструктурних проектів України — двоколійний 

залізничний Бескидський тунель. 
Гаага: Міжнародна Спільна слідча група з розслідування аварії малайзійського Боїнга через 4 роки розслідуваня заявила, що 

літак 17.07.2014 був збитий зенітно-ракетним комплексом Бук 53-й бригади ППО ЗС РФ, яка базується в російському місті Курськ. 
26 травня: Фінальний матч Ліги чемпіонів з футболу відбувся у Києві: Мадридський «Реал» переміг «Ліверпуль» 3:1 
Червень 
11 червня: в Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі» після перерви більше 16 місяців. 

Обговорювали питання миротворців на Донбасі, політичних в'язнів, а також «формулу Штайнмайєра». 
12 червня: Міністр внутрішніх справ А.Аваков оприлюднив в ЗМІ інформацію щодо російських збройних сил на окупованому Донбасі: 
35 000 особового складу (кадрових військових ЗС РФ, російських найманців і місцевих зрадників-колаборантів) у складі 2-х армійських 

корпусів (реально — 8-ї армії Південного ВО РФ) 
478 танків (більше, чим в армії Великої Британії) 
848 бронемашин 
750 артилерійських систем і мінометів, 
208 реактивних систем залпового вогню, 
363 протитанкових засобів, 
419 засобів протиповітряної оборони[85] 
під Верховною Радою відбулися зіткнення між поліцією і протестувальниками-«афганцями» і шахтарями. 
Липень 
20 липня: «чорна п'ятниця» — у ДТП в Миколаївський та Житомирський областях загинуло 15 осіб 
21 липня: в Москві укранський боксер Олександр Усик за очками переміг Мурата Гассіева і став абсолютним чемпіоном світу в першій 

важкій вазі, об'єднавши чотири пояси цієї вагової категорії (WBC, WBO, WBA, IBF). 
25 липня: Державний департамент США опублікував Кримську декларацію, згідно з якою Сполучені Штати ніколи не визнають 

російську анексію Криму і наполягатимуть на територіальній цілісності України. 
Серпень 
24 серпня: в окупованому Армянську (АР Крим) на заводі Кримський титан стався викид шкідливої хімічної речовини діоксид сірки в 

повітря. Жителі міста і навколишніх сіл стали скаржитися на висип, підвищення температури, першіння в горлі, головний біль, ознаки 

отруєння. З 4 вересня проведено часткову тимчасову евакуацію населення. 
31 серпня: У Донецьку вибухом бомби в кафе вбито голову терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка 
Вересень 
17 вересня: Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБОУ про припинення договору про дружбу, співпрацю і партнерство з 

Росією 1997 р. 
19 вересня: скандал з таємною видачею консулом у м. Берегово угорських паспортів 
23 вересня: Два українські військові кораблі пройшли з Одеси через контрольовану росіянами Керченську протоку в Азовське море до 

Маріуполя 
Жовтень 
4 жовтня: Сенат США одноголосним рішенням прийняв двопартійну резолюцію, де Голодомор 1932—1933 років в УРСР визнається 

геноцидом українського народу. 
6 жовтня: Український режисер Олег Сенцов, який відбуває покарання в російській в'язниці в м.Лабитнангі, з огляду на критичний стан 

здоров'я і загрозу примусового годування, припинив голодування. За 145 днів голодування бранець втратив 20 кг ваги. 
9 жовтня: Вибухи боєприпасів на 6-му арсеналі біля м.Ічня Чернігівської області. Евакуйовано більше 10 тис.осіб. Ймовірна 

причина — російська диверсія[86]. 
11 жовтня: Священний синод Константинопольської православної церкви прийняв рішення скасувати анафему 

предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета (Денисенка) і УАПЦ Макарія (Малетича). 
Синод ухвалив «відновити з цього моменту ставропігію Вселенського патріархату в Києві», а також «прийняти і розглянути 

клопотання про апеляцію Філарета Денисенка, Макарія Малетича і їх послідовників». 
Одночасно вирішено позбавити юридичної сили синодальне рішення 1686 року про право московського патріарха призначати 

київського митрополита. 
15 жовтня: Через політику Вселенського патріарха з надання Українській православній церкві автокефалії Синод Російської 

православної церкви прийняв рішення повністю розірвати відносини з Константинопольським патріархатом 
16 жовтня: Біля с. Уланів в Вінницькій області під час навчань «Чисте небо-2018» сталася аварія винищувача Су-27. Обидва пілоти, в 

тому числі військовослужбовець США, загинули. 
Листопад 
4 листопада: Активістка, співробітниця Херсонської мерії Катерина Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, внаслідок 

опіків померла в лікарні. 
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10 листопада: Українець Олександр Усик переміг британця Тоні Белью нокаутом у 8-му райнді під час бою у Манчестері і захистив 

титул абсолютного чемпіона світу з боксу. 
11 листопада: Росія провела «вибори» т. зв. «депутатів парламентів» у «ДНР» та «ЛНР». Цей акт засудили провідні світові держави ще 

до його вчинення. У той же час Росія дала зрозуміти, що не проти миротворчої місії ООН на Донбасі. 
13 листопада: За підсумками Собору УПЦ МП прийняла рішення не брати участі у створенні єдиної помісної церкви в Україні. Того ж 

дня Президент П.Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП, які підтримують надання автокефалії УПЦ КП. 
15 листопада: Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у четвер підтримав резолюцію «Положення в галузі прав людини в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна» (A/C.3/72/L.48), ініційовану українською делегацією. В резолюції, зокрема, 

засуджуються дії російської влади на окупованих українських територіях.[89] 
19 листопада: всеукраїнська акція протесту «євробляхерів» проти прийнятого закону щодо ввезення і розмитнення іномарок в Україну, 

в який взяло участь близько 5 000 осіб в 23 населенних пунктах 14 областей. 
Верховна Рада направила до Конституційного суду ініціативу щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. 
25 листопада: Інцидент у Керченській протоці: в Азовському морі після проходу через Керченську протоку в міжнародних водах в 

ході прямого зіткнення зі спецназом РФ у Керченського моста були обстріляні і захоплені три корабля ВМС України, які направлялись з 

Одеси до Маріуполя; 24-х членів екіпажів було захоплено у полон, при цьому поранено троїх українських моряків. Провідні держави світу 

засудили цей черговий акт агресії з боку Росії.[90] До 29.11.2018 захоплені моряки були арештовані «судом» в окупованому Криму і вивезені 

до Росії. 
На терміновому засіданні РНБО президент Петро Порошенко схвалив пропозицію ввести воєнний стан в Україні терміном на 30 діб у 

10-ти прикордонних з Росією, а також приморських областях. Наступного дня 276 депутатів Верховної ради підтримали відповідний закон. 
Грудень 
6 грудня: Внаслідок російської агресії Верховна Рада України з 01.04.2019 припинила дію Договора про дружбу з Росією від 

31.05.1997 р. 
8 грудня: Український боксер Василь Ломаченко переміг Хосе Педрасу Гонсалеса з Пуерто-Рико та став володарем двох поясів 

чемпіона світу у легкій вазі 
15 грудня: у Соборі Св. Софії у Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, на якому було проголошено 

утворення єдиної помісної Православної церкви України. В Соборі взяли участь представники УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ МП. 
Предстоятелем церкви обрано Епіфанія (Думенко), який отримав чин митрополита.[91] Після цього УПЦ КП і УАПЦ прийняли рішення про 

саморозпуск, а голову УПЦ МП Онуфрія Вселенський патріарх позбавив титулу[92]. Московська церква протягом підготовки до Собору 

чинила тиск на духовенство[93], у тому числі на Вселенського патріарха Варфоломія[94], а утворення автокефальної церкви в Україні не 

визнала, оголосивши цю подію розколом.[95] 
На Житомирщині при заході на посадку розбився військовий літак Су-27, льотчик загинув. 
17 грудня: Генасамблея ООН підтримала резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та 

м.Севастополь (Україна)», а також частин Чорного та Азовського морів, яку ініціював Київ в співавторстві з 40 державами.   За документ 

проголосували 66 країн, проти виступили 19, 72 утрималися.   Резолюція, зокрема, закликає Росію вивести збройні сили з Криму, 
припинити незаконну окупацію української території. Також вона засуджує нарощування військової присутності РФ в Чорному і 

Азовському морях, перешкоджання судноплавству і вимагає звільнити українських моряків, затриманих в Керченській протоці 

25.11.2018.[96] 
23 грудня: Генасамблея ООН прийняла резолюцію України щодо порушення прав людини в Криму. За прийняття документа 

проголосувало 65 країн, проти — 27, 70 — утрималося. 
2019  Докладніше: 2019 в Україні 
Січень 
5 січня: Вселенський патріарх Варфоломій I підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Він закликав всі 

світові православні церкви визнавати ПЦУ під ім'ям «Свята Церква України». Згідно з цим документом, Православна церква України існує 

канонічно автокефальною, незалежною і самовпорядкованою, маючи свого предстоятеля з титулом «Блаженніший Митрополит Київський і 

Всієї України». Наступного дня Вселенський патріарх Варфоломій І офіційно вручив підписаний Томос для Православної церкви України її 

предстоятелю митрополиту Київському і всієї України Єпіфанію. 7 січня Томос було доставлено до Софійського собору у Києві.[97] 
21 січня: У Керченській протоці загорілися два корабля під прапором Танзанії. З 32 моряків (переважно громадян Туреччини та Індії) 

10 загинули, 10 — пропали безвісти, 12 були врятовані. Постраждалих і загиблих доставили до окупованої Керчі тільки ввечері 22 січня.[98] 
23 січня: Голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави під час 

мітингу в Каракасі. В його підтримку виступило кілька західних і латиноамериканських країн, а також Україна. Росія підтримала діючого 

президента Н.Мадуро 
24 січня: Оболонський районний суд Києва оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу: він заочно був 

визнаний винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і отримав остаточне покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. 
Лютий 
5 лютого: в Софії Київській за участі 12 священників відбулося перше засідання Священного Синоду ПЦУ 
7 лютого: Верховна Рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО, «За» проголосувало 334 депутати 
14 лютого: Шевченківський районний суд Києва заарештував до 3 березня голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера у 

справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк у 2018 р.. 
26 лютого: Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає 

покарання для чиновників за незаконне збагачення. Цю кримінальну відповідальність запровадили у 2015 році на вимогу ЄС (для візової 

лібералізації) та МВФ. 
Винуватці смертельної ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева та Геннадій Дронов отримали за рішенням суду по 10 років 

позбавлення волі 
Березень 
20 березня: Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 

Росії. Обмежувальні заходи введені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб. 
Санкції України проти Росії були синхронізовані з аналогічними санкціями ЄС і США. У списку санкцій потрапили музеї захопленого 

Криму, російські видавництва, а також Яндекс, Сбербанк і інші. 
22 березня: В Московії засуджено викраденого 24.08.2017 у Білорусі українця Павла Гриба до 6 років ув'язнення. Його визнали винним 

нібито у примусі до здійснення теракту громадянки РФ. 
31 березня: чергові Вибори Президента України (1 тур): Явка виборців склала 62,8 %, серед 39-ти кандидатів більше 5 % голосів 

отримали 
шоумен Володимир Зеленський (30,24 %), 
діючий Президент Петро Порошенко (15,95 %), 
лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (13,4 %), 
Юрій Бойко (11,67 %), 
Анатолій Гриценко (6,91 %), 
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Ігор Смешко (6,01 %), 
Олег Ляшко (5,48 %).[99] 
Квітень 
1 квітня: втратив чинність Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 
11 квітня: Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення 38 суддів Вищого антикорупційного суду України, 

таким чином сформовано перший його склад 
17 квітня: Окружний адміністративний суд міста Києва скасував націоналізацію ПриватБанку 
Росія ввела торгові санкцій проти України, зокрема під заборону російського експорту потрапили нафта, ряд нафтопродуктів і 

зріджених вуглеводневих газів. 
19 квітня: дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" між претендентами на президентську посаду П.Порошенком і В.Зеленським 
21 квітня: 2-й тур виборів Президента України, який впевнено виграв комік Володимир Зеленський, отримавший 73,22 % голосів 

(13 541 530 осіб), діючий Президент Петро Порошенко отримав лише 24,45 % голосів виборців (4 522 320 осіб). Явка виборців склала 

61,4 %. 
24 квітня: Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окупованих 

районів Луганської та Донецької областей України, що в черговий раз засвідчило про наміри Кремля легітимизувати відторгнення від 

України частини її території і викликало обурення у цивілізованому світі. 
25 квітня: Верховна Рада України 278 голосами прийняла законопроект про забезпечення функціонування української мови як 

державної. 
Травень 
17 травня: Рада Європи повернула російській делегації право голосу, якого та була позбавлена за захоплення Криму і Донбасу у 2014 

році 
20 травня: під час інавгурації новообраний Президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради України і 

достровкові вибори до парламенту. 
29 травня: до України повернувся М.Саакашвілі, якому напередодні президент Зеленський В. повернув українське громадянство. 
Червень 
15 червня: Молодіжна збірна України з футболу перемогла у фіналі збірну Південної Кореї під час матчу у Лодзі і виборола звання 

чемпіонів світу. 
19 червня: в своїй квартирі у Києві від вогнепального поранення загинув народний депутат України (від Народного фронту), 

координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук 
Прокуратура Нідерландів на основі розлідування Обїєданої слідчої групи (JIT) пред'явила звинувачення у справі про збиття літака 

рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році чотирьом підозрюваним: росіянам Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і 

громадянину України Леоніду Харченку. 
20 червня: Владика Філарет, невдоволений своїм новим статусом в новоствореній ПЦУ, провів «собор» щодо відновлення Київського 

патріархату 
24 червня: 140-й центр спеціального призначення став першим в історії підрозділом країни — не члена НАТО, який пройшов 

сертифікацію для залучення до Сил швидкого реагування НАТО 
Національний банк України оголосив про запровадження з 25 жовтня 2019 року в обіг банкноти номіналом 1000 гривень, на котрій 

розміщено портрет Володимира Вернадського. 
25 червня: Парламентська асамблея Ради Європи ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Росії (яку було виключено у 

2014 р. за захоплення Криму і Донбасу). За рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10. Україна у відповідь 

відкликала посла при Раді Європи. Наступного дня делегація України залишила сесію ПАРЄ, аналогічно вчинили і делегації Польщі, Грузії, 

Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. 
26 червня: біля Станиці Луганської на лінії зіткнення у зоні ООС розпочалося розведення підрозділів ЗСУ та РФ, а точніше — 

відведення українських підрозділів. 
Липень 
11 липня: Суд ЄС скасував санкції 2018 року проти Віктора Януковича та його команди 
21 липня: Позачергові вибори до Верховної Ради України. За партийними списками (225 місць) найбільше голосів отримали 

партії[101]: 
«Слуга народу» — 43,16 % (124 місця) 
«Опозиційна платформа — За життя» — 13,05 % (37 місць), 
«Батькивщина»- 8,18 % (24 місця), 
«Європейська солідарність» — 8,1 % (23 місця), 
«Голос» — 5,82 % (17 місць) 
Від 1 до 5 % набрали: «Радикальна партія Олега Ляшка» 4,01 %, «Сила і честь» — 3,82 %, «Опозиційний блок» — 3,03 %, «Українська 

стратегія Гройсмана» — 2,41 %, «Партія Шарія» — 2,23 %, «Свобода» — 2,15 %, «Громадянська позиція» — 1.04 %. 
Більшість з 199-ти мандатів в одномандатних округах отримали кандидати від партії «Слуга народу» 
22 липня: у віці 73 років помер Мусіяка Віктор Лаврентійович, український політик, один з авторів тексту Конституції України. 
Серпень 
2 серпня: Російський лідер Путін підписав закон, який спрощує надання посвідки на проживання українцям 
15 серпня: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна може претендувати на членство 

в НАТО, і Вашингтон буде підтримувати цей курс. 
29 серпня: черговий етап «зеленої революції» в Україні — Верховна Рада України IX скликання склала присягу та розпочала роботу. 

Абсолютну більшість склала фракція «Слуга народу» — 254 депутати. 
Інші фракції: 
«Опозиційна платформа — За життя» — 44 депутати 
«Європейська солідарність» — 27 
«Батькивщина» — 25 
«Голос» — 17 
Депутатська група «За майбутнє» — 23 
Головою Верховної Ради України депутати обрали Дмитра Разумкова, а Прем'єр-міністром призначили Олексія Гончарука. 

Замість Грицака Головою СБУ призначено Івана Баканова; Андрія Загороднюка призначено міністром оборони України (замість Степана 

Полторака), а Вадима Пристайка — міністром закордонних справ (замість Павла Клімкіна). 
31 серпня: Василь Ломаченко переміг британця Люка Кемпбелла та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO і The Ring 

у легкій вазі, а також виграв вакантний титул чемпіона WBC в легкій вазі 
Вересень 
3 вересня: депутати ВРУ 373 голосами у 2-му читанні проголосували за законопроект щодо зняття депутатської недоторканості у разі 

вчинення кримінального злочину. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/JIT
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_Boeing_777_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A6%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=140-%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_1990)#cite_note-101
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%96_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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5 вересня: в Україні розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. У складі суду — 38 суддів на чолі з Оленою Танасевич, її 

заступником став колишній юрисконсульт Євген Крук. Справи потрапляють в Антикорупційний суд, якщо збитки від злочину понад 968 
тисяч гривень. 

7 вересня: обмін полоненими в форматі 35х35 між Росією і Україною. На Україну повернулись, зокрема, Олег Сенцов, Роман 

Сущенко, Станіслав Клих, Павло Гриб, Володимир Балух та 24 моряки, захоплені у листопаді 2018 біля Керченської протоки. Негативну 

реакцію в Україні викликала, зокрема, передача до Росії одного з підозрюваних у збитті у липні 2014 р. Боїнгу рейсу МН17 В.Цемаха, а 

також інформація про те, що полонених моряків Росія мала віддати без будь яких умов через тиждень за рішенням суду і під загрозою 

чергових санкцій. 
13 вересня: Верховна Рада 341 голосом підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про дострокове припинення 

повноважень всіх членів Центральної виборчої комісії. 
Жовтень 
1 жовтня: Представник України в ТКГ Леонід Кучма погодив текст «формули Штайнмаєра», яка надає особливий статус «окремим 

територіям» Донбасу та не містить плану їх демілітаризації. Той самий текст погодили представники Росії, ОРДО та ОРЛО. Ця подія 

викликала низку акцій протесту у містах України з наступного дня. 
Вилучення з обігу монет 1,2 та 5 копійок. 
4 жовтня: Верховна рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії з 17 осіб, запропонований президентом Зеленським. 

Головою обрано Олега Діденка. 
10-11 жовтня: Президент України Володимир Зеленський провів найтривалішу у світовій історії прес-конференцію, що тривала понад 

14 годин, та відповів на понад 500 запитань від майже 300 журналістів 
12 жовтня: На позачерговому засіданні Собор Елладської Православної Церкви визнав автокефалію Православної Церкви України 
14 жовтня: збірна України з футболу під час відбіркових змагань ЧЄ-2020 перемогла з рахунком 2:1 чинного чемпіона Європи - збірну 

Португалії і вперше в історії кваліфікувалась на Чемпіонат Європи напряму. 
30 жовтня: Верховна Рада України перейменувала місто Переяслав-Хмельницький на Переяслав 
Листопад 
8 листопада: Олександрійський патріархат, який займає друге місце у диптиху православних церков світу, першим зі старих 

патріархатів пентархії окрім Вселенського офіційно визнав автокефальну Православну церкву України — патріарх Феодор ІІ пом'янув 

митрополита Київського Епіфанія 
18 листопада: Згідно рішення Міжнародного суду ООН з морського права від 25.05.2019 Росія віддала Україні захоплені 25.11.2018 р. 3 

судна - але непридатними для експлуатації: там було знято зброю, все обладнання, навіть унітази, плафони і особисті речі членів екіпажу. 

20 листопада суда були буксирами доставлені в Очаків. 
Грудень 
3 грудня — холдинг NEQSOL Holding, до якого азербайджанська входить компанія Bakcell, завершив угоду з купівлі українського 

мобільного оператора «Vodafone Україна» 
4 грудня — у результаті пожежі в коледжі в Одесі 16 людей загинули, 32 постраждали. Зокрема, загинув Александров Борис 

Георгійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту морської біології НАН України. 
9 грудня: зустріч у Парижі у нормандському форматі лідерів України (В.Зеленський), Франції (Е.Макрон), Німеччини (А.Меркель) і 

Росії (В.Путін) з метою врегулювання ситуації в зоні російської окупації на Донбасі. 
Докладніше: Нормандський формат 
12 грудня: на брифінгу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зі схвалення Президента Зеленського заявив про розкриття 

резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві у 2016 р. і звинуватив у цьому теракті волонтерів Юлію Кузьменко і Андрія 

Антоненка, які були увечері того ж дня заарештовані Печерським судом (суддя Вовк) на 2 місяці. З огляду на відсутність прямих доказів 

вини, а також з урахуванням того, що раніше той самий Аваков звинувачував у теракті російські спецслужби, подія викликала негативний 

резонанс у суспільстві. 
13 грудня: Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини 

людства 
18 грудня: Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму. 
23 грудня: завершено будування моста через Керченську протоку - введено в експлуатацію залізницю, що з'єднує Росію та окупований 

нею Крим 
29 грудня: реалізовано одну з паризьких домовленостей - обмін полоненими. Замість обумовленої раніше формули "всі на 

всіх" Україна відділа 124 затриманих терористів (За словами президента, 17 людей, яких планували обміняти, відмовилися їхати на 

окуповані території. І ще близько 30 людей взагалі відмовилися від обміну). Росія/ЛДНР передали 76 полонених (5 відмовились від 

обміну). Разом з тим у ворожому полоні залишились, за словами омбудсмена В.Лутковської, близько 300 осіб. У зв'зку з тим, що під тиском 

Росії було звільнено, зокрема, "беркутівців", звинувачуваних у розстрілах на Майдані у лютому 2014, цей обмін викликав неоднозначну 

реакцію у суспільстві 
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