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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 
03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

 Напрям підготовки  
 
(шифр і назва) 

Модулів – 3 

Спеціальність 
(професійне 
спрямування): 
014.03 Середня освіта 
(Історія); 
032 Історія та археологія 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 12 3-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
Україна ХІХ століття в 
уявленнях чужинців: 
міжетнографією, історією 
та політикою 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 120 

2(6)-й 2(6)-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Рівень вищої освіти: 
Перший / Бакалаврський 
 

32 год. 14 год. 
Практичні, семінарські 
32 год. 6 год. 

Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 

56 год. 100 год. 
Індивідуальні завдання: 4 год. 

Вид контролю: іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 
становить: для денної форми навчання – 1,15 : 1; для заочної форми навчання – 1 : 5.  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчального курсу – висвітлити становлення новочасного українського суспільства, 
беручи до уваги адміністративно-територіальний, економічний, етносоціальний та культурно-
інтелектуальний чинники; показати змінність протягом століття всіх складових суспільного 
життя, що в підсумку привело до розриву зі старими, вибудуваними на аграрному 
традиціоналізмі цінностями й стало основою для утворення модерної української нації; 
ознайомити студентів з головними напрямами наукових досліджень у ділянці історії України 
ХІХ ст. та історіографічними дискусіями навколо вибраних питань курсу. 
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Узагальнено зміст історичного матеріалу, що відображений у програмі, ґрунтується на таких 
засадах: 1. Сутність історії України ХІХ ст. потрактована як формування новочасної 
української національної ідеї («національного проекту») на базі кількох «руських» регіональних 
ідентичностей (йдеться передусім про перетворення Малоросії і Галицької Русі на Україну). 
2. Розрізняються поняття етносу (природно-біологічної спільноти, з’єднаної спільністю 
походження, мови, звичаїв і традицій) та нації (нової культурної чи політичної цілості, 
консолідованої з етносу/етносів на підставі громадянського патріотизму й усвідомлення 
причетності до спільної батьківщини). 3. Прояви соціального життя всіх без винятку етнічних і 
національних спільнот на українській (у сучасному розумінні) території розглядаються як 
невід’ємна складова історії України. 4. Численні, інколи навіть суперечливі національно-
політичні лояльності та орієнтації, що в ХІХ ст. поєднувалися у свідомості будь-якого 
представника української інтелігенції (йдеться, передусім, про проросійську і пропольську 
орієнтації) трактуються не як відхід від чисто української національної лінії, а як пошуки 
громадсько активною частиною українського суспільства національних орієнтирів. 
5. Визнається, що частиною культурно-інтелектуальної історії України є внесок українців у 
формування культурного надбання і, навіть, ідеологій імперських націй. 

 
Завдання навчального курсу – у результаті вивчення навчальної дисципліни студент зможе  
а) знати:  
— зміст понять «довге ХІХ століття», «етнос / нація», «національне відродження», 

«національний рух», «модернізація», «індустріалізація / промисловий переворот», 
«інтелігенція», «урбанізація», «емансипація» та ін.; 

— хронологічні межі «довгого ХІХ століття» та історіографічні підходи до його внутрішньої 
періодизації, критерії періодизації; 

— просторові межі України ХІХ ст., адміністративно-територіальний устрій на українських 
теренах у складі Російської та Австро-Угорської імперій; 

— хронологію ключових подій політичного, економічного та культурного життя 
українського суспільства та інших національних спільнот на теренах України; 

— основні статистичні показники, які характеризували етнодемографічні, соціальні та 
економічні зміни впродовж ХІХ ст.; 

— інфраструктуру та ідейні основи українського руху в ХІХ ст., його зв’язки з 
національними рухами інших європейських народів; 

— ключові постаті української історії ХІХ ст. (громадських діячів, політиків, учених, 
літераторів, митців), які формували організаційне та інтелектуальне підґрунтя модерного 
українства. 

 
б) вміти:  
— визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити 

процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного 
руху; 

— показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що 
відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України; 

— характеризувати політико-адміністративний устрій України у складі Російської та 
Австрійської (Австро-Угорської) імперій; 

— визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості 
українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у 
Центрально-Східній Європі; 

— пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від 
традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства; 
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— описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного 
життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень; 

— описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого 
з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців; 

— аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на 
території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії 
між українським та іншими національними рухами на території України; 

— визначати місце та роль українців у складі Російської імперії та Австрійської (Австро-
Угорської) монархії, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав; 

— визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського 
суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки; 

— шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації 
(науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними 
виданнями та ін.); 

— критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням 
множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній 
формі. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Структура української історії ХІХ ст. Адміністративно-

територіальний устрій та політична система 
Тема 1. Структура української історії в ХІХ ст. 
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі 

Російської імперії. 
Тема 3. Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі монархії 

Габсбургів. 
 
Змістовий модуль 2. Економічний розвиток та етносоціальні зміни в Україні 
Тема 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток України. 
Тема 5. Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, політичні 

позиції, майновий статус, форми громадської активності. 
Тема 6. Поляки в Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. 
Тема 7. Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської (Австро-

Угорської) імперій. 
 
Змістовий модуль 3. «Національне відродження» та модернізація українського 

суспільства 
Тема 8. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII – 

першої половини ХІХ ст. 
Тема 9. Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ ст. 
Тема 10. Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. 
Тема 11. Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст. 
Тема 12. Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 
Структура української історії ХІХ ст. 

Адміністративно-територіальний устрій та політична система 
Тема 1. Структура 
української історії в 
ХІХ ст. 

12 2 2   8 14 2 к/р   12 

Тема 2. 
Адміністративно-
територіальний 
устрій та політична 
система України у 
складі Російської 
імперії 

12 4 4   4 9 1    8 

Тема 3. Форми 
взаємодії держави і 
суспільства в 
українських 
регіонах у складі 
монархії Габсбургів 

12 4 4   4 9 1    8 

Разом за змістовим 
модулем 1 

36 10 10   16 32 4    28 

Змістовий модуль 2 
Економічний розвиток та етносоціальні зміни в Україні 

Тема 4. Соціальна 
структура населення 
й економічний 
розвиток України 

10 2 2   6 13 1 2   10 

Тема 5. Етнічний 
склад населення 
України. Росіяни на 
Україні: сфери 
присутності, 
політичні позиції, 
майновий статус, 
форми громадської 
активності 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 6. Поляки в 
Україні у складі 
Російської та 
Австрійської 
(Австро-Угорської) 
імперій 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 7. 
Неслов’янське 
населення України у 
складі Російської та 
Австрійської 
(Австро-Угорської) 

8 2 2   4 7 1    6 
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імперій 
Разом за змістовим 
модулем 2 

34 8 8   18 34 4 2   28 

Змістовий модуль 3 
«Національне відродження» та модернізація українського суспільства 

Тема 8. Українське 
«національне 
відродження» в 
контексті 
європейської історії 
кінця XVIII – 
першої половини 
ХІХ ст. 

14 4 4   6 14 2 2   10 

Тема 9. 
Інституційний 
розвиток 
українського руху в 
середині та другій 
половині ХІХ ст. 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 10. Ідейні 
основи українського 
руху в другій 
половині ХІХ ст. 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 11. 
Модернізація 
українського 
суспільства на 
початку ХХ ст. 

12 4 4   4 13 1 2   10 

Тема 12. Культурно-
інтелектуальна 
історія України 
ХІХ ст. 

8 2 2   4 9 1    8 

Разом за змістовим 
модулем 3 

50 14 14   22 54 6 4   44 

Усього годин  120 32 32   56 120 14 6   120 
Модуль 2 

ІНДЗ 
Україна ХІХ ст. в 
уявленнях 
чужинців: між 
етнографією, 
історією та 
політикою 

4    4        

Усього годин 4    4        
 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Структура української історії в ХІХ ст. 2 
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2 Адміністративно-територіальний устрій та політична система України 
у складі Російської імперії 

4 

3 Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі 
монархії Габсбургів 

4 

4 Соціальна структура населення й економічний розвиток України 2 
5 Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери 

присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської 
активності 

2 

6 Поляки в Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-
Угорської) імперій 

2 

7 Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської 
(Австро-Угорської) імперій 

2 

8 Українське «національне відродження» в контексті європейської 
історії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

4 

9 Інституційний розвиток українського руху в середині та другій 
половині ХІХ ст. 

2 

10 Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. 2 
11 Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст. 4 
12 Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ століття 2 
 Разом 32 

 
 6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
…   

 
7. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
…   

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Структура української історії в ХІХ ст. 4 
2 Адміністративно-територіальний устрій та політична система України 

у складі Російської імперії 
2 

3 Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі 
монархії Габсбургів 

2 

4 Соціальна структура населення й економічний розвиток України. 2 
5 Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери 

присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської 
активності 

2 

6 Поляки в Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-
Угорської) імперій 

2 
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7 Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської 
(Австро-Угорської) імперій 

2 

8 Українське «національне відродження» в контексті європейської 
історії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

2 

9 Інституційний розвиток українського руху в середині та другій 
половині ХІХ ст. 

2 

10 Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. 2 
11 Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст. 2 
12 Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст. 2 
 Разом 26 

 
9. Індивідуальні завдання 

— Україна ХІХ століття в уявленнях чужинців: між етнографією, історією та політикою  
 
10. Методи навчання 

Навчання відбувається у формі лекцій і семінарських занять. 
 
11. Методи контролю 
 

11.1. Денна форма навчання 
Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з 

рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки 
(балів) на іспиті (максимально 50 балів). 

Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з 
трьох компонентів: 

— Результатів роботи під час семінарських занять (35 балів). Підсумкова кількість балів за 
роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник 
балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, 
помножений на коефіцієнт 7. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не 
менше як на третині від запланованих у семестрі занять. Пропущені з поважних причин (через 
хворобу) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для консультацій (не 
пізніше двох тижнів після пропущеного заняття або останнього з кількох пропущених занять). 
Не відпрацьовані у вказаний термін заняття автоматично переводяться у нуль балів і 
враховуються при підрахунку середнього арифметичного показника балів. 

— Проміжного тестування (5 балів). 
— Домашньої письмової роботи, що виконується на обрану тему і має творчий характер 

(10 балів). Обсяг роботи — 10–15 друкованих сторінок. За рішенням викладача, який  
проводить семінарські заняття, і за згодою студентів академічної групи замість письмової 
роботи може бути проведений колоквіум (завдання колоквіуму визначає викладач семінарських 
занять). 

Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з 
наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 
30 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається 
можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за 
розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (30 балів = 
15 балів х 2) і виконанням тестового завдання (20 балів). 

 
Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою 

Компонент оцінювання Максимальна кількість балів 
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Робота протягом семестру: 50 
Семінарські заняття 35 
Тестування 5 
Письмова робота / колоквіум 10 
Іспит: 50 
Письмова відповідь на питання екзаменаційного 
білету 30 (15 балів х 2) 

Тестування 20 
Разом: 100 

 
11.2. Заочна форма навчання 
Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з 

рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки 
(балів) на іспиті (максимально 50 балів). 

Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з 
трьох компонентів: 

— Відвідування лекційних занять або/і написання мотиваційного есе (15 балів). У випадку 
врахування відвідуваності занять передбачається, що присутність студента на кожній лекції 
відзначатиметься двома балами. 

— Аудиторної контрольної роботи (20 балів) за результатами лекційної частини курсу. 
— Результатів роботи під час семінарських занять (15 балів). Підсумкова кількість балів за 

роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник 
балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, 
помножений на коефіцієнт 3. 

Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з 
наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 
20 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається 
можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за 
розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (30 балів = 
15 балів х 2) і виконанням тестового завдання (20 балів). 
 

Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою 
Компонент оцінювання Максимальна кількість балів 

Робота протягом семестру: 50 
Відвідування лекцій (або/і мотиваційне есе) 15 
Контрольна робота 20 
Семінарські заняття 15 
Іспит: 50 
Письмова відповідь на питання екзаменаційного 
білету 

30 (15 балів х 2) 

Тестування 20 
Разом: 100 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) Сума 

Змістовий 
модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
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5 (тест) 10 (есе або колоквіум) 
35 (семінарські заняття) 

*Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка 
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 
 

Залік 
90–100 А Відмінно Відмінно  

 
Зараховано 

81–89 В Дуже добре Добре 71–80 С Добре 
61–70 D Задовільно Задовільно 51–60 Е Достатньо 

 
13. Методичне забезпечення 

— Навчальний посібник: Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. 
Історія України ХІХ століття / за заг. ред. М. Мудрого. Львів, 2016. 

— Навчальна програма, засоби діагностування навченості. 
 
14. Рекомендована література∗ 

Базова 
1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України ХІХ століття: 

навчальний посібник / за заг. ред. М. Мудрого. Львів, 2016. 
2. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної нації ХІХ–ХХ століття. Київ, 2019. 
3. Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. Київ, 

2010. 
4. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Київ, 1999. 
5. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760–

1830. Київ, 1996. 
6. Колесник І. Українська історіографія: Концептуальна історія. Київ, 2013. 
7. Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ столітті // Лисяк-Рудницький І. 

Історичні есе: у 2 т. / відп. ред. Ф. Сисин; упоряд. Я. Грицак. Київ, 1994. Т. 1. С. 193–202. 
8. Литвин В. Історія України: у 3-х томах. Київ, 2005. Т. 2 (кінець XVIII – початок ХХ ст.). 
9. Магочий П. Українське національне відродження: Нова аналітична структура // 

Український історичний журнал (Київ). 1991. № 3. С. 97–107. 
10. Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / авториз. пер. з англ. 

М. Климчука. Київ, 2013. 
11. Сарбей В. Національне відродження України. Київ, 1999 (Серія: Україна крізь віки. Т. 9). 
12. Україна. Процеси націотворення / упоряд. А. Каппелер; пер. з нім. Київ, 2011. 
 
Допоміжна 
1. Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду 

Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів, 2007. 
2. Бовуа Д. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793–1914 рр. / пер. з фр. 

З. Борисюк. Київ, 2020. 
3. Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / пер. 

                                           
∗ Рекомендована література за темами наведена в навчальному посібнику: Аркуша О., Кондратюк К., 

Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України ХІХ століття / за заг. ред. М. Мудрого. Львів, 2016. 
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на укр. З. Борисюк. Київ, 1998. 
4. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими 

масами (1831–1863) / з франц. перекл. З. Борисюк. Київ, 1996. 
5. Вендланд А. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 

1848–1915 / пер. з нім. Х. Назаркевич. Львів, 2015. 
6. Від мурів до бульварів: творення модерного міста в Україні (кінець XVIII – початок 

ХХ ст.) / відп. ред. О. Реєнт. Київ, 2019. 
7. Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794–1914 / пер. з англ. Ю. Олійника. Київ, 1999. 
8. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / пер. 

з англ. С. Павличко. Київ, 1998. 
9. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). Київ, 2006. 
10. Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині 

ХІХ століття. Київ, 2007. 
11. Мєшков Д. Життєвий світ причорноморських німців (1781–1871) / пер. з нім. А. Косара. 

Київ, 2017. 
12. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев, 2013. 
13. Нахлік Є. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. Львів, 2003. 
14. Нахлік Є. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. 

Львів, 2015. 
15. Пахолків С. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й 

емансипація нації / пер. з нім. Х. Николин. Львів, 2014. 
16. Петровський-Штерн Й. Штетл. Золота доба єврейського містечка / авториз. пер. з англ. 

Я. Стріхи. Київ, 2019. 
17. Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. Київ, 2011. 
18. Попович М. В. Нарис історії культури України. Київ, 1999. 
19. Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна 

історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Черкаси, 2007. 
20. Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ 

століття. Івано-Франківськ, 2012. 
21. Світленко С. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ століття: Зб. наук. праць. 

Дніпропетровськ, 2007. 
22. Ушкалов Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. Київ, 2019. 
23. Шандра В. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ століття. Київ, 2005. 
24. Швець А. Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, 

світоглядному і творчому вимірах. Львів, 2018. 
25. Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних 

епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): у 2 част. Київ, 2014. 
 
15. Інформаційні ресурси 

Додаткові інформаційні ресурси див. http://history.org.ua/uk (сайт Інституту історії України 
НАН України). 
 
16. Додатки 
 

Додаток 1 
Інформаційний обсяг дисципліни 

 
№ 
з/п Назва та зміст теми 

http://history.org.ua/uk
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1 Структура української історії в ХІХ ст. 
Поняття «новітньої історії України» та «українського ХІХ століття». 

Історіографічна традиція та методологічні дискусії. «Етнічна» і «політична» 
концепції нації. Примордіалістська та модерністська версії генези української 
нації. Поняття «національна свідомість (ідентичність)». «Стадіальна» схема 
(періодизація) українського ХІХ століття. Джерельна база: актові та діловодні 
документи російських і австрійських органів державного управління, політичні 
твори і публіцистика, описові твори, документи політичних партій і організацій, 
статистичні джерела, періодика, мемуари. Перспективи досліджень історії України 
ХІХ ст. 

2 Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у 
складі Російської імперії. 

Адміністративно-територіальний устрій. Самодержавство як політична система. 
Завершальна фаза інтегрування українських земель: ліквідація Гетьманщини, 
асимілятори і традиціоналісти. Включення Південної України та Криму до імперії. 
Правобережна Україна: річпосполитський спадок і нові російські порядки. 
Кримська війна та Великі реформи 1860–1870-х років. Українські суспільні 
інститути у взаєминах із російським самодержавством. Модернізація політичної 
влади на початку ХХ ст. Державна служба в українських губерніях Російської 
імперії: чиновницький апарат у відносинах з центральною владою і місцевим 
населенням. Наддніпрянська Україна як об’єкт міжнародної політики. 

3 Форми взаємодії держави і суспільства в українських регіонах у складі 
монархії Габсбургів. 

Адміністративно-територіальний поділ. Реформи «освіченого абсолютизму». 
Організація державної влади. Формування австрійського бюрократичного 
централізму. Конституційні реформи 1860-х років. Утвердження принципу 
автономії «коронних країв». Парламентсько-представницькі практики. Організація 
місцевого самоуправління. Образ австрійської влади в українській громадській 
думці. 

4 Соціальна структура населення й економічний розвиток України. 
Соціальні стани у Наддніпрянській Україні до 1860-х років. Аграрна реформа 

1861 року. Столипінська аграрна реформа. Ментальність і соціальна поведінка 
українських селян. Індустріалізація: економічний і соціальний аспекти. Міста 
підросійської України як промислові, торговельні та фінансові центри. 
Залізничний транспорт. Цукрова промисловість. Україна в міжнародній торгівлі 
зерном.  

Соціальні верстви в Галичині, на Буковині й Закарпатті: шляхта, селяни, 
міщани. Економічне становище українських регіонів у складі Габсбурзької 
монархії (до 1848 р.). Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна 
реформа 1848 р. Індемнізація, пропінація, сервітути. Повсякденне життя села. 
Міста й містечка. Ремісниче виробництво і початки індустріалізації. 

5 Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, 
політичні позиції, майновий статус, форми громадської активності. 

Національний склад населення Наддніпрянської України. Російські військові 
офіцери та солдати. Російське дворянство та чиновники. Старообрядці (старовіри). 
Російське «відкриття України» в ХІХ ст. (Україна в описах російських 
мандрівників). Російська колонізація України у зв’язку з індустріалізацією 
Донецько-Придніпровського регіону. Російська інтелігенція на Україні. 
Опозиційна та революційна діяльність росіян на Україні: декабристи й народники. 
«Малоросійський патріотизм» росіян Наддніпрянщини. «Українське питання» у 
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політиці влади і російській громадській думці. 
6 Поляки в Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) 

імперій. 
Чисельність і розселення поляків у підросійській Україні. Польська земельна 

власність. Поляки в соціо-етнічних конфліктах на Україні: російсько-польський і 
польсько-український антагонізми в земельному питанні. Листопадове (1830 р.) і 
Січневе (1863 р.) повстання. Польська культурно-інтелектуальна присутність на 
Правобережній Україні. Образ України («Руси») й українця («русина») у польській 
громадсько-політичній думці ХІХ ст. 

Польське населення Галичини й Буковини: соціально-демографічна 
характеристика. Польський шляхетський маєток. Аристократичні роди. Галичина в 
контексті загальнопольського національного питання. Польські політичні сили 
(«подоляки», краківські консерватори, ліберальні демократи, національні 
демократи, людовці, соціалісти). Еволюція «української програми» в ідеології та 
діяльності польських політичних сил. Спроби польсько-українського порозуміння. 
Культурно-інтелектуальне життя поляків у Галичині й на Буковині. 

7 Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської 
(Австро-Угорської) імперій. 

Розселення євреїв у Російській імперії. Формування «смуги осілості». Правове 
становище і демографічні процеси. Сфера зайнятості єврейського населення. 
Громадсько-політичне, культурне життя. Єврейські політичні партії та організації. 
Антисемітизм. Єврейські погроми. 

Правове та економічне становище євреїв у монархії Габсбургів. Вплив 
революційних подій 1848–1849 рр. на єврейське життя в Галичині, на Буковині й 
Закарпатті. Єврейське національне відродження, політичне життя. Українсько-
єврейські відносини. 

Німецькі колонії на Україні. Меноніти. Внесок німецьких колоністів у розвиток 
сільського господарства України. Румунське населення Буковини, угорське 
населення Закарпаття: демографічна характеристика та національно-правовий 
статус. Кримські татари. Кримськотатарське відродження ХІХ століття (Ісмаїл 
Гаспринський). 

8 Українське «національне відродження» в контексті європейської історії 
кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

Історія України ХІХ ст. у світлі європейського досвіду націєтворення та 
сучасних концепцій «нації» і «націоналізму». «Національне відродження» чи 
націєтворення? Історична генеза українського націоналізму. 

Вплив Французької революції на ідейний клімат Центрально-Східної Європи. 
Принцип суверенітету нації. «Винайдення Східної Європи». Вплив німецького 
Романтизму на розвиток українського національного руху. Тяглість козацького 
(малоросійського) патріотизму. Феномен множинних лояльностей і формування 
взаємовиключних ідентичностей. Українські автономісти під час російсько-
французької війни 1812 р. Українське масонство. Харківські романтики. 
«Ідеологічна» функція літературної творчості Івана Котляревського і Тараса 
Шевченка. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». «Руська 
трійця». Кирило-Мефодіївське товариство. Ідейні передумови революції 1848 р. 
«Українське питання» у баченні російської та австрійської влади й громадськості. 

9 Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині 
ХІХ ст. 

Інтелектуальне співтовариство як засіб інституціоналізації українського руху в 
Російській імперії. Громадівські гуртки 1860-х років. Хлопомани. Стара Київська 
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громада. Редакційні гуртки «Основи» та «Киевской старины». Одеське товариство 
історії та старожитностей. Київська археографічна комісія. Південно-Західний 
відділ Російського географічного товариства. Археологічні з’їзди. Братство 
тарасівців. Загальна українська безпартійна демократична організація. Утворення 
Революційної української партії. Реакція російської громадськості й імперської 
влади на розвиток українського руху (Валуєвський циркуляр, Емський указ та ін.). 

Формування інституційної інфраструктури українського руху в Австрійській 
(Австро-Угорській) монархії. Ставропігійський інститут у Львові. Головна Руська 
Рада. Народовецькі громади. Товариство «Просвіта». Товариство 
ім. М. Качковського. Наукове товариство імені Шевченка. Українське 
представництво («Руський клуб») у Галицькому крайовому сеймі. Редакційні 
гуртки «Слова» та «Діла». Політичні товариства: «Руська рада» і «Народна рада». 
Утворення українських політичних партій у Галичині: Русько-українська 
радикальна партія, Українська національно-демократична партія, Українська 
соціал-демократична партія. «Українське питання» в політиці австрійської влади. 
Вплив зовнішніх чинників на формування політики Відня щодо українців. 

10 Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. 
Народництво («народолюбство») як світоглядна основа українського руху в 

Російській імперії. Концептуалізація національної історії: історіософія 
М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського. Світогляд, історіософія та 
ідеологія П. Куліша. Політичні ідеї М. Драгоманова. «Культурницька» і 
«політична» течії в українському русі. Ідея національної єдності українців. 
Протистояння та взаємодія «соціального» та «національного» світоглядів на 
Україні. 

Національно-політичні орієнтації українського суспільства в Галичині, на 
Буковині й Закарпатті. Ідея всеруської спільності. Національна свідомість і 
політична програма народовців у Галичині (Галицьке українофільство). Концепція 
«органічної праці». Мовне питання як фактор національного руху (Мовно-
правописні дискусії). «Соціалізація» національної ідеї в Галичині. Філософський 
світогляд Івана Франка. «Націоналізація» селянства. Національний дискурс у 
науково-історичній думці Галичини. 

11 Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст. 
Дилеми української модернізації: між аграрно-патріархальним та індустріально-

урбаністичним світами, між ідеєю автономії та ідеєю незалежності, між 
цивілізаційно-культурними розламами та концепцією національної єдності. 

Політизація українського руху на Наддніпрянській Україні. Українська 
політична думка: між федеративністю і самостійністю. Вплив революції 1905–
1907 рр. на український рух. Українська громада в Державній думі. Українська 
інтелігенція та селянство: проблеми взаємодії. Розгортання масового українського 
національного руху в Галичині. Утвердження в Галичині ідеї національної єдності 
та державного суверенітету України (Поняття «українського П’ємонту»). 
Українсько-польський конфлікт. Боротьба за український університет у Львові та 
реформу виборчого права. Еміграція. «Українське питання» в політиці російського 
та австрійського імперських урядів. 

12 Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст. 
Модель світу ХІХ століття: українська перспектива. Поняття «національної 

культури». Ментальні риси української культури. Університети на Україні 
(Харківський, Київський, Одеський, Львівський, Чернівецький): освітнє, наукове 
та соціальне призначення. Новочасні світоглядні та культурно-мистецькі течії 
(Класицизм, Романтизм, Реалізм). Традиція й «модерн». Роль Церкви у формуванні 
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основ новочасного українського суспільства. 
 
 

Додаток 2 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

 
При оцінюванні навчальних досягнень враховується: 
— рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, 

найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних 
явищ і подій; 

— рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-
наслідкових зв’язків між подіями; 

— рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з науковою літературою 
та історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення студента щодо історичної події, 
явища, діяча. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюються за критеріями, 
наведеними в таблиці. 

 
Рівні навчальних 

досягнень Оцінка Критерії навчальних досягнень студентів 

І. Незадовільний 2 

Студент (студентка) називає декілька подій, дат, 
історичних постатей або історико-географічних об’єктів; 
вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так – ні»; 
може кількома реченнями розповісти про історичну 
подію чи постать; впізнати її за описом; має загальне 
уявлення про історичну карту 

ІІ. Задовільний 3 

Студент (студентка) самостійно відтворює фактичний 
матеріал курсу; визначає окремі ознаки історичних 
понять; стисло характеристизує історичні постаті; 
встановлює послідовність подій; показує на історичній 
карті основні місця подій; користується за допомогою 
викладача наочними та текстовими джерелами 
історичної інформації 

ІІІ. Добрий 4 

Студент (студентка) послідовно і логічно відтворює 
навчальний матеріал теми; використовує набуті знання 
за аналогією; дає правильне визначення історичних 
понять; аналізує описані історичні факти; порівнює 
однорідні історичні явища; визначає причинно-
наслідкові зв’язки між ними; узагальнює окремі факти і 
формулює висновки, обґрунтовуючи їх конкретними 
фактами; дає порівняльну характеристику історичних 
явищ; синхронізує події у межах курсу; називає дві-три 
позиції наукової літератури по темі; використовує 
історичні документи як джерело знань; аналізує зміст 
історичної карти  
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ІV. Відмінний 5 

Студент (студентка) використовує набуті знання для 
вирішення нової навчальної проблеми; може вільно та 
аргументовано висловлювати власні судження; виявляє 
розуміння історичних процесів; робить аргументовані 
висновки, спираючись на широку історіографічну та 
джерельну базу; порівнює і систематизує дані 
історичних карт; синхронізує події вітчизняної та 
всесвітньої історії, уміє виокремити проблему і 
визначити шляхи її розв’язання 

 
 

Додаток 3 
Контрольні питання 

1. Поняття «новітньої історії України» та «українського ХІХ століття». Періодизація історії 
України ХІХ ст. 

2. Адміністративно-територіальний устрій України у складі Російської імперії. 
3. Ліквідація Гетьманщини. Включення Правобережної України, Південної України та 

Криму до Російської імперії. 
4. Кримська війна та Великі реформи 1860—1870-х років. Особливості реформаторської 

політики російської імперської влади на території України. 
5. Модернізація політичної влади на початку ХХ ст.: приклад підросійської України. 
6. Адміністративно-територіальний устрій та організація австрійської державної влади в 

українських регіонах у складі монархії Габсбургів. 
7. Реформи «освіченого абсолютизму» в Габсбурзькій монархії. Українське 

австрофільство. 
8. Вплив конституційних і децентралізаторських реформ 1860-х років у Габсбурзькій 

монархії на становище українців. 
9. Українське представництво в австрійських державних (Державна рада) і крайових 

(Галицький і Буковинський сейми) парламентських установах. 
10. Соціальні стани у Наддніпрянській Україні до 1860-х років. Аграрна реформа 1861 р. 

Столипінська аграрна реформа. Ментальність і соціальна поведінка українських селян. 
11. Індустріалізація в підросійській Україні: економічний і соціальний аспекти. 
12. Соціальні верстви в Галичині, на Буковині й Закарпатті. Економічне становище 

українських регіонів у складі Габсбурзької монархії (до 1848 р.). 
13. Аграрне законодавство Марії Терезії та Йосифа ІІ. Аграрна реформа 1848 р. 
14. Етнічний склад населення Наддніпрянської України в ХІХ ст. 
15. Росіяни на Україні: військові, дворяни, чиновники. Старообрядці (старовіри). Російська 

інтелігенція на Україні. 
16. Російська колонізація України у зв’язку з індустріалізацією Донецько-Придніпровського 

регіону. 
17. Опозиційна та революційна діяльність росіян на Україні: декабристи й народники. 

«Малоросійський патріотизм» росіян Наддніпрянщини. 
18. «Українське питання» у політиці російського царизму та російській громадській думці. 
19. Чисельність і розселення поляків у підросійській Україні. Польська земельна власність. 
20. Поляки в соціоетнічних конфліктах на Україні: російсько-польський і польсько-

український антагонізми в земельному питанні. Листопадове (1830 р.) і Січневе (1863 р.) 
повстання. 

21. Польська культурно-інтелектуальна присутність на Правобережній Україні. Образ 
України («Руси») й українця («русина») у польській громадсько-політичній думці 
ХІХ ст. 
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22. Польське населення Галичини й Буковини: соціально-демографічна характеристика. 
Польський шляхетський маєток. Аристократичні роди.  

23. Галичина в контексті загальнопольського національного питання. Спроби польсько-
українського порозуміння. 

24. Культурно-інтелектуальне життя поляків у Галичині й на Буковині. 
25. Розселення євреїв у Російській імперії. Правове становище і демографічні процеси. 

Структура зайнятості єврейського населення. 
26. Громадсько-політичне та культурне життя єврейського населення у підросійській 

Україні. Антисемітизм. 
27. Правове та економічне становище євреїв у монархії Габсбургів. Українсько-єврейські 

відносини. 
28. Німецькі колонії на Україні. Меноніти. Внесок німецьких колоністів у розвиток 

сільського господарства України. 
29. Румунське населення Буковини, угорське населення Закарпаття: демографічна 

характеристика та національно-правовий статус. 
30. Кримські татари. Кримськотатарське відродження ХІХ ст. 
31. Вплив ідей Французької революції та німецького Романтизму на розвиток українського 

національного руху.  
32. Тяглість козацького (малоросійського) патріотизму. Українські автономісти під час 

російсько-французької війни 1812 р. Українське масонство. 
33. Харківські романтики. «Ідеологічна» функція літературної творчості І. Котляревського і 

Т. Шевченка. 
34. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». «Руська трійця». Кирило-

Мефодіївське товариство. 
35. Інституціоналізація українського руху в Російській імперії в ХІХ ст. Поняття 

«інтелектуального співтовариства». 
36. Реакція російської громадськості й імперської влади на розвиток українського руху. 
37. Формування інституційної інфраструктури українського руху в Австрійській (Австро-

Угорській) монархії в середині та другій половині ХІХ ст. 
38. Утворення українських політичних партій у Галичині й на Наддніпрянщині: порівняльна 

характеристика. 
39. «Українське питання» в політиці австрійської влади. Вплив зовнішніх чинників на 

формування політики Відня щодо українців. 
40. Народництво («народолюбство») як світоглядна основа українського руху в Російській 

імперії. Концептуалізація національної історії. 
41. Політичні ідеї М. Драгоманова. «Культурницька» і «політична» течії в українському 

русі. Ідея національної єдності українців. 
42. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини, Буковини й 

Закарпаття в середині й другій половині ХІХ ст. 
43. Політизація українського руху на Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття. 

Українська політична думка: між федеративністю і самостійністю. 
44. Вплив революції 1905—1907 рр. на український рух. Українська громада в Державній 

думі. 
45. Розгортання масового українського національного руху в Галичині на початку ХХ ст. 

Утвердження ідеї національної єдності та державного суверенітету України. 
46. Українсько-польський конфлікт у Галичині на зламі ХІХ—ХХ ст. Боротьба за 

український університет у Львові та реформу виборчого права. 
47. Університети на Україні (Харківський, Київський, Одеський, Львівський, Чернівецький): 

освітнє, наукове та соціальне призначення. 
48. Світоглядні та культурно-мистецькі течії ХІХ ст. (Класицизм, Романтизм, Реалізм). 
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Традиція й «модерн». 
49. Роль Церкви у формуванні основ новочасного українського суспільства. 
50. Історія України ХІХ ст. у світлі європейського досвіду націєтворення та сучасних 

концепцій «нації» і «націоналізму». 
 
 

Додаток 4 
Зразки тестових завдань 

  
Варіант 1 
 
 

Прізвище та ім’я студента (-ки)  
Академічна група 
Дата 

 
1. Позначте історичні події, з якими прийнято пов’язувати політичні та ідейні початки 
«українського ХІХ століття»: 
А  ліквідація Запорізької Січі, запровадження конституційно-парламентського устрою в 
Російській імперії, виникнення українських політичних партій. 
Б  поділи Речі Посполитої, декабристський рух, утворення Кирило-Мефодіївського товариства. 
В  включення до складу Російської імперії Кримського ханства та Північного Причорномор’я, 
Велика Французька революція, скасування панщини в Австрійській імперії. 
Г  поділи Речі Посполитої, включення до складу Російської імперії Кримського ханства та 
Північного Причорномор’я, Велика Французька революція. 
Д  ліквідація гетьманства, російсько-французька війна 1812 р., діяльність «Руської трійці». 
 
2. Позначте пропущені в тексті слово і дату: «Унаслідок (…) реформи (…) р., яка сповна 
поширювалася на лівобережні та південні українські губернії, створювалися місцеві органи 
самоврядування, які наділялися окресленими владними повноваженнями в галузі місцевого 
господарства, зокрема, утримання шляхів, організації освітньої мережі, продовольчої справи, 
охорони здоров’я, страхування та ветеринарної допомоги, а також у сприянні розвиткові 
торгівлі та промислам, сільським кооперативам. В основу їхньої діяльності покладався 
принцип всестановості та виборності». 
А  аграрної; 1861 р. 
Б  судової; 1864 р. 
В  міської; 1870 р. 
Г  земської; 1864 р. 
Д  земської; 1911 р.  
 
3. Позначте правовий термін, який використовувався австрійською владою для 
обґрунтування територіальних набутків у Галичині: 
А  приєднання. 
Б  окупація. 
В  індемнізація. 
Г  ревіндикація. 
Д  возз’єднання. 
 
4. Позначте твердження, яке розкриває зміст поняття «модернізація»: 
А  оновлення в культурній сфері, які полягали у поверненні до національних традицій і форм в 
освіті, церковному житті, мистецтві. 
Б  зміни в економіці, сутність яких полягала в переході від ручної праці до машинної, зокрема в 
запровадженні техніки в сільському господарстві. 
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В  удосконалення транспортної мережі, сутність якого полягала в переході від колісного та 
водяного транспорту до залізничного. 
Г  складна низка перетворень, яких зазнає спільнота на шляху розвитку від урбанізованого та 
індустріального суспільства до традиційного аграрного. 
Д  складна низка перетворень, яких зазнає спільнота на шляху розвитку від традиційного 
аграрного суспільства до урбанізованого та індустріального. 
 
5. Позначте представників російської творчої інтелігенції й учених, які відіграли значну 
роль в інтелектуально-культурному житті України ХІХ ст.: 
А  І. Гаспринський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін. 
Б  І. Срезневський, В. Іконников, М. Бердяєв, Ю. Словацький. 
В  М. Бердяєв, Шолом-Алейхем, В. Іконников, І. Рєпін. 
Г  І. Срезневський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін. 
Д  Ю. Б. Залеський, В. Іконников, М. Бердяєв, І. Рєпін. 
 
6. Позначте навчальний заклад, який у першій третині ХІХ ст. був важливим центром 
польської культури на українських землях, а самі поляки називали його «волинськими 
Атенами»: 
А  Харківський університет. 
Б  Київський університет. 
В  Ніжинський ліцей. 
Г  Кременецький ліцей. 
Д  Рішельєвський ліцей. 
 
7. Позначте єврейську релігійну течію, що виникла в XVIII ст. в Україні й проповідувала 
любов до простої людини, незалежно від її достоїнств і якостей, робила наголос на 
почуттях і емоціях віруючих замість інтелекту й розуму: 
А  автономізм. 
Б  декабризм. 
В  хасидизм. 
Г  мізрахі. 
Д  сіонізм. 
 
8. Позначте твір, в якому говорилося про історичне покликання України: підняти інших 
слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, соціального і 
духовного життя: 
А  «Історія Русів». 
Б  «Енеїда». 
В  «Руська правда». 
Г  «Книги буття українського народу». 
Д  «Конституція». 
 
9. Прочитайте уривок із біографії українського громадсько-політичного і культурного 
діяча та позначте його прізвище: 
«Він здобув освіту в Харківському університеті і після недовгого вчителювання на Волині 
одержав у 1845 р. призначення до Київського університету. У своїх лекціях з історії, книгах він 
показував не лише подібність, але й відмінність «двох народностей» (російської та 
української), дві засади історичного розвитку: демократичну, козацьку в Україні і 
самодержавну, притаманну Росії». 
А  Т. Шевченко. 
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Б  П. Куліш. 
В  М. Костомаров. 
Г  М. Шашкевич. 
Д  Я. Головацький. 
 
10. Позначте назву напівлегальних об’єднань української інтелігенції в другій половині 
ХІХ — на початку ХХ ст., діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне 
спрямування: 
А  братства. 
Б  гуртки. 
В  товариства. 
Г  партії. 
Д  громади. 
 
 

Варіант 2 
 

Прізвище та ім’я студента (-ки)  
Академічна група 
Дата 

 
1. Позначте суспільну верству, яка була рушієм українського руху на його народницькому 
(за І. Лисяком-Рудницьким) етапі: 
А  селянство. 
Б  міщанство. 
В  інтелігенція. 
Г  шляхта. 
Д  пролетаріат. 
 
2. Позначте пропущені в тексті слово і дату: «Під тиском всезростаючого опозиційного руху 
та страйкових виступів імператор (…) маніфестом (…) р. пішов на компроміс, надаючи 
населенню громадянські свободи, особисту недоторканність. Маніфест став першим кроком 
до зміни державного ладу Російської імперії з абсолютної монархії на конституційну». 
А  Лютневим; 1861 р. 
Б  Грудневим; 1867 р. 
В  Жовтневим; 1905 р. 
Г  Квітневим; 1906 р. 
Д  Лютневим; 1917 р. 
 
3. Позначте історичну подію, у результаті якої Буковина була приєднана до Австрійської 
(Габсбурзької) монархії: 
А  перший поділ Речі Посполитої, 1772 р. 
Б  другий поділ Речі Посполитої, 1793 р. 
В  третій поділ Речі Посполитої, 1795 р. 
Г  російсько-турецька війна 1768–1774 рр. 
Д  російсько-французька війна 1812 р. 
 
4. Позначте міста, які були найбільшими в Україні наприкінці ХІХ ст. за чисельністю 
населення: 
А  Одеса, Київ, Харків, Катеринослав. 
Б  Одеса, Київ, Харків, Полтава. 
В  Київ, Харків, Житомир, Херсон. 
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Г  Харків, Київ, Чернігів, Одеса. 
Д  Катеринослав, Київ, Єлизаветград, Одеса. 
 
5. Позначте регіон України, який у ХІХ ст. мав найвищі показники зростання чисельності 
населення, зокрема за рахунок іноземних переселенців: 
А  Слобожанщина і Лівобережна Україна («Малоросія»). 
Б  Південна (Степова) Україна («Новоросія»). 
В  Правобережна Україна. 
Г  Волинь і Полісся. 
Д  Галичина і Буковина. 
 
6. Прочитайте текст і заповніть пропуски (дотримуйтеся даної послідовності):  
«Якщо (…) протягом ХІХ століття грали провідну роль на Лівобережжі та у степовому 
регіоні Наддніпрянської України, то (…) залишалися найважливішою групою на 
Правобережжі, у так званому Південно-Західному краї (Волинській, Київській та Подільській 
губерніях». 
А  росіяни, поляки. 
Б  поляки, євреї. 
В  поляки, росіяни. 
Г  росіяни, євреї. 
Д  німці, поляки. 
 
7. Позначте назву протестантської течії в Україні ХІХ ст., послідовники якої (переважно 
німецькі колоністи) пропагували мирне співжиття у світському суспільстві, 
ненасильницькі методи вирішення конфліктів: 
А  громадівці. 
Б  хасиди. 
В  єзуїти. 
Г  меноніти. 
Д  народники. 
 
8. Позначте, коли в Києві діяло Кирило-Мефодіївське товариство: 
А  січень 1845 – грудень 1847 рр. 
Б  травень 1847 – червень 1848 рр. 
В  січень 1846 – березень 1847 рр. 
Г  вересень 1848 – березень 1849 рр. 
Д  березень 1848 – грудень 1851 рр. 
 
9. Позначте назву культурно-інтелектуального середовища на Слобожанщині в 30–40-х 
роках ХІХ ст., представники якого з розвитком української мови пов’язували надії на 
відновлення автономного устрою України та збереження традицій української духовної 
культури: 
А  одеські громадівці. 
Б  слобідські романтики. 
В  київські позитивісти. 
Г  львівські семінаристи. 
Д  харківські романтики. 
 
10. Позначте назву першої української політичної партії в Російській імперії: 
А  Русько-українська радикальна партія. 
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Б  Українська національно-демократична партія. 
В  Революційна українська партія. 
Г  Українська соціал-демократична робітнича партія. 
Д  Товариство українських поступовців. 
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