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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Співбесіда з абітурієнтами проводиться з метою виявлення загальних знань з 
історії України, використання цих знань в життєвій позиції людини. Програма 
співбесіди відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з 
історії України (5-11 класи) та складається з трьох розділів.

Перший з них містить перелік основних тем і понять з історії України, якими 
повинен володіти вступник.

У другому розділі вказано вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 
вступників.

У третьому розділі наведено критерії оцінювання відповіді вступника на 
співбесіди.

II. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
- Поява і розселення людей на території України в епоху палеоліту. Слов’яни в V - 

VII ст. Походження українців.
- Виникнення та розквіт Київської держави.
- Київська держава за часів роздробленності. Галицько-Волинська держава.
- Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської 

держави та Галицько-Волинської держави IX - XIV ст.
- Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга 

половина XIV - середина XVI ст.).
- Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної 

боротьби українського народу.
- Національно-культурний рух в Україні (друга половина XVI - перша половина 

XVII ст.).
- Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 

середини XVII ст.
- Українські землі наприкінці XVII - XVIII ст.
- Українські землі у складі Російської імперії, Західноукраїнські землі у складі 

Австрійської імперії (наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст.).
- Українські землі у складі Російської імперії, Західноукраїнські землі у складі 

Австрійської імперії (наприкінці XIX - на початку XX ст.).
- Україна в Першій світовій війні.
- Українська революція.
- Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 - 1920 рр.).
- Україна в умовах нової економічної політики (1921 - 1928 рр.).
- Радянська модернізація України (1929 - 1938 рр.).
- Західноукраїнські землі (1921 - 1938 рр.).
- Україна в роки Другої світової війни.



- Післявоєнна відбудова та розвиток України (1945 - початок 1950-х років).
- Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.).
- Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - 

початок 1980-х років).
- Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
- Україна в умовах Незалежності.

III. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ

Абітурієнти, які проходять співбесіду повинні:

відновити в пам’яті логіку історичних подій та явищ, найважливіші дати та 
персонали;

проаналізувати перебіг історичних подій, подробиці життя історичних 
постатей;

J опрацювати фрагменти історичних джерел;

використовувати знання з історії направлені на практичну, компетентнісну 
спрямованість історичної освіти громадянина держави;

уміти працювати з історичною картою;

уміти розпізнавати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва;

вивчаючи історичні матеріали формувати світоглядну позицію;

опанувавши курс «історії України» сформувати в собі любов до Батьківщини, 
гордість за глибоку історію своєї держави, патріотизм.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Кожний варіант співбесіди оцінюється за 200 - бальною шкалою. Позитивна 
оцінка — 100 і більше балів.

Відповідь результату співбесіди оцінюється:
- «1» - 0;
- «2» - 0;
- «З» - 0;
-«4»- 100;
-«5»- 101 - 112;
-«6»- 113-124;



-«7»- 125- 136;
-«8»- 137- 148;
-«9»- 149- 160;
-«10»- 161 - 172;
-«11»- 173 - 184;
- «12» - 185 - 200 балів.
Максимальна сумарна кількість балів, яку можна набрати, правильно 

виконавши всі завдання співбесіди складає - 200 балів.
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