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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вступних випробувань з предмета «Історія України» для 

абітурієнтів розроблена на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085 

«Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за №1353/27798, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 №392 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 

в 2022 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 р. за 

№487/37823, Правил прийому на навчання до Національної академії статистики, 

обліку та аудиту в 2022 році, затверджених Вченою радою Академії, протокол 

від 19.05.2022 №8, Положення про приймальну комісію Національної академії 

статистики, обліку та аудиту, затвердженого Вченою радою Академії, протокол 

від 29.12.2021 №5, програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.06.2018 р. № 696. 

Програму вступного випробування у вигляді індивідуальної усної 

співбесіди з історії України розроблено відповідно до чинної Програми з історії 

України для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти (затвердженої наказом МОН України від 26.06.2018 № 696). 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться для перевірки знань, умінь, 

навичок та інших компетентностей вступника з української мови достатніх для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або 

освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра з відповідної спеціальності, за якою вступник має право проходити  

конкурснийвідбір відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році у Національній академії статистики, обліку та аудиту.  

Програма передбачає перевірку готовності вступника до здобуття ним 

вищої освіти, а саме сформованості таких компетентностей як хронологічна 

(уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах), 

просторова (уміння орієнтуватись в історичному просторі та знаходити 

взаємозалежності), інформаційна (уміння працювати з інформацією, 

інтерпретувати зміст, визначати надійність джерел та критично аналізувати), 

логічна (уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналіз, ставити 

питання, шукати відповіді, розуміти множинність трактувань та зіставляти різні 

інтерпретації) та аксіологічна (уміння формулювати свою оцінку подіям, 

відповідно до цінностей, осмислювати зв’язки між історією та сучасністю). 

Індивідуальна усна співбесіда у вигляді комплексних різнотипних завдань 

дасть змогу виявити як суто історичні теоретичні знання та практичні вміння 

вступника щодо володіння історією України, так і надати комплексну  оцінку 
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індивідуального рівня особистісного розвитку й готовності до комунікативної 

соціально-психологічної взаємодії в процесі навчання у ЗВО. 

Оцінку рівня знань, умінь, навичок та компетентностей вступника 

здійснює екзаменаційна комісія, яка заносить результати індивідуальної усної 

співбесіди до екзаменаційної відомості та протоколу співбесіди. 

Для проведення вступного випробування з історії України наказом ректора 

Національної академії статистики, обліку та аудиту створюється комісія, до 

складу комісії входять голова предметної екзаменаційної комісії, екзаменатори. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ЗАВДАНЬ СПІВБЕСІДИ 

 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться за білетами складеними 

відповідно до навчальних програм ПЗСО з історії України та Програми 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за методикою, визначеною 

закладом вищої освіти. До комплекту завдань для співбесіди входить 20 білетів.  

Кожен білет складається з 3-х питань. Співбесіда проходить в усній формі 

після попередньої підготовки абітурієнтом питань екзаменаційного білета.  

Структура кожного білета включає в себе три завдання які охоплюють три 

різні періоди історії України: 

1. Україна часів Першої світової війни – 1939 року. (4 бали) 

2. Україна часів Другої світової війни – 1991 року. (4 бали) 

3. Незалежна Україна. (4 бали) 

 

 

ВИМОГИ ДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 

 

Вступник повинен знати: 

- історичні дати; 

- хронологічні межі історичних подій; 

- періоди найважливіших подій і процесів; 

- поняття; 

- місця історичних подій; 

- обставини історичних подій; 

- учасників історичних подій; 

- результати історичних подій; 

Вступник повинен вміти: 

- локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти (події, 

явища, процеси) на карті; 

- описувати хід, зовнішні ознаки подій; 

- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, 

віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей; 

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими 

загальними явищами; 
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- групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою; 

- визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення 

найважливіших подій в історії України; 

- встановлювати причини та наслідки подій і явищ; 

- оцінювати значення подій і явищ; 

- давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і 

доречновживати. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ  
 

Тема 1. Україна у Першій світовій війні  

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та 

західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на українських 

землях. Діяльність австрійської та російської адміністрацій у Галичині та 

Буковині. Українські січові стрільці (УСС). 

Дати: серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування 

легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України. 

1914 р. - Галицька битва; 1915 р.- утворення Загальної української ради; 916 р. - 

Брусиловський прорив. 

Персоналії: Кость Левицький, Дмитро Донцов. 

Поняття та терміни: «світова війна», «Галицько-Буковинське генерал-

губернаторство». 
 

Тема 2. Українська Революція 

Революційні події в Україні в 1917 - на початку 1918 р. Українізація армії. 

Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців. 

Універсали Української Центральної Ради (УЦР). Відносини УЦР з Тимчасовим 

урядом та більшовицькою Росією. Проголошення. Української Народної. 

Республіки (УНР). Проголошення радянської влади. Перша війна 

радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. 

Дати: березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради; квітень 

1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес; червень 1917 р. - І Універсал 

УЦР; липень 1917 р. - II Універсал УЦР; листопад 1917 р. - III Універсал УЦР; 

22 (9) січня 1918 р. - IV Універсал УЦР, проголошення 

незалежності УНР; січень 1918 р. - бій під Кругами. 

Персоналії: Михайло Грушевський, Володимир Єфремов. Винниченко, 

Сергій 

Поняття та терміни: «автономізація», «самостійники», «Генеральний 

Секретаріат», «Вільнесекретаріат». «Універсали УЦР», козацтво», «Народний 

секретаріат». 
 

Тема 3. Україна в боротьбі за збереження незалежності (1918-1921 рр.) 

Брестський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу. 

Конституція УНР. Гетьманський переворот. Українська Держава. 

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Українсько-
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польська війна 1918-1919 рр. Акт Злуки УНР та ЗУНР. 

Прихід до влади Директорії. Друга радянсько-українська війна. Окупація 

військами Антанти півдня України. Повстання М. Григор’єва. Денікінський 

режим в Україні. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 

1919 р. Перший «Зимовий похід» Армії .УНР. Варшавська угода між УНР та 

Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий «Зимовий 

гіохід» Армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922 рр.). 

Дати: січень (лютий) 1918 р. — Брестський мирний договір між УНР та 

державами Четверного союзу; 29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід 

до влади П. Скоропадського; 1 листопада 1918 р. - «Листопадовий зрив» у 

Львові; 13  листопада 1918 р. – проголошення Західноукраїнської Народної 

Республіки; листопад 1918 р. - Заснування Української академії наук; 14 

листопада 1918 р. — утворення Директорії; 22 січня 1919 р. - проголошення Акта 

Злуки УНР та ЗУНР; грудень 1919 - травень 1920 рр. - Перший «Зимовий похід» 

Армії УНР; квітень 1920 р. - Варшавська угода;  березень 1921 р. - Ризький 

мирний договір;  листопад 1921 р. - Другий «Зимовий похід» Армії УНР.  

Персоналії: Павло Скоропадський, Євген Петрушевич, Дмитро 

Вітовський, Симон Петлюра, Нестор Махно, Християн Раковський. 

Поняття та терміни: «Директорія», «соборність», «отаманщина», 

«воєнний комунізм», «Чортківська офензива», «Київська катастрофа». 
 

Тема 4. Українська ССР в умовах нової економічної політики  (1921-

1928 рр.) 

Голод у південних губерніях У СРР. Антицерковна кампанія. Неп в УСРР. 

Входження УСРР до складу Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. 

Українське національне відродження 20-х рр. 

Дати: 1923 рр. - голод в Україні;  р. - утворення Української автокефальної 

православної церкви (УАПЦ); 1921 р. – входження УСРР до складу СРСР; 1922 

р. – початок політики «коренізації» в УСРР; 1925 р. – проголошення 

проголошення курсу на індустріалізацію. 
Персоналії: Олександр Шумський, Микола Скрипник, Михайло Волобуєв, 

Микола Хвильовий, СРСР. Політика «коренізації» в УСРР («українізація»).

 Лесь Курбас, Михайло Бойчук,Олександр Довженко, Василь Липківський. 
Поняття та терміни: «неп», «трест», «індустріалізація», «коренізація», 

«автокефальна церква». 

 

Тема 5. Утворення тоталітарного рижиму в 1929-1939 рр.  

Форсована індустріалізація, насильницька колективізація, ідеологізація 

суспільного і культурного життя Україні. Культ особи. Масові репресії. 

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – геноцид Українського народу. Згортання 

українізації. Антицерковна кампанія. 

Дати: 1928/1929-1932 рр. - перша п’ятирічка; 1928 р. – судовий процес у 

«Шахтинській справі»; 1929 р. початок насильницької колективізації; 1930 р. – 

судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ); 1932-1933 рр. – 
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Голодомор в Укураїні; 1934 – перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва; 

1937 р. - ухвалення Конституції У PCP; 1937-1938 рр. – «Великий терор». 

Персоналії: Станіслав Косіор, Лазар Каганович, Максим Рильський, Павло 

Вірський, Григорій Верьовка. 
Поняття та терміни: «тоталітарний режим», «п’ятирічка», «форсована 

індустріалізація», «стаханівський рух», «колективізація», «розкуркулення», 

«закон про п’ять колосків», «Голодомор», «чорна дошка», «розстріляне 

відродження», «ГУ ЛАГ», «паспортна система», «соціалістичний реалізм 

(соцреалізм)». 

 

Тема 6. Західна Україна в 1921-1939 рр.  

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Польщі, 

Румунії, Чехословаччини. Суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного 

життя в 1930-х рр. Карпатська Україна. 

Дати: 1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами 

Антанти входження Бессарабії до складу Румунії; 1923 р. –визнання країнами 

Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду 

ЗУНР; 1925 р. – утворення Українського національно-демократичного 

об’єднання (УНДО); 1929 р. – утворення Організації українських націоналістів 

(ОУН); 1930 р. – проведення польською владою акції «пацифікації»; 1938 р. – 

надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо- Словаччини; 15 березня 

1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України. 

Персоналії: Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, Августин 
Волошин. 

Поняття та терміни: «осадництво», «пацифікація», «русинство», 

«Таємний університет», «політична еміграція». 
 

Тема 7.  Україна підчас Другої світової війни (1939-1945 рр.) 

Початок Другої світової війни. Приєднання Західної України, Південної та 

Північної Бессарабїї та Північної Буковини до УРСР. Напад нацистської 

Німеччини та її союзників на СРСР. Оборона Києва, Одеси, Севастополя. 

Поразки Червоної армії. Нацистський окупаційний режим. Голокост. Радянський 

партизанський рух. Діяльність ОУН. Утворення УПА. Польсько-український 

конфлікт. Створення Української головної визвольної ради (УГВР). Вигнання 

нацистських окупантів з території України. Депортація кримських татар та інших 

народів Криму (травень 1944 р.). Внесок українців у визволення народів Європи 

від нацизму. Завершення Другої світової війни. 

Дати: 23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький договір про ненапад і 

таємний протокол до нього («пакт Молотова - Ріббентропа»); 1 вересня 1939 р. - 

початок Другої світової війни; 17 вересня 1939 р. - вторгнення Червоної армії на 

територію Західної України; червень 1940 р. - вторгнення Червоної армії на 

територію Бессарабії та Північної Буковини; 22 червня 1941 р. — напад 

Німеччини на СРСР; 30 червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення 

Української Держави; 14 жовтня 1942 р. – створення Української повстанської 
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армії (УПА); грудень 1942 р. - початок вигнання нацистських загарбників з 

України; 6 листопада 1943 р. - визволення Києва від нацистських окупантів з 

січень - лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна 28 жовтня 1944 р. 

– завершення вигнання нацистських операція; 28 жовтня 1944 р. – завершення 

вигнання нацистських окупантів зі всієї території України; 9 травня 1945 р. — 

День Перемоги над нацистською  Німеччиною; 2 вересня 1945 р. - завершення 

Другої світової війни. 

Персоналії: Тарас Бульба (Боровець), Роман Шухевич, Іван Кожедуб, 
Олексій Берест, Кузьма Дерев’янко, Ярослав Стецько. 

Поняття та терміни: «радянізація», «новий порядок», «План 

«Барбаросса», «мобілізація», «евакуація», «план «Ост», «Голокост», 

«колабораціонізм», «рух Опору», «Український штаб партизанського руху 

(УПШР)», «похідні групи», «Поліська Січ», «Східний вал», «випалена земля», 

«депортація». 
 

Тема 8.  Україна в перші повоєні роки (1945 – на початку 1950-х рр.) 

Участь УРСР зовнішній політиці Радянського Союзу. Адміністративно-

територіальні зміни. Відбудова. Голод в Україні 1946-1947 рр. Радянізація 

західних областей України. Боротьба ОУН і УПА. Придушення визвольного 

руху. Розгортання ідеологічних кампаній (боротьба з «українським буржуазним 

націоналізмом», «низькопоклонством перед Заходом», «безродними 

космополітами» тощо). Культура і наука. 

Дати: 1945 р. - входження Закарпаття до складу У PCP; квітень 1945 р. - 

Україна - співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН); березень 1946 р. 

— «саморозпуск» Української греко- католицької церкви (УГКЦ); 1946-1947 pp. 

- голод в Україні; квітень-липень 1947 р. - проведення польською владою 

операції «Вісла». 

Персоналії: Йосип Сліпий, Володимир Сосюра, Олесь Гончар. 
Поняття та терміни: «відбудова», «операція «Вісла», «ждановгцина», 

«лисенківщина», «холодна війна». 
 

Тема 9.  Україна в умовах дестабілізації (1953-1964 рр.) 

Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х 

рр.: припинення масових репресій, часткова реабілітація. Зміни адміністративно-

територіального устрою УРСР. Спроби реформування управління 

промисловістю та сільського господарства, соціальної сфери. Виникнення руху 

«шістдесятників», дисидентського руху наприкінці 1950 — на початку 1960-х рр. 

Культура і наука. 

Дати: 1953-1954 рр. - повстання політичних в’язнів в сталінських 

концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу; лютий 1954 р. - входження Кримської області 

до складу УРСР; 

1956 р. - XX з’їзд КПРС, засудження культу особи; 1957 р.- запуск першого 

штучного супутника Землі, початок «космічної ери»; 1959 р.- утворення 

Української робітничо-селянської спілки;  1961 р. - перший політ людини в 
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Космос (Юрій Гагарін). 

 Персоналії: Левко Лук'яненко, Іван Світличний, Алла Горська, Іван 

Дзюба, Ліна Костенко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко. 
Поняття та терміни: «десталінізація», «культ особи», «лібералізація», 

«політична реабілітація», «відлига», «раднаргоспи», «шістдесятники», 

«дисидентство», «хрущовки». 
 

Тема 10.  Україна в період загострення кризи радянської системи 

(1965-1985 рр.) 

Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 - 

початок 1980-х рр.). Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. 

Здобутки і проблеми соціальної сфери. Культура і наука. Русифікація. 

Опозиційний рух. 

Дати: 1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості 

(«косигінська реформа»); перша хвиля арештів дисидентів; 1972 р. - зміна 

політичного керівництва УРСР; масові арешти дисидентів; 1976 р. - утворення 

Української Гельсінської групи. 
Персоналії: Валерій Марченко, Петро Григоренко, Микола Руденко, 

Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Олег Антонов, Сергій Параджанов, Іван 

Миколайчук, Володимир Івасюк. Леонід Биков. 
Поняття та терміни: «застій», «дефіцит», «розвинений соціалізм», 

«номенклатура», «русифікація», «самвидав», «тамвидав», «правозахисник», 

«Конституція розвинутого соціалізму». 

 

Тема 11. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності 

України (1985-1991 рр.) 

Початок «перебудови». Загострення соціально-економічної кризи. Рівень 

життя населення. Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та 

національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр. 

Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування 

багатопартійності, створення Народного руху України за перебудову, перші 

альтеративні вибори до Верховної Ради УРСР. Створення Автономної 

Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про державний суверенітет 

України. Акт проголошення незалежності України. Проведення Всеукраїнського 

референдуму та виборів Президента України. 

Дати: квітень 1985 р. - початок «перебудови»; 26 квітня 1986 р. - вибух на 

Чорнобильській АЕС;  вересень 1989 р. - створення Народного руху України за 

перебудову; березень 1990 р. - проведення перших альтернативних виборів до 

Верховної Ради УРСР; 16 липня 1990 р. - ухвалення Верховною Радою УРСР 

Декларації про державний суверенітет України; Жовтень 1990 р. - «Революція на 

граніті»; 

24 серпня 1991 р. - ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення 

незалежності України; 1 грудня 1991 р. - проведення Всеукраїнського 

референдуму та виборів Президента України. Обрання Президентом України 
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Л.Кравчука 

Поняття та терміни: «перебудова», «гласність», «плюралізм», 

«багатопартійність», «суверенітет», «інфляція», «ринкові відносини», 

«референдум». 
 

Тема 12. Україна в умовах незалежності  

Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил України. 

Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України. 

Затвердження державної символіки (1992 р.), формування інституту 

громадянства. Ухвалення Конституції 1996 р. та змін до неї. Приватизація. 

Лібералізація цін. Грошова реформа (1996 р.). Майнова диференціація 

суспільства. Інтегрування України в європейське і світове співтовариство. 

«Газові» та «торгівельні війни» з Росією. Збройна агресія Росії проти України. 

Культура, наука, спорт та релігійне життя в незалежній Україні. 

Дати: 6 грудня 1991 р. - заснування Збройних Сил України; липень 1994 

р. - обрання Л. Кучми Президентом України; 1995 р. - обрання України членом 

Ради Європи (РЄ); 28 червня 1996 р. - ухвалення Конституції України; вересень 

1996 р. - запровадження національної грошової одиниці - гривні; жовтень-

грудень 2004 р. - «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. 

Ющенка; 2008 р. - вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);  січень 

2010 р. - обрання  В. Януковича Президентом України;  листопад 2013 - лютий 

2014 рр. - «революція Гідності», повалення режиму В.Януковича; червень 2014 

р. - обрання П.Порошенка Президентом України;  2014 р. - підписання Україною 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС); вересень 2014 р., лютий 2015 

р. Мінські угоди. 

Поняття та терміни: «Корупція», «тіньова економіка», «Помаранчева 

революція», «Євромайдан», «Небесна сотня», «революція Гідності», 

«сепаратизм», «антитерористична операція», «анексія», «тимчасово окупована 

територія», «кіборги», «волонтерський рух», «люстрація» , «поліконфесійність».  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

Індивідуальна усна співбесіда з історії України проводиться в усній формі 

після попереднього обдумування особою, що вступає, питань екзаменаційного 

білету. Відповідь повинна ґрунтуватися на принципах історизму, де явища 

повинні розглядатися в конкретних умовах часу і місця, та об’єктивністю, де 

історичний процес є об’єктивною закономірністю, що визначає процес 

суспільно-політичного розвитку. 

При оцінюванні 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 

історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення щодо історичної 

події, явища, діяча. 

Кожне з трьох питань білету оцінюється за шкалою від 1 до 4 балів. 

1 бал – вступник частково володіє знаннями про послідовність подій, 

розрізняє окремі історичні події та явища але без логічного зв’язку між ними; 

частково визначає характерні суттєві риси історичних явищ та подій. 

2 бали – вступник демонструє знання основної частини програмного 

матеріалу, але питання розкрито неповно; відповідь свідчить про володіння лише 

окремими знаннями та вміннями; вступник слабко орієнтується у ключових 

поняттях та термінах, має фрагментарні навички роботи з історичними 

джерелами; здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання; демонструє 

знання основних дат й в цілому орієнтується у хронології. 

3 бали – вступник має достатньо повні знання, вільно використовує 

навчальний матеріал у стандартних та змінених нестандартних ситуаціях; 

логічно висвітлює події з точки зору історичного взаємозв’язку; синхронізує 

історичні події; володієметодами аналізу історичних подій, явищ, процесів, але 

припускається незначних помилок. 

4 бали – вступник має глибокі та повні знання історичних подій, явищ, 

процесів; демонструє вміння критично оцінювати діяльність історичних діячів; 

може визначати тенденції та протиріччя історичних процесів; вільно 

орієнтується у нестандартних ситуаціях, відрізняє упереджену інформацію від 

об’єктивної; володіє системними знаннями; вільно висловлює власні судження, 

переконливо їх аргументуючи. 

Індивідуальна усна співбесіди з історії України зі вступниками оцінюється 

за принципом накопичувальної системи за 12-бальною системою. Оцінка 

переводиться за шкалою 100-200 балів, відповідно до таблиці переведення балів 

(див. табл. 1). Сумарна оцінка співбесіди складається з балів, накопичених за 

кожне з трьох питань білету (максимальна кількість балів за кожне питання – 4 

бали). Максимальна можлива оцінка, відповідно до названих критеріїв, 

становить 200 балів. Під час випробування екзаменатори фіксують правильність 
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відповідей у протоколі, який підписується головою екзаменаційної комісії та 

екзаменаторами і зберігається в особовій справі вступника.  
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Таблиця 1 

ТАБЛИЦЯ  

переведення середнього бала, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 

100-200 

 

1 100 

1,1 100 

1,2 100 

1,3 100 

1,4 100 

1,5 100 

1,6 100 

1,7 100 

1,8 100 

1,9 100 

2 100 

2,1 101 

2,2 102 

2,3 103 

2,4 104 

2,5 105 

2,6 106 

2,7 107 

2,8 108 

2,9 109 

3 110 

3,1 111 

3,2 112 

3,3 113 

3,4 114 

3,5 115 

3,6 116 

3,7 117 

3,8 118 

3,9 119 
 

4 120 

4,1 121 

4,2 122 

4,3 123 

4,4 124 

4,5 125 

4,6 126 

4,7 127 

4,8 128 

4,9 129 

5 130 

5,1 131 

5,2 132 

5,3 133 

5,4 134 

5,5 135 

5,6 136 

5,7 137 

5,8 138 

5,9 139 

6 140 

6,1 141 

6,2 142 

6,3 143 

6,4 144 

6,5 145 

6,6 146 

6,7 147 

6,8 148 

6,9 149 

7 150 

7,1 151 

7,2 152 

7,3 153 

7,4 154 

7,5 155 

7,6 156 

7,7 157 

7,8 158 

8 160 

8,1 161 

8,2 162 

8,3 163 

8,4 164 

8,5 165 

8,6 166 

8,7 167 

8,8 168 

8,9 169 

9 170 

9,1 171 

9,2 172 

9,3 173 

9,4 174 

9,5 175 

9,6 176 

9,7 177 

9,8 178 

9,9 179 

10 180 

10,1 181 

10,2 182 

10,3 183 

10,4 184 

10,5 185 

10,6 186 

10,7 187 

10,8 188 

10,9 189 

11 190 

11,1 191 

11,2 192 

11,3 193 

11,4 194 

11,5 195 

11,6 196 

11,7 197 

11,8 198 
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7,9 159 
 

11,9 199 

12 200 
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для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – 

Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 288с. 

4. Даниленко В.М. Історія України: рівень стандарту: 

підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ віктор Даниленко, 

Мирослава Смольніцька. – Київ: Генеза, 2019. – 224с. 

5. Мудрий М.М. Історія: Україна і світ: (інтегр. курс, рівень 

стандарту): підруч. для 10-го кл. загал. серед. освіти/ М.М. Мудрий, 

О.Г. Аркуша. – Київ: Генеза, 2018. – 288с. 

6. Мудрий М.М. Історія: Україна і світ: (інтегр. курс, рівень 

стандарту): підруч. для 11-го кл. загал. серед. освіти/ Мар’ян 

Мудрий, Олена Аркуша. – Київ: Генеза, 2019. – 304с. 

7. Струкевич О.К. Історія України (рівень стандарту): 

підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти/ О.К. Струкевич. – К.: 

Грамота, 2018. – 240с. 

8. Хлібовська Г.М. Історія України. Рівень стандарту: 

підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Г.М. 

хлібовська, О.В. Наумчук, М.Є. Крижановська, І.Б. Гирич, І.О. 

Бурнейко. – Тернопіль: Астон, 2019. – 156с. 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Пояснювальна записка
	ЗМІСТ ПРОГРАМИ індивідуальної усної співбесіди
	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
	Індивідуальна усна співбесіда з історії України проводиться в усній формі після попереднього обдумування особою, що вступає, питань екзаменаційного білету. Відповідь повинна ґрунтуватися на принципах історизму, де явища повинні розглядатися в конкретн...
	При оцінюванні 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 історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення щодо історичної події, явища, діяча.
	Кожне з трьох питань білету оцінюється за шкалою від 1 до 4 балів.
	1 бал – вступник частково володіє знаннями про послідовність подій, розрізняє окремі історичні події та явища але без логічного зв’язку між ними; частково визначає характерні суттєві риси історичних явищ та подій.
	2 бали – вступник демонструє знання основної частини програмного матеріалу, але питання розкрито неповно; відповідь свідчить про володіння лише окремими знаннями та вміннями; вступник слабко орієнтується у ключових поняттях та термінах, має фрагментар...
	3 бали – вступник має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний матеріал у стандартних та змінених нестандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору історичного взаємозв’язку; синхронізує історичні події; володієметодами аналі...
	4 бали – вступник має глибокі та повні знання історичних подій, явищ, процесів; демонструє вміння критично оцінювати діяльність історичних діячів; може визначати тенденції та протиріччя історичних процесів; вільно орієнтується у нестандартних ситуація...
	Індивідуальна усна співбесіди з історії України зі вступниками оцінюється за принципом накопичувальної системи за 12-бальною системою. Оцінка переводиться за шкалою 100-200 балів, відповідно до таблиці переведення балів (див. табл. 1). Сумарна оцінка ...
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