
Орієнтовний перелік питань індивідуальної усної 

співбесіди з історії України (11 класів) 

 

1. Розкажіть про українські землі в первісну епоху. Палеоліт, мезоліт, 

неоліт, енеоліт. 

2. Що ви знаєте про Трипільську культуру? 

3. Які народи проживали на півдні України в первісну епоху? Розкажіть 

про Кіммерійців, Скіфів, Сарматів. 

4. Що ви знаєте про грецькі міста-держави на півдні України? 

5. Хто такі слов’яни, назвіть слов’янські племена ?  

6. Які є теорії походження Київської Русі. Походження назви “Русь”? 

7. Розкажіть про устрій Київської Русі, а саме - форма правління, 

соціальна структура, економіка? 

8. Назвіть перших київських князів, їх внутрішню і зовнішню політику. 

9. Яким було історичне значення Київської Русі? 

10. Назвіть етапи історичного розвитку Галицько-Волинського князівства, 

його історичне значення. Як виникла назва “Україна”. 

11. Як розвивалося Галицько-Волинське князівство за Данила Галицького? 

12. Назвіть спадкоємців Данила Галицького? Як розвивалося князівство 

13. Опишіть українські землі у складі Великого князівства Литовського? 

14.  Кревська та Люблінська унії. Розкажіть про них. Коли і з якою метою 

вини були укладені? Які були наслідки уній? 

15. Коли і де виникло козацтво? Опишіть причини виникнення козацтва. 

Хто такі реєстрові козаки? 

16. Що таке Запорізька Січ? Яка була її роль в Національно-визвольній 

війні 1648-1676рр? 

17. Назвіть причини, рушійні сили, цілі, форми та характер національно-

визвольної війни 1648-1676рр.? 

18. Назвіть етапи(періоди) національно-визвольної війни і дайте їм 

узагальнюючу характеристику? 

19. Що ви знаєте про Переяславський договір? Де і коли він був 

укладений? Що стало наслідком укладання Переяславського договору? 

20. Дайте характеристику постаті Б. Хмельницького в українській історії. 

Оцініть діяльність. 

21. Опишіть українські землі за гетьманування Івана Мазепи. Конституцію 

П. Орлика. 

22. Ліквідація російським царизмом української автономії. Опишіть 

період. 

23. Дайте характеристику діяльності Д. Апостола та К. Розумовського. 

24. Хто такі Гайдамаки та Опришки? Назвіть найвідоміших діячів. 

25. Дайте характеристику сутності та передумовам національного 

відродження в Наддніпрянській Україні. 



26. Опишіть діяльність “Руської трійці” та  Кирило-Мефодіївського 

братства Що ви знаєте про альманах “Русалка Дністровая”7 Яка роль Т. 

Шевченка в національному відродженні? 

27. Розкажіть про політизацію націонольно-визвольної боротьби в Україні 

на початку ХХ ст. Політизація національного руху. 

28. Яке місце займала Україна в геополітичних планах країн Антанти і 

Центральних держав? 

29. Розкажіть про початок Першої світової війни. 

30. Як поставилися до війни українські політичні сили?  

31. . Розкажіть про діяльність Головної української ради.  

32. Опишіть воєнні дії на території України в 1914—1917 рр. Найбільші битви  

33. Що ви знаєте про Легіон Українських січових стрільців? 

34. Опишіть події Лютневої революція 1917 р. в Росії. Розкажіть про початок 

Української революції.  

35. Утворення Української Центральної Ради (УЦР). Хто такий Михайло 

Грушевський? 

36. Розкажіть про Універсали Центральної ради та дайте їм характеристику. 

37. Яке значення мав Другий універсал центральної ради? Чому цей універсал 

викликав кризу всередині українських та російських політичних сил? 

38. Що проголошував Третій універсал Центральної ради? При яких обставинах 

він був проголошений? 

39. Який з універсалів проголошував незалежність УНР?  

40. Які умови мирного договору із Центральними державами у Брест-

Литовську? 

41. Які обставини утворення Української Держави? 

42.  Охарактеризуйте Павла Скоропадського, його внутрішню та зовнішню 

політику.  

43. Що таке Директорія? Опишіть діяльність Директорії, її внутрішню та 

зовнішню політику? 

44. Схарактеризуйте період розпаду Австро-Угорської імперії і ситуацію на 

західноукраїнських землях.  

45. Як було проголошено Західноукраїнську народну республіку?  

46. Розкажіть про Злуку УНР і ЗУНР та її історичне значення.  

47. Як відбувалася радянська окупація України?  

48.  В чому суть Політики «воєнного комунізму» та Червоного терору?  

49. .Розкажіть про утворення СРСР Яким був державний статус УСРР?  

50. Опишіть причини та наслідки масового голоду 1921—1923 рр. 

51.  Що таке НЕП?  

52. . Розкажіть про початок індустріалізації. Що таке форсована індустріалізація. 

Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.  

53. Якою була національна політика радянської влади в УСРР В чому суть 

політики коренізаціі. та українізації.? 

54. Охарактеризуйте масштаби та наслідки Голодомору 1932-1933рр. 

Національно-демографічні зміни.  



55. Розкажіть про напрямки масових репресій в Україні в 30-х роках? 

56. Дайте характеристику державно-правовому статусу західних українців 

у міжвоєнний  

57. Опишіть Радянсько-німецькі договори 1939 р. і місце України в них. 

58. Як відбувався напад Німеччини на СРСР. Початковий період війни? 

59. Що ви знаєте про німецький окупаційний режим, а саме про план 

«Ост» та Новий порядок? 

60.  Опишіть як відбувався антинацистський опір в Україні? 

61. Як відбувалося визволення України від німецьких загарбників? Який 

внесок України в розгром гітлерівської Німеччини. 

62. Опишіть місце Україна в системі міжнародних відносин після ІІ-ої 

світової війни. 

63. Що ви розумієте під словом «Відлига» Дайте характеристику цьому 

періоду історії? 

64. Хто такі Шестидесятники? Кого з відомих представників 

шістдесятництва ви знаєте? 

65.  Хто такі Дисиденти? Які форми боротьби використовували 

дисиденти? 

66. Опишіть «перебудовчі» процеси в СРСР та проведення реформ. 

67. Як вплинула аварія на Чорнобильській АЕС на зростання суспільно-

політичної активності населення? 

68. Розкажіть про проголошення незалежності України. Всеукраїнський 

референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.  Розпад 

СРСР та створення СНД. 

69. Дайте поетапну характеристику України в умовах незалежності.  

70. Охарактеризуйте збройну агресію Російської Федерації проти України в 

2014-2022рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


