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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму для індивідуальної усної співбесіди з історії України для 
вступу на основі повної загальної середньої освіти, фахового молодшого 
бакалавра (молодшого спеціаліста) до Київського професійно- 
педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка розроблено 
відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020), 
чинної навчальної програми з історії України для закладів загальної 
середньої освіти (2017). Вона охоплює курс історії України від 
найдавніших часів до сьогодення.

Історія України -  це шлях нашої еволюції та розвитку, це наша 
культурна спадщина. У країна має тисячолітню традицію державності -  Русь, 
Галицько-Волинське князівство, Велике князівство Литовське, Козацька 
держава, державні утворення XX століття. На жаль, вона не була 
безперервною: під впливом зовнішніх (завоювання) та внутрішніх 
(міжусобиці) чинників українські території неодноразово потрапляли під 
владу держав-завойовниць, люди ставали їх підданими та об’єктами політики 
денаціоналізації. Власне, Українська держава виборює своє право на 
існування й дотепер, а завдяки історії ми знаємо, що в нашої країни існує 
минуле, що у нас є історичне коріння, а наш народ має своїх героїв.

Випускник старшої школи -  це патріот України, який: знає історію своєї 
держави; є носієм української мови, культури, національних традицій і 
духовних цінностей; виявляє активність і відповідальність у громадському й 
особистому житті; має бажання і здатність реалізовувати свій потенціал в 
умовах сучасного суспільства.

Матеріал у пропонованій програмі для індивідуальної усної співбесіди 
з історії України згруповано за розділами: «Стародавня історія України», 
«Середньовічна історія України», «Нова історія України», «Новітня історія 
України».

Мета співбесіди з історії України полягає у тому, щоб оцінити знання 
та вміння вступників:

-  називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших 
подій і процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати 
подій;

-  описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних
епох;

-  характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, 
віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних 
постатей;

-  визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, 
значення найважливіших подій в історії України;

-  встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх 
значення;

-  давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і 
доречно вживати.



ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 
Стародавня історія України

Поява і розселення людей на території України в епоху палеоліту. 
Заняття та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й мезоліту.

Неолітична революція. Неолітичні культури на території України.
Трипільська культура. Перші індоєвропейці на території України. 

Ранній залізний вік. Історичне значення винайдення металургії заліза.
Кіммерійці. Скіфи. Сармати.
Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та 

Криму. Економіка античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та 
Криму. Боспорське царство. Культура та духовне життя населення античних 
міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму.

Походження слов’ян. Археологічні культури давніх слов’ян (венедів, 
антів, склавинів). Перші писемні згадки про слов’ян. Суспільне життя давніх 
слов’ян. Господарство давніх слов’ян. Давні слов’яни під час вторгнення 
готів та гунів. Розселення слов’ян у У-УІІ ст. Походження українців.

Середньовічна історія України 
Виникнення та розквіт Київської Русі

Розселення східнослов’янських племінних союзів у УІІ-Х ст. 
Господарство східних слов’ян у У-Х ст. Суспільство східних слов’ян у V- 
X ст. Перші державні утворення східних слов’ян. Виникнення міста Києва.

Утворення Київської Русі. Походження назви «Русь». Князі Аскольд і 
Дір, їхні походи на Візантію. Правління Олега в Києві. Русь і хозари. Русь і 
варяги. Норманська проблема. Князь Ігор, його військові походи. Княгиня 
Ольга, її внутрішньополітичні реформи. Князь Святослав Ігоревич, його 
військові походи.

Князюванні' Володимира Святославовича. Територія Київської Русі 
наприкінці IX -  на початку XI ст. Запровадження християнства як державної 
релігії, його значення. Спорудження Софійського собору. Русь і Візантія.

Міжусобна боротьба між синами Володимира Святославовича. 
Князювання Ярослава Мудрого. «Руська правда».

Правління Ярославичів. З’їзд князів у Любечі. Володимир Мономах. 
Правління Мстислава - Володимировича. Русь і Степ (печеніги, турки, 
берендеї, половці).

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава
Галицько-Волинська держава. Причини і сутність роздробленості 

Київської Русі. Київське князівство в середині XII -  першій половині XIII ст. 
Чернігівське князівство в середині XII -  першій половині XIII ст.

Переяславське князівство в середині XII -  першій половині XIII ст. 
Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах. Галичина та Волинь у 
Х-ХІІ ст. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князь Роман



Мстиславович. Становище Галицько-Волинського князівства після смерті 
Романа Мстиславовича.

Битва на річці Калка. Похід на Русь орд Батия. Монгольська навала на 
південно-західні землі Русі. Оборона Києва від монголів, його падіння. 
Золотоординське панування над українськими землями.

Внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича Галицького. 
Розподіл і збереження Галицько-Волинського князівства нащадками Данила 
Галицького. Кінець незалежної Галицько-Волинської держави. Юрій II 
Болеслав.

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 
Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІУ ст.

Організація державної влади Київської Русі та Галицько-Волинської 
держави в ІХ-ХІУ ст. Руське суспільство: основні суспільні стани та система 
залежності й підпорядкування. Землеволодіння, феодальні повинності, 
соціальні конфлікти на Русі. Право, закон і суд на Русі. Економічний 
розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави: сільське 
господарство, ремесло, торгівля. Міста Київської Русі та Галицько- 
Волинської держави.

Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (усна 
народна творчість, писемність, освіта, пам’ятки книжкового мистецтва, 
література, наукові знання, архітектура, образотворче мистецтво, музика, 
декоративно-ужиткове мистецтво). Літописець Нестор, Митрополит Іларіон, 
іконописець Аліпій.

Місце Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії 
українського народу. Походження й поширення назви «Україна». Історичне 
значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших 
держав (друга половина XIV -  середина XVI ст.)

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську 
спадщину. Битва на р. Сині Води. Включення українських земель до складу 
Великого князівства Литовського. Політичне становище українських земель 
у складі Великого князівства Литовського. Економічний розвиток 
українських земель у складі Великого князівства Литовського. Становище 
привілейованих суспільних станів в Україні в середині XIV -  середині 
XVI ст.: князі, пани, шляхта. Князь Костянтин Іванович Острозький. 
Становище непривілейованих суспільних станів в Україні в середині XIV -  
середині XVI ст. Міста. Магдебурзьке право.

Кревська унія та її вплив на українські землі. Ліквідація князем 
Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько- 
руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й 
остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.



Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну 
залежність від Туреччини. Хаджі Гірей. Кримське ханство та українські землі 
в XV -  першій половині XVII ст.

Українська культура в другій половині XIV -  першій половині XVI ст. 
(усна народна творчість, освіта, наукові знання, Ю. Дрогобич, література, 
початок друкування слов’янських книг кириличним шрифтом, архітектура й 
містобудування, образотворче мистецтво, музика).

Релігія і церква в Україні другої половини XIV -  середини XVI ст.

Нова історія України
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст. -

перша половині XVII ст.)
Люблінська унія та її вплив на українські землі. Політичне становище 

українських земель у середині XVI -  середині XVII ст. Економічний розвиток 
українських земель у середині XVI -  середині XVII ст. Українське 
суспільство в середині XVI -  середині XVII ст. Князь Костянтин-Василь 
Острозький.

Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків у 
XV -  першій половині XVII ст. Утворення Запорозької Січі. Князь 
Д. Вишневецький. Реєстрове козацтво. Боротьба козаків проти татар і турків. 
Повстання К. Косинського та С. Наливайка.

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва в 
Хотинській війні. Українське козацтво в московсько-польських війнах другої 
половини XVI -  першої половини XVII ст.

Козацько-селянські повстання 1620-х -  1630-х рр. під проводом Павла 
Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні.

•

Національно-культурний рух в Україні (друга половина XVI  -  перша
половина XVII ст.)

Становище православної церкви в другій половині XVI ст. Православні 
братства наприкінці XVI -  у першій половині XVII ст. Брестська церковна 
унія та її вплив на церковне життя в Україні. Становище греко-католицької та 
православної церков в першій половині XVII ст. Відновлення вищої 
православної ієрархії. И. Борецький. П. Могила.

Культура України в другій половині XVI -  першій половині XVII ст. 
(освіта, наукові знання, усна народна творчість, література, образотворче 
мистецтво, скульптура, архітектура та містобудування, театр, музика).

Братські школи. Острозька академія. Утворення Києво-Могилянської 
колегії. Полемічна література наприкінці XVI -  першій половині XVII ст. 
І. Вишенський. Початок книгодрукування в Україні. Діяльність І. Федорова в 
Україні.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Передумови і причини Національно-визвольної війни середини XVII 

ст. Воєнні дії 1648 р. (битви на Жовтих Водах, під Корсунем, Пилявцями,



облога Львова і Замостя). Загальнонародне повстання в Україні 1648 р. та 
його наслідки. Воєнні дії в 1649 р. (битва під Лоєвим та Зборовом). 
Зборівський договір та його значення.

Соціально-політичні зміни в Україні 1648-1649 рр. Утворення 
української козацької держави -  Гетьманщини. Органи державної влади 
Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини. 
Фінансова система Гетьманщини. Судочинство Гетьманщини. Міжнародне 
становище та зовнішня політика Гетьманщини.

Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Берестецька битва. Укладення 
Білоцерківського договору.

Українсько-російська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії 1654- 
1655 рр. Віденське перемир’я. Воєнно-політичні події 1656-1657 рр. 
Б. Хмельницький як політичний і військовий діяч. Сподвижники 
Б. Хмельницького.

Українські землі е 6 0 -  80-ті рр. XVII ст.
Становище України після смерті Б. Хмельницького. Гетьман 

І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. 
Російсько-українська війна 1658-1659 рр. Конотопська битва.

Гетьман Ю.' Хмельницький. Територіальний розкол України- 
Гетьманщини. Гетьман П. Тетеря, його діяльність. Гетьман І. Брюховецький, 
його діяльність. Андрусівська угода, її значення для України.

Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Гетьман 
Д. Многогрішний, його діяльність. Гетьман І. Самойлович, його діяльність. 
Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський договір. 
«Вічний мир» 1686 р. Підпорядкування Української православної церкви 
Московському патріархатові.

Перший Кримський похід.
Запорозька Січ в другій половині XVII ст. І. Сірко.
Слобідська Україна в другій половині XVII ст. -  на початку XVIII ст.

Українські землі наприкінці XVII -  в першій половині XVIII ст.
Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана 

І. Мазепи. Другий кримський похід.
Козацтво на Правобережній Україні в останній чверті XVII -  на 

початку XVIII ст. С. Палій. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр.
Остаточна ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Участь українських полків у Північній війні. Українсько-шведський союз у 
роки Північної війни. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська битва та 
її наслідки для України.

Гетьман П. Орлик та його Конституція.
Гетьман І. Скоропадський. Решетилівські статті. Обмеження Петром І 

автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія. Наказний гетьман 
П. Полуботок. Гетьман Д. Апостол. «Рішительні пункти». «Правління



гетьманського уряду». Кам’янська та Олешківська Січі. Нова 
(Підпільненська) Січ.

Українські землі в другій половині XVIII ст.
Гетьман К. Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга 

Малоросійська колегія. Діяльність П. Рум’янцева в Україні. Скасування 
кбзацького устрою на Слобожанщині. Економічний розвиток Лівобережної 
Гетьманщини наприкінці XVII -  наприкінці XVIII ст. Ліквідація української 
козацької держави -  Гетьманщини. Значення української козацької держави 
(Гетьманщини) в історії українського народу.

Остаточна ліквідація Запорозької Січі. П. Калнишевський. Заселення і 
розвиток Південної України в другій половині XVIII ст.

Участь українських козаків в російсько-турецьких війнах XVIII ст. 
Анексія Криму Російською імперією. Катеринославське і Бузьке козацькі 
війська. Чорноморське козацьке військо. Задунайська Січ.

Економічний і суспільний розвиток Правобережної України наприкінці 
XVII -  наприкінці XVIII ст. Гайдамацький рух. Коліївщина. Опришківський 
рух в XVI -  на початку XIX ст. Поділи Речі Посполитої та українські землі.

Культура України в другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.
Умови розвитку української культури в другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. 

Українська культура в другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. (освіта, наукові 
знання, література, книгодрукування, образотворче мистецтво, театр, музика, 
архітектура). «Козацьке бароко». Києво-Могилянська академія. 
Ф. Прокопович. Г. Сковорода. М. Березовський, І. Григорович-Барський.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII -  у  першій
половині XIX ст.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі 
Російської імперії наприкінці XVIII ст. -  у першій половині XIX ст.

Економічне, національне та соціальне становище українців у складі 
Російської імперії наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст.

Соціальна боротьба на українських землях у складі Російської імперії 
наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. У. Кармелюк.

Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Російсько- 
французька війна 1812 р. та Україна. Україна в російсько-турецькій війні 
1828-1829 рр. Азовське і Новоросійське козацькі війська.

Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України 
наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. Масонство в Україні 
наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. Україна в програмних 
документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське 
повстання 1830-1831 рр. та Україна.

Кирило-Мефодіївське братство. Місце Т. Шевченка в українському 
суспільно-політичному русі. М. Костомаров, П. Куліш, М. Гулак.


