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ПРОГРАМА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ 

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ  

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДГЬОЇ ОСВІТИ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ 

БАКАЛАВРА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Матеріали співбесіди  з історії України визначено Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу 

освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством 

освіти і науки України, наказ від 26.06.2018 р. № 696). 

Мета співбесіди з історії України – перевірити у вступників рівень передбачають 

перевірку сформованих знань про основні політичні, соціально-економічні, 

культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, 

а також сформованості у вступників загально предметних історичних умінь: 

- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіший подій і 

процесів, поняття, місця  подій, обставини, учасників, результати подій, 

пам`ятки культури; 

- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх 

послідовність і синхронність, встановлювати відповідність між явищами, 

процесами, подіями та періодами, епохами; 

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

процеси)  на карті; 

- 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; 

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими 

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

- розпізнавати найвидатніші культурні пам`ятки, описувати їх, визначати 

архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам`яток різних 

періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній 

спадщині; 

- 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 і термінів, пояснювати їх і доречно 

вживати. 

Матеріали співбесіди з історії України включають  30  питань. 

На підготовку вступникові до усної відповіді відводиться 0,5 години; на відповідь 

вступника відводиться 0,25 години. 

Відповідь вступника оцінюється за двохсот бальною шкалою; оцінка мотивується. 
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Критерії оцінювання знань з історії України(співбесіда) 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бали  Загальні критерії, якими оцінюються 

навчальні досягнення абітурієнтів 

Початковий  До 15 100-123 Вступник може розрізняти об`єкт 

вивчення і відтворити деякі його 

елементи. Вступник фрагментарно 

відтворює незначну частину  

навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об`єкт вивчення, має 

здатність до елементарного викладу 

думки. Вступник відтворює менше 

половини навчального матеріалу  

Середній 15-20 124-152 Вступник знає близько половини 

навчального матеріалу. Розуміє 

основний навчальний матеріал, 

здатний з неточностями дати 

визначення понять. Вступник виявляє 

знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його  

правильна, але не достатньо 

осмислена. 

Достатній 20-25 153-180 Вступник правильно і логічно 

відтворює навчальний матеріал, 

розуміє основоположні теорії і факти, 

застосовує вивчений матеріал у 

складних ситуаціях. Знання є 

достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал, розуміє 

факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження власних 

думок, застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати і систематизувати 

інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній 

аргументації    

Високий 25-30 181-200 Вступник володіє глибокими і міцними 

знаннями, здатний використовувати їх 

у нестандартних ситуаціях 
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Перелік питань 
 

1. Як відбувалося становлення і розвиток державотворчої традиції на території 

України: кіммерійці, скіфі, сармати? 

2. Яким був  політичний розвиток Давньоруської держави? 

3. Як відбулося Хрещення Київської Русі? 

4. Яким було становище Галицько-Волинського  князівства ХІІІ ст. за часів  

Данила Галицького? 

5. В яких умовах розвивалася культура Галицько-Волинської держави?  

6. Якими були причини виникнення українського козацтва? 

7. Як утворилася Запорізька Січ? 

8. Яким був суспільно-політичний рух в Україні другої половини ХVІ – першої 

половини  ХVII століть?      

9. Які були причини повстання  Северина Наливайка? 

10. Що характеризувало розвиток освіти в Україні другої половини ХVІ – 

першій половині ХVІІ століття? 

11. Якими були причини і передумови Визвольної  війни українського народу 

(1648-1657 років)? 

12.  Яким було становище Гетьманщини в кінці XVII-XVIII ст.? 

13. Як  російське  самодержавство знищило українську  державність? 

14. Якою була Конституція Пилипа Орлика? 

15. Які наслідки мали народні рухи на Правобережжі  та західноукраїнських 

землях (Гайдамаччина, Коліївщина, опришки)? 

16. Які можна назвати етапи формування і розвитку українського народу? 

17. Як утворився і розвивався український  театр в Україні у другій половині 

ХVІІ – ХVІІІ столітті? 

18. Які програмні документи були основними для Кирило-Мефодіївського 

товариства? 

19. Якими були  політичні погляди   Т.Г. Шевченка? 

20. Якими були етапи громадського руху (50-70-і роки ХІХ століття). 

21. Як  утворилася  Українська  Народна  Республіка? 

22. Якою була діяльність Української Центральної Ради? 

23. Що характеризувало діяльність Директорії? 

24. Якими були причини створення Західноукраїнської Народної Республіки? 

25. Якими були причини поразки національно-визвольного руху в Україні на 

початку ХХ століття? 

26. Якими були причини і наслідки  Голодоморів в Україні  XX ст.? 

27. Якими були наслідки Другої світової війни для України?. 

28. Якими були етапи дисидентського руху в Україні в  70-х –   початку 80-х 

роках XX ст.? 

29. Яким є   політичне та соціально-економічне  становище України  на 

сучасному етапі? 

30. Яким є культурне становище України у перші десятиліття XXI  ст.? 
 


