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Загальні методичні вказівки 
 
Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України з підготовки 

кваліфікованих фахівців у всіх галузях народного господарства у вищих 
навчальних закладах є обов’язковою для вивчення історія України. 

Вивчення історії України як науки потребує теоретико-методологічного, 
науково-методичного та організаційно-практичного забезпечення. Наріжним 
загальнометодичним принципом виступає осягнення суті історичного процесу в 
нашій країні на підвалинах об'єктивності й історизму, духовності й гуманізму. 
Тісний зв'язок, взаємодія теорії і практики в напрямку реалізації пізнавально-
творчої функції історичної теорії і формування у студентів свідомої потреби в 
оволодінні пропонованим предметом вимагає залучення загальновідомих 
функцій історії, широкого кола ідей, проблем, уявлень, асоціацій 
міждисциплінарного характеру. 

Головною метою вивчення історії України є надання знань про сутність 
соціально-політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в 
сучасній Україні, їх об’єктивну обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності. 

Завдання вивчення курсу «Історія України» є прищеплення культури 
історичного мислення, вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища 
політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії, 
зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані висновки. 

Предметом курсу «Історія України» є історична діяльність і суспільне 
життя українського народу на різних етапах його існування. 

В умовах подальшої гуманізації навчального процесу в Академії кафедра 
історії і культурології бачить пріоритетним викладання предмета в 
інноваційному ключі. Механізм осягнення інновацій полягає в реалізації 
окремих блоків: історія і практика; співвідношення історичного і логічного; 
основи психології, участь студентів і викладачів у наукових конференціях; 
діалоговий характер навчання тощо. 

Основними формами вивчення курсу історії України є лекції, 
семінарські заняття, самостійна робота студентів, наукова робота через 
участь студентів у конференціях. 

Лекції охоплюють весь курс історії України. Вони покликані допомогти 
студентам опанувати головні питання й проблеми тем, полегшити й поглибити 
їх вивчення за науковою історичною літературою. Лекції мають пізнавальний, 
цілісний характер і сприяють розвитку історичного мислення у студентів. 

Семінарські заняття є формою контролю за самостійною роботою студентів. 
Водночас вони дають змогу розкрити індивідуальність особистості через 
підготовку доповідей, розгорнутих бесід, дискусій, круглих столів, рецензування 
та обговорення рефератів, колоквіумів. Такі активні форми навчання допомагають 
студенту поглибити й творчо осмислити одержані знання. 

Самостійна робота в бібліотеках, Internet дає можливість знайомства з 
монографіями, документами, альтернативними точками зору різних авторів на 
конкретні проблеми. Самостійна робота виховує у студентів самодисципліну, 
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почуття відповідальності, вміння орієнтуватися в розмаїтті думок і підходів, 
творчо осмислювати одержані знання. 

Кращому засвоєнню матеріалу сприяють екскурсії по музеях Харкова, які 
проводять викладачі кафедри. Культпоходи до театрів знайомлять студентів з 
культурним життям нашого міста. Краєзнавчі подорожі, що регулярно 
організовуються кафедрою, сприяють неформальному збагаченню культурно-
теоретичними і духовними цінностями студентів і викладачів. 

Особливе місце посідають консультації, що проводяться викладачами 
кафедри. Вони спрямовані на допомогу при підготовці до практичних занять, 
написанні рефератів, підготовці до іспитів. 

Найкращі студенти беруть участь у наукових конференціях. Це сприяє 
поглибленню інтересу до наукових досліджень, вихованню і розвитку культури 
мови, вмінню та навичкам публічних виступів, участі в дискусіях. 

 
 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: 

- знання періодизації, концептуальних проблем історії України, основних 
термінів і понять, дат і дійових осіб українського державотворення.  

вміти: 
- володіння інформаційними структурами; вміння здійснювати пізнавальні 
процеси; відтворення процесів репродуктивного мислення; оволодіння 
мотиваційними процесами; вміння дати визначення не тільки того, що було в 
історії, а й що це означало; здійснювати консультативне конструктивне 
реагування на окремі дії і результати навчання; вміння долати стереотипи 
історичного мислення; гуманістичні ціннісні орієнтири в житті. 
 
 
 Рейтингові питання покликані визначити ступінь володіння студентами 
історичними фактами, вміння орієнтуватися в причинно-наслідних зв’язках 
конкретних історичних подій, здатність проявляти аналітичні здібності. 
 Комплексні контрольні завдання І ступеня складності призначені для 
того, щоб студенти в письмовій чи в усній формі максимально повно та 
об’єктивно відтворили історико-фактологічний матеріал. 
 Комплексні контрольні завдання ІІ ступеня складності вимагають 
опрацювання контрольних питань вже в рамках конкретної теми, що дозволяє 
перевірити знання періодизації, концептуальних проблем історії України 
процеси репродуктивного мислення. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
 

Рейтингові запитання 
 

1. Що вивчає історія України? 
2. Коли первісні люди почали заселяти сучасну територію України? 
3. Звідки походить український народ? 
4. Особливості трипільської культури в українській історії. 
5. У чому особливість історичної долі півдня України,  чим це можна пояснити? 
6. Які народи заселяли південь України в давні часи? 
7. Звідки пішли слов’яни,  як вони з’явилися в українських землях? 
8. Яка територія, на думку сучасних істориків, є батьківщиною слов’ян? 
9. Які східнослов’янські племена дали початок українському етносу? 
10.  Етапи утворення державності у східних слов’ян. 
11.  Яка територія, на думку літописця Нестора, є батьківщиною слов’ян? 
12.  Які слов’янські племена мешкали на землях сучасної України? 
13.  Які факти підтверджують могутність стародавнього Києва? 
14.  Яку версію походження назви “Русь” подає автор “Повісті”? 
15.  Як пояснює літописець причини приходу до влади норманів у слов’янських 

землях? 
16.  За яких обставин утворилася держава Київська Русь? 
17.  Яка територія походження Київської Русі найбільш аргументована? 
18.  Які періоди виділяють у політичній історії Київській Русі? 
19.  Історичне значення Київської Русі. 
20.  За яких обставин утворилося Галицько-Волинське князівство? 
21.  Роль Данила Галицького в історії Галицько-Волинської держави. 
22.  Хто був останнім князем Галицько-Волинського князівства? 
23.  Коли вперше згадується назва „Україна” і яким є її походження? 
24.  Як і чому відбувся поділ українських земель в XI-XV ст.? 
25.  Яким було становище України у складі Литовського князівства? 
26.  Як утворилася Річ Посполита,  які наслідки для українських земель мав їх  

перехід під владу Польщі? 
27.  Як виникло українське козацтво і яку роль воно відігравало в українській   

історії? 
28.  Як і коли виникла Запорізька Січ? 
29.  Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою? 
30.  З якою метою і коли польський уряд вперше провів реєстрацію козаків? 
31.  Як розгортається визвольний рух в Україні в кінці XIV-першій половині 

XVII ст.? 
32.  Під владою яких держав були українські землі напередодні Української  

національної революції 1648-1676 рр.? 
33.  У чому сутність Української національної революції 1648-1676 рр.? 
34.  Якою була політика Росії і Речі Посполитої щодо українських земель? 
35.  У чому сутність Української національно-визвольної війни 1648-1654 рр. 
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       І яке її співвідношення з Українською національною революцією  
       1648-1676 рр.? 
36.  Чому період 60-80-х років XVII ст. увійшов в історію як доба Руїни?  
37.  Які гетьмани періоду Руїни виступали з ідеєю турецької альтернативи союзу   
       з Москвою? 
38.  Причини поразки Української національної революції. 
39.  Які причини шведсько-українського союзу 1708 р.? 
40.  Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік  
       Карла XII? 
41.  Які заходи по остаточній ліквідації автономного устрою України здійснила   
       Катерина II? 
42.  Яке значення для України і Росії мало приєднання Криму? 
43.  Як вплинули на долю українських земель три поділи Речі Посполитої  
       (1772 р. і 1795 р.)? 
44.  Яку політику щодо України здійснювали уряди Російської і  
      Австро-Угорської імперій в першій половині XIX ст.? 
45.  Які особливості економічного розвитку Наддніпрянської України у складі   
       Російської імперії? 
46.  Коли було скасовано кріпосне право в Австрійській і Російській імперіях? 
47.  Що таке українське національне відродження,  які причини його обумовили? 
48.  Як розгортався національно-визвольний рух в Україні,  які були його   
       здобутки? 
49.  Яка була етносоціальна структура населення України у другій половині  
      XIX ст.? 
50.  Яким було становище України на початку XX ст.? 
51.  У чому проявилася національна трагедія українців у Першій світовій війні? 
52.  Коли і за яких обставин була створена Центральна Рада? 
53.  У чому зміст і значення III Універсалу Центральної Ради? 
54.  Що ви знаєте про перший Всеукраїнський з’ їзд Рад? 
55.  У чому історичне значення IV Універсалу Центральної Ради? 
56.  В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського досягнуто  
       найбільших успіхів? 
57.  У чому проявилася слабкість гетьманату? 
58.  Які причини падіння ЗУНР? 
59.  У чому причини поразки Директорії? 
60.  Які причини поразки Української національно-демократичної революції   
      1917-1920 рр.? 
61.  У чому полягала сутність непу і як він запроваджувався в Україні? 
62.  Коли і як відбулося утворення СРСР? 
63.  Які керівники України виступили проти сталінського „плану автономізації”? 
64.  Чи була альтернатива утворення СРСР і чи могла УРСР існувати  
       самостійно? 
65.  Що таке „українізація” в Радянській Україні та які її наслідки? 
66.  Чому віддавалися головні пріоритети в ході форсованої індустріалізації? 
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67.  У чому полягала суть кризових явищ у сільськогосподарському виробництві,  
       пов’язаних з насильницькою колективізацією? 
68.  Чим можна пояснити, що в 1932-1933 рр. в Україні вимирали цілі села? 
69.  У чому сутність політики геноциду з боку центру по відношенню до  
       українського народу в 1932-1933 рр.? 
70.  Яким був стан українських земель у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії   
71.  Зміст національно-визвольного руху в західноукраїнських землях. 
72.  Які західноукраїнські організації і партії виступали за незалежну Україну у    
       20-30-х роках? 
73.  Які територіальні зміни відбулися в Україні на початку Другої світової  
       війни? 
74.  Які причини поразки радянських військ у 1941 р.? 
75.  Що являв собою рух Опору німецько-фашистським загарбникам? 
76.  Коли і де в умовах війни було проголошено самостійну українську державу і   
       на що при цьому розраховувала ОУН під проводом Степана Бандери? 
77.  Як відбулося звільнення України? 
78.  Який внесок зробив українській народ у розгром фашистської Німеччини? 
79.  Коли і як завершилося формування території сучасної України? 
80.  Які причини післявоєнного голоду в Україні в 1947 р.? 
81.  Які форми і методи боротьби вибрали ОУН-УПА в післявоєнній період? 
82.  Чим був зумовлений ідеологічний наступ тоталітарного режиму  
       в 1940-50-ті рр.? 
83.  Що означала „жданівщина” для духовного життя України? 
84.  Які причини незавершеності реформи середини 60-х років? 
85.  Що було характерно для творчості „шестидесятників”? 
86.  Які обставини викликали прийняття Декларації про державний суверенітет  
      України? 
87.  Коли відбувся Український референдум на підтвердження Акта  
      проголошення незалежності України? 
88.  У чому сутність сучасного державного будівництва в Україні?   

 
 
 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

1. Праслов’яни. 
2. Неслов’янські народи на території України в давнину (кіммерійці, скіфи, 

сармати, грецькі міста держави). 
3. Теорії етногенезу українців. 
4. Зародження та еволюція праукраїнських племен. 
5. Східні слов’яни в давнину: суспільна і політична організація. 
6. Теорії заснування Київської держави. 
7. Виникнення Руської держави. 
8. Діяльність перших князів Київської держави (Олег, Ігор, Ольга, Святослав). 
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9. Політичний устрій України-Русі доби Київської держави. 
10. Періодизація Київської Русі. 
11. Суспільний лад Київської держави (І половина ІХ – І третина ХІІ ст.). 
12. Причини хрещення Русі. 
13. Хрещення Русі. 
14. Розквіт Русі в добі Володимира Великого. 
15. Значення хрещення Русі. 
16. Україна-Русь в період правління Ярослава Мудрого. 
17. Теорії походження термінів «Русь» і «Україна». 
18. Причини феодальної роздробленості Київської держави. 
19. Доба Володимира Мономаха в історії України. 
20. Україна-Русь в період феодальної роздробленості. 
21. Історичні погляди щодо правонаступництва історичних надбань 
Київської держави. 
22. Галицько-Волинська доба української державності. 
23. Боротьба з монголо-татарською навалою. 
24. Захоплення українських земель литовськими і польськими феодалами 
(друга половина XIV ст.). 
25. Кревська унія. 
26. Українські землі після Кревської унії. 
27. «Велике княжіння Руське» і остаточна втрата українськими землями 
удільності. 
28. Причини укладання Люблінської унії. 
29. Люблінська унія. 
30. Брестська церковна унія. 
31. Органи державної влади ВКЛ. 
32. Система державної влади Речі Посполитої. 
33. Система органів управління в українських землях литовсько – польської 
доби (середина XIV – перша половина XVII ст.). 
34. Утворення українського козацтва. 
35. Стадії розвитку українського козацтва. 
36. Політичні наслідки появи козацтва в Україні. 
37. Виникнення Запорозької Січі. 
38. Адміністративний і територіальний поділи Запорозької Січі. 
39. Види українського козацтва. 
40. Боротьба українського козацтва проти турецько-татарських нападів 
(кінецьXVI – поч. XVII ст.). 
41. Козацько-селянські повстання в Речі Посполитій (друга пол.XVI – перша 
пол.XVII ст. ). 
42. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького. 
43. Переяславська угода та Березневі статті Б. Хмельницького. 
44. Створення української козацької держави (середина XVII ст.). 
45. Руїна. 
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46. Боротьба пропольських, промосковських, протурецьких таборів в Україні 
(друга пол. XVII ст.). 
47. Політика гетьмана Івана Мазепи. 
48. Конституція Пилипа Орлика. Обмеження російським самодержавством 
української державності. 
49. Українська держава 1722-1764 рр. 
50. Ліквідація російським самодержавством української державності. 
51. Політичні наслідки втрати Україною державності наприкінці XVIII ст. 
52. Початки українського відродження і зростання національної свідомості 
(кінець XVIII – початок XIX ст.). 
53. Складники національної ідентичності українського народу в період 
відродження ( XIX ст.). 
54. Національне відродження в західноукраїнських землях (перша пол.ХІХ ст.). 
55. Національне відродження в західноукраїнських землях другої половини 
ХІХ ст. 
56. Особливості суспільно-політичного життя в Наддніпрянській Україні 20-
30 рр. ХІХ ст. 
57. Значення діяльності Кирило-Мефодієвського товариства в українському 
відродженні ХІХ ст. 
58. Діяльність «Громад» (60-70-ті рр. ХІХ ст.). 
59. Польське повстання в Україні 1863 р. і його вплив на український 
національний рух. 
60. Роль «Просвіт» у становленні української національної свідомості. 
61. Ліберальні і соціалістичні ідеї М. Драгоманова. 
62. Історичне значення українського національного відродження ХІХ ст. 
63. Виникнення українських політичних партій наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. 
64. Періодизація і причини Української революції 1917-1920 рр. 
65.Суспільно-політична ситуація в Україні після другої буржуазно-
демократичної революції в Росії. 
64. Внутрішня і зовнішня політика Української Центральної Ради. 
66. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. 
67. Проголошення ЗУНР. 
68. Доба Директорії УНР. 
69. Українські землі під владою більшовиків 1918-1921 рр.   
70. Встановлення комуністичного політичного режиму в Україні в 20-30-рр. 
ХХ ст.: соціально-економічні перетворення. 
71. Складання і розвиток тоталітарних принципів організації державного і 
суспільного життя в УРСР 20 – 30-х рр. ХХ ст. 
72. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. 
73. Початок Другої світової війни. Входження західноукраїнських земель до 
складу УРСР. 
74. Україна в планах Гітлера. 
75. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території 
України.  
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76. Фашистський окупаційний режим в українських землях. Комуністичний і 
національний визвольні рухи в Україні. 
77. Визволення України від фашистських загарбників. 
78. Радянський тоталітарний режим в західноукраїнських землях у повоєнні роки. 
79. Суспільно-політичні трансформації радянського режиму в Україні у  
50-х-70-х рр. ХХ ст. 
80. Політична опозиція комуністичному режиму в Україні 60-х-70-х рр. ХХ ст. 
81. Україна на шляху до незалежності (середина 80-х-1991 рр.). 
82. Проголошення і розбудова незалежної України (президентство 
Л. Кравчука). 
83. Президентство Л. Кучми (1994-2004 рр.). 
84. «Помаранчева революція» 2004 р. 
85. Українська діаспора.  
86. Українська національно-державна символіка. 
87. Партійно-політичне життя на сучасному етапі. 
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КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
 

І ступеня складності 
 

Завдання №1 
 

1.Визначити державний устрій Київської Русі. 
2.Проаналізувати особливості політичного становища українських земель Речі 
Посполитої (друга половина XVI – перша половина XVII ст.). 
3.Дати оцінку діяльності УПА (1944-початок 50-х років). 
 

Завдання №2 
 

1.Визначити особливості соціально-економічного розвитку антів. 
2.Обгрунтувати історичне значення скасування кріпацтва в Україні. 
3.Проаналізувати внутрішню й зовнішню політику Директорії. 
 

Завдання №3 
 

1.Визначити особливості розвитку східнослов’янських племен на терені України в ІІІ-VIII ст. 
2.Проаналізувати процес зародження політичних партій в Україні на початку ХХ ст. 
3.Дати оцінку демократичним процесам в Україні 1989-1991 рр. 
 

Завдання №4 
 

1.Люблінська унія 1569 р., її наслідки. 
2.Дати оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського братства. 
3.Проаналізувати становище ЗУНР у 1918-1919 рр. 
 

Завдання №5 
 

1.Визначити особливості скіфо-сарматської епохи. 
2.Проаналізувати наслідки ліквідації української автономії у 60-80-х роках XVIII ст. 
3.Дати оцінку соціально-економічного розвитку УРСР у 70-першій половині 80-х років. 
 

Завдання №6 
 

1.Визначити становище української культури в кінці XVI-перший половині XVII ст. 
2.Особливості розвитку Західної України (початок ХХ ст.). 
3.Дати оцінку І і ІІ Універсалам Центральної Ради. 
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Завдання №7 
 

1.Поаналізувати процес утворення Київської держави. 
2.Дати оцінку державної діяльності гетьмана Івана Мазепи. 
3.Визначити історичне значення ІІІ Універсалу Центральної Ради та проголошення УНР. 
 

Завдання №8 
 

1.Перші люди на території України: особливості розвитку суспільства. 
2.Особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст. 
3.Проаналізувати події громадянської війни в Україні 1918-1921 рр. 

Завдання №9 
 

1.Визначити особливості економічного розвитку українських земель у складі 
Великого князівства Литовського – другої половини XIV-першої половини XVI ст. 
2.Проаналізувати процес національного відродження кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. 
3.Обгрунтувати історичне значення IV Універсалу Центральної Ради. 
 

Завдання №10 
 

1.Виникнення та історична роль українського козацтва. 
2.Визначити особливості Лютневої демократичної революції 1917 р. в Україні. 
3.Проаналізувати події „перебудови” 1985-1990 рр. в Україні. 
 

Завдання №11 
 

1.Визначити особливості трипільської культури. 
2.Конституція Пилипа Орлика як документ політичної думки. 
3.Дати оцінку діяльності Директорії. 
 

Завдання №12 
 

1.Проаналізувати козацько-селянські рухи кінця XVII ст. 
2.Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі 
Австрійської імперії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 
3.Гетьман П. Скоропадський – маневрування між політичними силами. 
 

Завдання №13 
 

1.Проаналізувати діяльність князя Данила Галицького. 
2.Зробити аналіз гайдамацького руху. Коліївщина 1768 р. 
3.Особливості економічного розвитку УРСР кінця 20-х-у 30-х роках ХХ ст. 
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Завдання №14 
 

1.Причини Визвольної війни українського народу. 
2.Особливості розвитку української культури у XVIII ст. 
3.Історичне значення утворення Центральної Ради. 
 

Завдання №15 
 

1.Роздробленість Русі як наступний період розвитку феодальних відносин. 
2.Проаналізувати зовнішню політику гетьмана І. Виговського, Гадяцьку угоду. 
3.Причини й наслідки голодомору 1932-1933 рр. 
 

Завдання №16 
 

1.Історичне значення введення християнства на Русі. 
2.Проаналізувати становлення козацької держави у 1648-1657 рр. 
3.Дати оцінку політичного становлення Західної України в 20-ті-30-ті роки ХХ ст. 
 
 
 

Завдання №17 
 

1.Галицько-Волинська держава в XII-XIV ст. Аналіз соціально – економічного 
розвитку. 
2.Дати оцінку політичних поглядів гетьмана Б. Хмельницького. 
3.Проаналізувати економічну ситуацію в сучасній Україні. 
 

Завдання №18 
 

1.Дати оцінку Переяславській угоді 1654 р. 
2.Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. (визначити особливості). 
3.Проаналізувати становлення багатопартійності в сучасній Україні. 
 

Завдання №19 
 

1.Запорізька Січ у XVIII ст., її особливості. 
2.Проаналізувати події Першої світової війни в Україні. 
3.Проаналізувати Декларацію про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.). 
 

Завдання №20 
 

1.Визвольна війна. Проаналізувати воєнні дії 1650-1653 рр. 
2.Визначити особливості революції 1905-1907 рр. в Україні. 
3.Дати оцінку прийняття нової Конституції 28 червня 1996 р. 
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Завдання №21 
 

1.Особливості розвитку козацької держави 50-80-х років XVII ст. 
2. „Відлига” 50-х – 60-х років ХХ ст. в Україні. 
3.Обгрувати історичне значення Акту проголошення незалежності України  
24 серпня 1991 р. 
 

Завдання №22 
 

1.Дати оцінку Берестейській унії 1596 р. 
2.Гетьман П. Дорошенко (аналіз зовнішньої політики). 
3.Проаналізувати діяльність руху Опору в Україні  (1941 – 1944 рр.). 
 

Завдання №23 
 

1.Сучасна державна символіка України та її походження. 
2.Дати оцінку подій Визвольної війни (1648 – 1649 рр.). 
3.Визначити особливості повоєнної відбудови другої половини 40-х - початку 50-х років. 
 

Завдання №24 
 

1.Суспільно-політичний устрій Київської Русі. 
2.Проаналізувати зовнішню політику гетьмана Івана Мазепи. 
3.Особливості непу в Україні (20-ті роки ХХ ст.). 
 

Завдання №25 
 

1.Історичне значення культури Київської Русі. 
2.Гетьманщина у XVIII ст., її ліквідація. 
3.Голодомор 1946 – 1947 рр., причини й наслідки. 
 

Завдання №26 
 

1.Українська діаспора та її історична роль. 
2.Дати оцінку діяльності ОУН – УПА в Україні в 1941 – 1944 рр. 
3.Проаналізувати наслідки революційних подій 1848 – 1849 рр. в українських 
землях Австро-Угорщини. 
 

Завдання №27 
 

1.Охарактеризувати економічний розвиток Київської Русі (ІХ-ХІ ст.). 
2.Колективізація в УРСР, причини й наслідки. 
3.Проаналізувати проблеми сучасного Відродження. 
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Завдання №28 
 

1.Дати оцінку зовнішньої політики князя Данила Галицького. 
2.Охарактеризувати економічний розвиток України у XVIII ст. 
3.Визначити особливості сталінського диктату кінця 20-х – 30-х років. 
 

Завдання №29 
 

1.Кревська унія 1385 р., її наслідки. 
2.Проаналізувати економічний розвиток України на початку ХХ ст. 
3.Визначити причини політико-ідеологічної кризи в СРСР 70-х – першої 
половини 80-х років. 
 

Завдання №30 
 

1.Виникнення Запорізької Січі і її історичне значення. 
2.Своєрідність української культури другої половини ХІХ ст. 
3.Проаналізувати етапи встановлення радянської влади в Україні 1918-1921 рр. 
 
 
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ» 
ІІ ступеня складності 

 
Тема 1. Формування і розвиток первіснообщинного ладу на території 

України. 
 

1.Первісна палеолітична община та виникнення родової общини. 
2.Становлення і розвиток державотворчої традиції на території України 
кіммерійці, скіфи, сармати. 
3.Античні міста – держави Північного Причорномор’я. 
 

Тема 2. Східні слов’яни. 
 

1.Письмові, лінгвістичні та археологічні джерела про походження слов’ян. 
2.Матеріальна культура східнослов’янської спільності в ранньому середньовіччі. 
3.Господарство та соціальна структура східних слов’ян. 
 

Тема 3. Київська Русь. 
 

1.Утворення і політичний розвиток Київської Русі. 
2.Походження назви ” Русь ”. 
3.Культура Київської Русі. 
4.Причини феодальної роздробленості. 
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Тема 4. Давня Русь у період феодальної роздробленості. 
 

1.Південно-Західна Русь. Піднесення Галицько-Волинського князівства. 
2.Боротьба проти монголо-татарської навали. 
3.Загарбання українських земель Польщею, Угорщиною і Литвою. 
 

Тема 5. Національна символіка Українського народу. 
 

1.Виникнення і розвиток національної символіки в часи Київської Русі. 
2.Формування етнічної атрибутики в період феодальної роздробленості Київської Русі. 
3.Запорозька Січ і її символіка.  
 

Тема 6. Козацтво в Україні. 
 

1.Виникнення українського козацтва. 
2.Запорізька Січ. 
3.Інститут гетьманства і його значення для України. 
 
Тема 7. Визвольні рухи в Україні в другій половині XVI – першій половині 

XVII ст. 
 

1.Утворення реєстрового козацького війська. 
2.Хід визвольних козацьких війн в Україні. 
3.Становлення державності України. 

Тема 8. Визвольна війна Українського народу 1648 – 1654 рр. 
 

1.Причини й рушійні сили визвольної війни українського народу проти 
польських феодалів. 
2.Визвольна війна 1648 – 1654 рр. під керівництвом Б. Хмельницького. 
3.Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р., ставлення до них царського уряду. 
 

Тема 9. Політичний лад в Україні в другій половині XVII-XVIII ст. 
 

1.Місцеве самоврядування органів української державності в складі Російської 
імперії /XVIII ст./. 
2.Виконавчі органи царату на Лівобережній Україні. 
3.Особливості політичного устрою на Слобожанщині. 
4.Зміни в політичному становищі Запорозької Січі та Південної України. 
Пилип Орлик і його Конституція. 
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Тема 10. Антифеодальний визвольний рух народних мас України у другій 
половині XVIII ст. 

 
1.Політичний лад на Українських землях під іноземним пануванням. 
2.Боротьба селян і козаків Лівобережжя, Слобожанщини та Запорожжя у 
XVIII ст. 
3.Народні рухи на Правобережжі та західноукраїнських землях. Гайдамаччина, 
Коліївщина, опришки. 
 

Тема 11.Український національний рух у ХІХ ст. 
 

1.Декабристський рух в Україні. 
2.Діяльність Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 рр.). 
3.Творчість І.П. Котляревського, Г.Ф. Квітки-Основ’яненко, С.П. Гребінки, 
Т. Г. Шевченка. 
 
Тема 12. Реформа 1861 року і розвиток України в другій половині ХІХ ст. 

 
1.Скасування кріпосного права в Україні. 
2.Бурхливий розвиток промисловості на півдні України в Донбасі. 
3.Завершення промислового перевороту в Україні. 
 

Тема 13. Західноукраїнські землі у складі Австро – Угорщини в другій 
половині ХІХ ст. 

 
1.Становище Українського селянства. Еміграція за кордон. 
2.Безроздільне економічне та політичне панування польської шляхти, 
румунських бояр та угорських баронів на західноукраїнських землях. 
3.Захоплення земель, лісів, корисних копалин та інших багатств краю 
іноземними власниками. 

Тема 14. Суспільно-політичне і культурно-освітнє життя на 
західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст. 

 
1.Винекнення українських політичних та культуро-освітніх організацій. 
2.І.Я. Франко та його роль у розвитку політичного та громадського життя краю. 
3.Розвиток освіти, мистецтва, літератури на західноукраїнських землях. 
 

Тема 15. Розвиток України на початку ХХ ст. 
 

1.Проникнення іноземного капіталу в Україну. 
2.Становище українського селянства. 
3.Виникнення політичних організацій. Назрівання кризи. 
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Тема 16. Україна в період революції 1905-1907 рр. 
 

1.Виступи українських селян і робітників. 
2.Революційний рух в армії та флоті. 
3.Активізація національно – визвольного руху. 
 

Тема 17. Столипінська аграрна реформа в Україні. 
 

1.Причини, які зумовили проведення реформи. 
2.Масове переселення українських селян на Схід. 
3.Наслідки проведення реформи Столипіна в Україні. 
 

Тема 18. Політична реакція в Україні та посилення національного 
гноблення в 1907 – 1914 рр. 

 
1.Україна після поразки революції. Столипінська реакція. 
2.Політична боротьба за автономію України. 
3.Культурно-просвітницький рух. 
 

Тема 19. Особливості економічного і політичного розвитку 
західноукраїнських земель в 1900 – 1914 рр. 

 
1.Становище робітників і селян в Галичині  й  Буковині. 
2.Суспільно-політичний та громадський рух. 
3.Зростання національної свідомості. Боротьба за незалежність. 
 

Тема 20. Україна в роки першої світової війни. 
 

1.Причини виникнення першої світової війни. 
2.Україна у вогні фронтів. 
3.Утворення, поразка ЗУНР. 
 

Тема 21. Українські січові стрільці (УСС). 
 

1.Передумови виникнення УСС. 
2.Бойовий шлях легіону. 
3.Вшанування пам’яті УСС. 
 
Тема 22. Лютнева буржуазно-демократична революція та її розвиток в 

Україні. 
 

1.Революція в Петрограді. 
2.Хід Лютневої революції в промислових і адміністративних центрах України. 
3.Революційні перетворення на Південно-Західному й Румунському фронтах. 
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Тема 23. Політичне становище в Україні після повалення самодержавства. 
Утворення Центральної Ради. 

 
1.Проголошення перших Універсалів Центральної Ради. 
2.Формування органів влади. 
3.Українізація війська. 
 

Тема 24. Центральна Рада і боротьба за автономію України. 
 

1.Переговори з Тимчасовим урядом і Радою в Петрограді. 
2.Революційні процеси в містах і селах. 
3.Проголошення автономії України. 
 
Тема 25. Проголошення Української народної республіки самостійною 

державою. 
 

1.ІІІ і ІV Універсали Центральної Ради. 
2.Ультиматум Раднаркому Радянської Росії Центральній Раді. 
3.Наступ Червоної Армії. Проголошення Радянської влади в Києві 
 

Тема 26. Бородьба українського народу за державність 1918 – 1920 рр. 
 

1.IV Універсал Центральної ради. Україна і Брестський мир. 
2.Окупація України німецько-австрійськими військами. Гетьманський переворот. 
3.Директорія. Поразка військ Директорії і відновлення Радянської влади в 
Україні. 
 

Тема 27. Україна під владою більшовиків в 20-ті роки ХХ ст. 
 

1.ІІІ Всеукраїнський з’ їзд Рад. Прийняття першої Конституції УРСР. 
2.Боротьбізм і проблема українського комунізму. Запровадження політики 
«воєнного комунізму». 
3.Україна і створення військово-політичного союзу радянських республік. 
4.Радянське господарське і культурне будівництво в Україні. 
 

Тема 28. Західноукраїнські землі в роки Української революції  
1971-1923 рр. 

 
1.Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та політичні 
перетворення в Західній Україні. 
2.Акт Злуки УНР і ЗУНР та його значення. 
3.Створення Галицької Соціалістичної Республіки. Політичний розвиток 
Закарпатської України. 
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Тема 29. М.С. Грушевський – видатний політичний, державний та 
громадський діяч України. 

 
1.М.С. Грушевський як історик України. 
2.Наукова діяльність М. С. Грушевського. 
3.М.С. Грушевський – політичний діяч, перший президент УНР. 
 
Тема 30. Володимир Винниченко – політичний та державний діяч України. 

 
1.Володимир Винниченко – один з лідерів Української Народної Республіки. 
2.Історична й художньо-публіцистична спадщина В. Винниченка 
3.В. Винниченко – художник. 
 

Тема 31. Національна політика в Україні в 20-х роках. Українізація. 
 

1.Здійснення українізації у сфері державного будівництва. 
2.Українізація школи, культури. 
3.Згортання українізації. Початок знищення її здобутків. 
 

Тема 32. Здійснення індустріалізації в Україні 
 

1.Розвиток важкої промисловості. Труднощі і їх причини. 
2.Легка промисловість і виробництво товарів споживання. 
3.створення адміністративно-командної системи управління економікою. Наслідки. 
 
Тема 33. Запровадження колгоспного ладу в Україні. 
 
1.Необхідність кооперування на селі і сталінська програма колективізації. 
2.Хід колективізації в Україні. Доля куркулів. 
3.Наслідки колективізації. 
 

Тема 34. Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. 
 

1.Здійснення сталінської програми колективізації в Україні. 
2.Наслідки колективізації в Україні. 
3.Виконання плану хлібозаготівель. Головні виконавці. 
 

Тема 35. Сталінський терор в Україні. 
 

1.Ліквідація української інтелігенції під приводом боротьби з «українським 
буржуазним націоналізмом». 
2.Репресії проти селянства. 
3.Розгром українських партійно-державних кадрів. 
4.Сталінський терор в армії і його наслідки. 
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Тема 36. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 20-30-х рр. 
 

1.Соціально-економічний розвиток краю в умовах польскої окупації. 
2.Формування політичних партій. Їх програми. 
3.Культурно-просвітницький рух. Поєднання легальних і нелегальних методів 
роботи в масах. 
4.Економічні, профспілкові, спортивні й дитячі товариства. Їх діяльність. 

Тема 37. Вересень 1939 року в історії західноукраїнського народу. 
Входження їх до УРСР. 

 
1.Перехід Червоної Армії через Збруч. 
2.Соціально-економічні ікультурні перетворення в західноукраїнських землях. 
Позитивні й негативні наслідки. 
3.Сталінський режим в західноукраїнських землях: терор і репресії. 
 

Тема 38. Україна на початку Другої світової війни. 
 

1.Причини та початок другої світової війни. 
2.Внесок України в зміцнення економічної і оборонної могутності СРСР 
напередодні Великої Вітчизняної війни. 
3.Оборонні бої в Україні 1941-1942 рр. 
 

Тема 39. Боротьба українського народу проти німецько-фашистських 
загарбників. 

 
1.Мобілізація сил українського народу на відсіч фашистської агресії. 
2.Фашистський «новий порядок» в Україні. 
3.Підпільний і партизанський рух в Україні. 
 
Тема 40. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. 
 
1.Вигнання німецько-фашистських загарбників із СРСР. Звільнення України. 
2.Відбудова народного господарства України. Братська допомога радянських 
республік відродженню України. 
3.Завершення возз’єднання українських земель в єдиній українській державі. 
Україна і ООН. 
 

Тема 41. Україна в період післявоєнної відбудови (1944 – 1950 рр.). 
 

1.Вібудова промисловості, шахт Донбасу, залізниць та електростанцій. 
2.Труднощі в сільському господарстві. Голод 1946, 1947 років. 
3.Репресії 1940-1950-х років. 
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Тема 42. Політичні зміни в Україні в другій половині 50-х-першій половині 
60-х років. 

 
1.Боротьба проти культу особи Сталіна. Курс на демократизацію радянського 
суспільства і його втілення в Україні. 
2.Поворот до консерватизму в Україні в другій половині 60-х років. 
 

Тема 43. Державна діяльністьМ.С. Хрущова. 
 

1.Формування М.С. Хрущова як політичного діяча. 
2.«Хрущовська відлига»: ії історична оцінка. 
3.Хрущов і Україна. 
 
 

Тема 44. Із історії економічної реформи 1965 року в промисловості (на 
матеріалах України). 

 
1.Реформа і час. 
2.Основні напрями реформи. 
3.Політичні уроки реформи 1965 р. 
 
Тема 45. Проблеми розвитку українського села в 60-ті – на початку 90-х років. 

 
1.Основні тенденції розвитку українського села. 
2.Соціально-економічні проблеми села. 
3.Соціально-культурне перетворення села: плани і реальність 
 
Тема 46. Політика і міжнародні відносини в Україні у 80-х – на початку 90-х років. 

 
1.На шляху до суверенітету України. Народний рух України. 
2.Прийняття Закону про мови в Українській РСР. 
3.Проголошення та утвердження незалежності України. 
 

Тема 47. Сучасна політична реформа в Україні. 
 

1.Необхідність реформи політичної системи. 
2.Основні напрямки політичної реформи. 
3.Національно-державне будівництво в Україні. 
 

Тема 48. Нові політичні партії в Україні. 
 

1.Соціальна база і мета нових партій. 
2.Характеристика їх програм і аналіз політичної діяльності. 
3.Тенденції переходу до багатопартійності. 
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Тема 49. Національне відродження України. 
 

1.Національна символіка. 
2.Вибори до органів народовладдя. Перемога демократичних сил. 
3.Прийняття Закону про мови в Українській РСР. 
4.Утворення Народного Руху України. Формування політичних партій. 
 

Тема 50. На шляху до створення суверенної України. 
 

1.Декларація про державний суверенітет України. Її суть. 
2.Боротьба за реалізацію Декларації. 
3.Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. 
 

Тема 51. Українська діаспора. 
 

1.Джерела, причини і напрямки еміграції українців наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 
2.Українці в західній діаспорі. 
3.Східна українська діаспора. 
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НАЙВАЖЛИВІШІ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ 
 

бл. 860 Напад Русі на Царгород 843 
Поділ королівства 

Франків 

911 
Договір князя Олега з 

Візантією 
911 

Норманське князівство 
у Франції 

979-
1015 

Князь Володимир Великий 962 

Коронація Оттона І. 
Початок Римської 
держави німецького 
народу, що тривало до 

1806 р. 
988-89 Хрещення Русі   
1019-
1054 

Князь Ярослав Мудрий   

1049 Посли Парижа в Києві бл. 1000 
Розрив між Західною і 
Східною церквами 

1054 
Поділ земель на уділи; помер 

князь Ярослав 
1066 

Бій під Гастінгсом; 
нормани завойовують 

Англію 

1113-
1125 

Володимир Мономах-
Київський князь 

1096 
Перший похід 

хрестоносців; здобуття 
Єрусалиму /1099/ 

1169 

Андрій, Володимиро-
Суздальський князь, знищив 
Київ. Він започаткував 
формування майбутньої 

держави 

1206 

Початок володіння 
Темучина Чингізхана 
/1227/ і монгольської 

експансії 

1199-
1205 

Князь Роман, що об'єднав 
Галицьке і Волинське 

князівства 
1215 

Велика хартія 
вольностей в Англії 

1223 
Перша битва з татарами над 

Калкою 
1252-53 

Роман /син Данила/ в 
Австрії 

1240 
Здобуття татарами Києва й 
інших українських земель 

1337-1453 
Столітня війна /з 

довгими перервами між 
Англією і Францією/ 

1253 Коронація Данила 1337-1453 
Столітня війна /з 

довгими перервами між 
Англією і Францією/ 

1350-ті 
рр. 

Литовський князь Ольгерд 
підкорив чернігівсько-

сіверську землю 
1385 

Кревська унія Литви з 
Польщею 
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Продовження  

1360-ті 
рр. 

Литовський князь Ольгред 
переміг татар над річкою Синя 
Вода і зайняв Київщину та 

Поділля 

1439 
Флорентійська 
церковна унія 

1463 Церковне братство у Львові 1453 
Здобуття турками 
Константинополя 

1550-ті 
рр. 

Кн. Д.Вишневецький заснував 
Запорізьку Січ 

1462 
1505 

Іван ІІІ, московський 
князь і початок 
утворення 

централізованої 
держави 

1569 

Люблінська унія; приєднання 
українських земель 

Литовського князівства /крім 
Полісся і Берестя/ до Польщі 

1480 

Звільнення 
Московського 

князівства від татаро-
монголів 

1590-ті 
рр. 

Перші козацькі повстання 
/Косинський, Наливайко/ 

1492 
Відкриття Колумбом 

Америки 

1596 Брестська церковна унія 1498 
Відкриття Васко-да-
Гама морського шляху 

до Індії 

1610-ті 
рр. 

Козацькі морські походи. 
Гетьман Петро Сагайдачний 

1519 
1521 

Іспанці під проводом 
Фердинанда Кортеза 
захопили Мексику 

1648 
Визвольна боротьба  гетьмана 
Богдана Хмельницького з 

Польщею 
 

1654 

Договір гетьмана 
Б.Хмельницького з 

представниками московського 
царя в Переяславі 

1519 
1522 

Перша кругосвітня 
подорож Магеллана 

 
 



26 
 

Найважливіші історичні події в Україні (продовження) 
 

1798 – Видання "Енеїди" І.Котляревського 
1805 – Відкриття університету в Харкові 

1848 – 
Скасування панщини і політичне відродження в 

Галичині 
1861 – Скасування кріпацтва в Росії 
1876 – Емський указ 

1914 – 
Організація військових відділів добровольців 

Українських січових стрільців 
1917 – Відновлення Української держави 

1918 – 
Проголошення Незалежної Української Народної 

Республіки в IV Універсалі Української Центральної 
Ради, датованому 22 січня 1918 року 

9 лютого: Центральні держави визнали самостійність Української 
Народної Республіки за Брестським мирним договором 

29 квітня: Проголошення Павла Скоропадського Гетьманом 
України 

1 листопада: 
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки 
на українських землях, що були під владою Австро-

Угорщини 

14 листопада: 
Початок повстання проти гетьманського уряду. 

Утворення Директорії 

1919, 22 січня 
Проголошення злуки обох українських держав – ЗУНР і 

УНР 
1921 – Ризький мирний договір між Польщею і СРСР 
1929 
1934 – Колективізація. Голодомор 

1939 – Карпато-українська держава 

1941-1944 – 
Окупація України фашистською Німеччиною та 

Румунією 
1942 – Утворення УПА 
1954 – Приєднання Криму до України 
1964 – Пожежа бібліотеки Академії наук у Києві 

1990, 16 липня Прийняття Верховною Радою Української РСР 
"Декларації про державний суверенітет України" 

1991, 
24 серпня: 

Проголошення незалежності України 

1991, 
1 грудня: 

Всеукраїнський референдум підтвердив Акт 
проголошення незалежності України 

1996, 
28 червня: 

Прийняття Конституції України 
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
 
НАЗВА АДРЕСА ОПИС 

Інститут історії 
України НАНУ 

http://history.org.ua/ 

Журнали, альманахи, збірники та монографії,вид
ані інститутом: Український історичний  
журнал; Соціум; Проблеми історії України:  
факти, судження, пошуки; Україна в Центрально
-Східній Європ; RUTHENICA; 
Проблеми історії України ХІХ – початку 
 ХХ ст. Укр.  

Українська 
історична 
бібліотека 

http://ukrhistory.narod.ru/ 
П. Толочко, Н. Яковенко, А. Капеллер, В. 
Липинський, М. Драгоманов та ін. Укр.  

Козацтво XV-
XXI ст. 

http://cossackdom.com/ 
Документи, статті, монографії, рецензії, 
огляди, мапи, ілюстрації, бібліографію з історії. 
Укр., рос., англ.  

Українські 
сторінки - 
історія 
національного 
руху України 

http://ukrstor.com/ 

Наукові розвідки та документи. Історія 
окремих напрямків та регіонів національного руху 
України. Більше 40 діячів, пов'язаних з українським 
національним рухом - їх роботи та роботи про них. 
Історичні карти, бібліографія, посилання та ін.  

Історія України http://historyua.narod.ru/ 

Присвячено історії процесів денаціоналізації в 
Україні та українському національно-
визвольному руху. Хронологічні таблиці, 
документи  

Історія України  
http://unitest.com/uahist/ 
http://uahistory.kiev.ua/ 

Михайло Грушевський, Ілюстрована Історія 
України, Орест Субтельний, Наталія 
 Полонська-Василенко, Серiя книг  
"Реабiлiтованi iсторiєю" 

Галицька 
Україна 

http://halychyna.ukrbiz.net/ 

Інформація етнографічного та історичного 
характеру про Галичину. Історичні карти, 
відомості про історичних особистостей, 
фольклор, місцеві діалекти, її зв'язок з іншими 
українськими землями і т. ін.  

Помаранчева 
хвиля  

http://www.orange-
wave.narod.ru/ 

Присвячено історії Помаранчевої революції в 
Україні в листопаді-грудні 2004 р. Переважно 
фотоматеріали  

Українська 
історія  

http://www.ua-
history.narod.ru/ 

Книги, статті, документи, карти з історії України. В. 
Анатонович, О. Апанович, М. Костомаров, А. 
Кюстін 

Українська 
історія 

http://ua-history.narod.ru/ 

Книги, статті та документи: Антонович Володимир. 
Про козацькі часи на Україні; Апанович Олена. 
Українсько-російський договір 1654 року; 
Костомаров Микола. Книга буття українського 
народу; Кюстін Адольф. Росія в 1839 році та ін.  

Історія України http://uahistory.narod.ru/ 
Короткий огляд історії України по періодах з 
найдавніших часів по ХХ ст.  

Голодомор 
1932-1933 
років в Україні 

http://www.human-
culture.com/history/ 

Коротко розповідається про причини, хід та 
наслідки голодомору 1932-1933 рр. в Україні  
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Уроки історії: 
Голодомор 
1932-33 гг. 

http://golodomor.org.ua/ 

Створений за підтримки Міжнародного фонду 
„Україна 3000”. Добірка матеріалів про 
Голодомор 1932 - 1933 років в Україні - статті, 
документи та фотоархів. Свідчення. Музеї. 
Пам'ятники. Посилання.  

Голодомор в 
Україні 1932-
1933 

http://golodomor.ukrinform.c
om/ 

Добірка матеріалів про Голодомор 1932 - 1933 
років в Україні - статті та фотоархів. Посилання.  

Голод в 
Україні  

http://historywiz.com/ukrainef
amine.htm 

Мультимедійний посібник "Голод в Україні: 
геноцид". Фото.  

Нариси історії 
України 

http://history.franko.lviv.ua/ 

Яковенко Н. Нарис історії України з 
найдавніших часів до кінця XVIII ст.; Грицак Я. 
Формування модерної української нації XIX-XX 
ст.; Довідник з історії України. В 3 т . (в форматі 
PDF).  

ОУН-УПА: 
легенда 
спротиву  

http://oun-upa.org.ua/ 
http://oun-upa.onestop.net/ 

Основна література з історії ОУН-УПА: 
монографії та статті, джерела, фотоматеріали та 
ін.  

Історія дивізії 
"Галичина" 

http://ssgalicia.onestop.net 

Присвячено історії дивізії СС "Галичина". 
Книги, статті та документи, бібліографія, 
посилання. Мультимедійні документи: 
фотографії, уніформа, поштові марки, плакати та 
т.п., анг.-укр.  

Степан 
Бандера 

http://stepanbandera.org/ 
Степан Бандера життєпис, книги, статті самого 
С. Бандери та про нього  

Радикальний 
український 
націоналізм 

http://run.org.ua/ Статті з історії українського націоналізму 

Історія 
українських 
збройних сил 

http://ukrarmy.kiev.ua/ 
http://koza.kiev.ua/ 

Нарис історії української армії від давніх часів 
до сьогодення. Книги, статті, документи. 

Українська 
армія 

http://uarmy.ms.km.ua/ 
"Військово-історичний альманах"; Центральний 
музей збройних сил України та ін.  

Історія 
українського 
війська  

http://ordgeorg.boom.ru/ 
Коротка історі українського війська за 
середньовічну добу  

Віртуальний 
музей 
ГУЛАГ(у)  

http://www.gulag-
museum.org.ua/ 

Фотоматеріали з історії ГУЛАГ(у). На 
14.01.2006 на сайті представлено 320 експонатів 
(1058 зображень) 

Битва за 
Дніпро. 
Звільнення 
Києва 

http://bitva-za-dnepr.narod.ru/ 

На сайті містяться документальні фотографії та 
подробиці бойових дій, біографія маршалів та 
героїв Радянського Союзу, докладні карти 
бойових дій і т. ін., рос.  

Князі, 
гетьмани, 
миторополити 
президенти та 
науковцi 

http://www.geocities.com/pry
sjan/in_40.html 

Список правителів України (князі, гетьмани, 
метрополити, члени урядів) в VI-на поч. ХХ ст.  
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