
 



 

 

 

 

Програма індивідуальної  усної співбесіди з історії України для  здобуття 

освітнього  ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) . Суми, 

2022. 6 с. 

 

Програму підготували: 

 

Рожкова Л.І. – канд.іст.наук, доцент кафедри ДПД та українознавства 

Михайліченко М.А. - – канд.іст.наук, доцент кафедри ДПД та українознавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст програми 

 Україна в роки Першої світової війни. . 

Україна напередодні Першої світової війни. Воєнні дії на території України у 

1914–1917 рр. Українські січові стрільці.  

 Українська революція у 1917–1921 рр.  

Початок Української революції. Утворення Української Центральної Ради. І і ІІ 

Універсали Центральної Ради. ІІІ Універсал ЦР. Проголошення УНР. Війна 

Радянської Росії проти УНР. IV Універсал. Брестський мир між УНР та державами 

Четверного Союзу. Українська держава П. Скоропадського. Проголошення ЗУНР. 

Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Більшовицький режим в 

Україні. Друга радянсько - українська війна. «Зимовий похід» армії УНР. 

Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько – радянська війна на території 

України. 

 Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.). 

Внутрішнє і міжнародне становище, державний статус України в 1921–1922 рр. 

Входження УСРР до складу СРСР. Голод 1921–1923 рр. в Україні. Запровадження 

НЕП. Початок курсу на індустріалізацію. Політика коренізації. Українізація. 

Освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності. Українське національне 

відродження. 

 Радянська модернізація України (1929 – 1938 рр.). 

Перехід до форсованої індустріалізації та суцільної колективізації. Голодомор 

1932–1933 рр. Згортання українізації. Становлення тоталітарного комуністичного 

режиму. Масові репресії.  

 Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр. 

Соціально – економічне становище українських земель у складі Польщі, Румунії 

та Чехословаччини. 

 Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) 

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. 

Радянсько – німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Окупація 



Червоною армією західноукраїнських земель. Радянізація. Початок німецько – 

радянської війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Рух 

Опору та його течії. Українська повстанська армія. Радянський партизанський 

рух. Бойові дії 1942 – 1943 рр. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з 

України. Депортація кримських татар. Завершення бойових дій на території 

України. Внесок українського народу у перемогу над нацизмом.  

 Україна в перші повоєнні роки (1945 – початок 50-х рр.). 

Міжнародне, внутрішньополітичне та економічне становище України. 

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Український 

визвольний рух 1944 – 1950 рр. Відбудова економіки. Масовий голод 1946-1947 

рр. Культура в умовах посилення ідеологічного тиску. 

 Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.). 

ХХ з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Розвиток 

культури. «Відлига» та «шістдесятництво».  

 Україна у період загострення кризи радянської системи (друга половина 

1960-х – початок 1980-х рр.). 

Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва. Економічна ситуація в 

УРСР. Дисидентський рух.   

 Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985–

1991 рр.). 

«Перебудова» і «прискорення» в Україні. Гласність та лібералізація суспільно-

політичного життя. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Активізація 

національного руху. Проголошення незалежності України. Початок формування 

багатопартійної системи. Декларація про державний суверенітет України. Спроба 

державного перевороту СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності 

України. Розпад СРСР.  

 Україна в умовах незалежності. 

Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар 

на батьківщину. Статус Криму. Суспільно-політичне життя. Особливості 

формування багатопартійності. Ухвалення Конституції України. Економіка 



України в 1991-1998 рр. та в 1998-2004 рр. Запровадження гривні. Демографічні 

та міграційні процеси. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Рухи 

протесту на початку 2000-х рр. Помаранчева революція 2004 р. Україна в системі 

міжнародних відносин. Стан культури та релігійного життя.  

 Україна на сучасному етапі розвитку. 

Суспільно-політичне життя України в 2005-2013 рр. Євромайдан. Революція 

Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. 

Російсько-українська війна. Реакція світової спільноти. Соціально-економічний 

розвиток України до і після 2014. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим 

безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України. Культура й духовність. 

  

Критерії оцінювання відповідей на співбесіді: 

Співбесіда передбачає  спілкування з вступниками по 4 питаннях з 

предмету. 

Перші три питання (прості) оцінюються  по 1  балу за кожну правильну 

відповідь. Четверте питання (на встановлення відповідності, «логічні пари») 

оцінюється      в  0,1,2 або 3 бали. 

В результаті співбесіди вступник може набрати від 0 до 6 балів. 

Бали, отримані під час ІУС,  будуть переведені в шкалу 100-200 балів.  

Таблиця переведення балів з індивідуальної усної співбесіди  з  

історії України до шкали 100-200 

Бал ІУС 
Бал за шкалою 

100-200 

1 100 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

 

Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один 

бал. 

 



Голова предметної комісії  

з історії України       Л.І.Рожкова 

 


