
  



Методичні рекомендації  до проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди  з історії України для вступників на 

основі базової загальної середньої освіти 

  Метою проведення вступного випробування у формі індивідуальної 

усної співбесіди  з історії України  є встановлення рівня знань абітурієнтів в 

таких аспектах:   

 хронологічному (орієнтація в історичному часі); 

 просторовому (розуміння історичного простору в розвитку 

діяльності суспільства); 

 інформаційному (володіння інформаційними історичними 

знаннями); 

 логічному  (застосовування теоретичних знань для аналізу й 

пояснення історичних подій та явищ). 

Завданням співбесіди  з історії України є оцінювання знань, вмінь та 

навичок абітурієнтів із курсу історії України від найдавніших часів до 

початку ХХ століття: 

1. Вступ до історії України. 

2. Стародавня історія України. 

3. Русь-Україна (Київська держава). 

4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська 

навала. 

5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій 

половині XІV – перші половині XVІ ст. Кримське ханство. 

6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст. 

7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині ХVІІ ст. 

8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 

9. Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. ХVІІ ст. 

10. Українські землі наприкінці ХVІІ – в першій половині ХVІІІ ст. 
11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. 



12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в 

першій половині ХІХ ст. 

13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – в 

першій половині ХІХ ст. 

14. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 

16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. 

17. Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр. 

19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр. 
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Структура і зміст вступного випробування: 

 вибір абітурієнтом одного білета з двадцяти (в кожному білеті –                       

3 запитання на знання історичних постатей, термінів, історичних подій 

та явищ); 

 загальний час на підготовку – до 30 хвилин; 

 індивідуальна усна співбесіда абітурієнта з екзаменаторами відповідно 

до запитань  білета; 

 оцінювання. 

 



Критерії оцінювання 

 Кожне запитання білета оцінюється від 1 до 4 балів. Максимальна 

кількість балів, яку може набрати абітурієнт, правильно відповівши на всі 

запитання в білеті – 12. Набрана сума кількості правильних відповідей 

переводиться за 200 – бальною шкалою. Тож, максимальна кількість балів, 

яку можна набрати, відповівши на всі запитання в білеті – 200.  

Відповідність кількості набраних абітурієнтом балів оцінці за                         

200-бальною системою оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів 

наведено в таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Таблиця нормативів оцінювання відповідей абітурієнтів 

 

Оцінка за 12-бальною 

системою оцінювання 

навчальних досягнень 

абітурієнта 

Оцінка за 200-бальною 

системою оцінювання 

навчальних досягнень 

абітурієнта 

1 105 

2 110 

3 115 

4 120 

5 130 

6 140 

7 150 

8 160 

9 170 

10 180 

11 190 

12 200 

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників 

 у 12-бальній системі оцінювання: 
 

Рівні 

компетенції 

Бал Критерії 

І. 

Початковий 

1 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що 

позначаються ним окремими словами чи реченнями. 

2 Вступник володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає 

його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на 

елементарному рівні. 

3 Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу. 

ІІ. Середній 4 Вступник володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину 

матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. 

5 Вступник володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний 

логічно відтворити значну його частину. 

6 Вступник може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, частково може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти 

допущені помилки. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Вступник здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 

ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних тверджень. 

8 Вступник вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, 

виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження своїх думок. 

9 Вступник вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, 

самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи 

на підтвердження вивченого матеріалу. 

IV. Високий 10 Вступник виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі 

цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.  

11 Вступник вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні 

життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них.  

Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. 

12 Вступник виявляє особливі творчі здібності, самостійно демонструє власні 

обдарування і нахили. 

 

 


