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Дистанційний формат проведення екзамену 

Дистанційний формат проведення екзамену з курсу «Новітня 

історія України» передбачає виконання підсумкового 

контролю у вигляді онлайн-тестування. 

 

Під час складання екзамену студент має вийти на відео-

зв’язок на платформі Google Meet із увімкненою камерою та 

мікрофоном за посиланням. 

 

Онлайн-тестування передбачає виконання студентом 

студентами двох 40 тестів з «Новітньої історії України» 

Можливість відповіді на тестові завдання активізується під 

час проведення іспиту відповідно до графіку атестаційного 

тижня.  Студенту для виконання кожного тесту надається по 

одній спробі.  

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість балів 40 балів 

Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю  

у вигляді онлайн-тестування 

 

Максимальна кількість балів за онлайн-тестування – 40. 

Кожне тестове завдання з наданням правильної відповіді 

оцінюється в 1 бал. 

 

36–40 б – високий  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який передбачає виконання 90–

100% тестових завдань з наявністю не більше 4 помилок. 

28–35 б – достатній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який передбачає виконання 70–89% 

тестових завдань з наявністю не більше 12 помилок. 

20–27 б – середній  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який передбачає виконання 50–69% 

тестових завдань з наявністю не більше 20 помилок. 

1–19 б – низький  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, який свідчить про виконання менше 

50 % тестових завдань з наявністю більше 20 помилок. 



Перелік допоміжних 

матеріалів 

Комп’ютерна техніка,  

доступ до мережі Інтернет, 

підключення до платформи Meet 

Орієнтовний перелік питань  

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Лютнева революція в Росії і Україна. 

2. Виникнення Центральної Ради: склад, соціальна та 

партійна база. 

3. Універсали Центральної Ради та їх значення. 

4. Перша радянсько-українська війна. Утворення 

Радянської УНР 

5. Брестський мир і Україна. Окупація України австро-

угорськими військами. 

6. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). 

Зміст та значення ІІІ Універсалу. 

7. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана П. 

Скоропадського. 

8. Друга УНР. Прихід до влади Директорії.  

9. Друга радянсько-українська війна. Причини втрати 

Україною національної державності. 

10. Утворення ЗУНР. Причини і результат польсько-

української війни. Акт Злуки 

Підсумки та уроки Української революції 1917-1921 рр. 

Встановлення більшовицького режиму в Україні: три 

завоювання. 

«Воєнний комунізм»в Україні. 

Україна в роки НЕПу.: основні ознаки. 

Політика “коренізації” та “українізації” в Україні: мета, 

реалізація і наслідки. 

Основні завдання та напрямки “сталінської” 

модернізації України. 

Індустріалізація та колективізація: форми, етапи і 

наслідки. 

Причини і наслідки голодомору-геноциду в Україні 

Ідеологічний і політичний зміст “сталінізму”. 

Українські землі у територіальних змінах після Першої 

світової війни. 

Українські землі у складі Другої Речі Посполитої: 

економічні і політичні процеси. 

Український національний руху західноукраїнських 

землях у 1920-1930 рр. 

Українські землі у складі Румунії у міжвоєнну добу. 

Українські землі у складі Чехословаччини у міжвоєнну 

добу. 

Карпатська Україна і геополітичні зміни у Східній 

Європі у кінці 1930 рр. 

Літературно-мистецькі угруповання в радянській 

Україні у 1920 рр. 

Діяльність і доля УАПЦ. 



Репресії в радянській Україні в кінці 1920 — в першій 

половині 1930 рр. 

“Великий терор” 1937-1938 рр. В радянській Україні. 

30. “Розстріляне відродження”: події і дійові особи. 

Українське питання напередодні та на початку Другої 

світової війни. 

32. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та входження 

радянізація західноукраїнських. 

Захоплення німецькими військами та їх союзниками 

України: причини і наслідки. 

Окупаційний режим в Україні та реакція населення. 

Повсякденне життя у період Другої світової війни. 

Радянський партизанський рух і підпілля у 1941 – 1944 

рр. 

Націоналістичний рух опору в Україні: ОУН та УПА. 

Внесок України у перемогу в Другій світовій війні. 

Зміни кордонів та переселення українців після Другої 

світової війни. 

Операція “Вісла”. 

Темпи і наслідки відбудови економіки України. 

Причини, хід і наслідки голоду 1946-1947 рр. 

Друга хвиля радянізації в західноукраїнських землях у 

післявоєнний період. 

Продовження боротьби ОУН і УПА у 

західноукраїнських землях у повоєнний час. 

Основні ідеологічні кампанії  у післявоєнний період: 

загальносоюзні тенденції та особливості в Україні. 

Культура України під ідеологічним тиском у 

післявоєнний період. 

“Відлига”: обґрунтування поняття. 

Зміст і форми лібералізації суспільно-політичного 

життя в Україні у 1950 — 1960 рр. 

Реформи в економіці в часи М. Хрущова: причини і 

наслідки. 

Повсякдення людини у 1950 — 1960 рр. 

“Шестидесятники”: постаті, досягнення, доля. 

Особливості радянського політичного режиму у 1960-

1980 рр. 

Досягнення і втрати  соціально-економічному розвитку 

республіки у 1960-1980 рр. 

Спроби реформ у 1960-1980 рр. 

Дисидентський рух в Україні у 1960-х – 1980-х роках: 

основні напрямки та тенденції розвитку. Діяльність 

Української Гельсінської групи.  

“Перебудова” і розгортання українського національно-

демократичного руху. Формування багатопартійності в 

Україні в кінці 1980 – на початку 1990 рр. 

Проголошення незалежності: шлях і наслідки. 

Економічна та соціальна криза 1990 рр.: причини і 

наслідки. 

Основні події політичного життя у незалежній Україні. 



Зовнішня політика незалежної України. Сучасне 

геополітичне становище України. 

“Революції” у незалежній Україні: причини, хід, 

наслідки. 
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