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Програму індивідуальної усної співбесіди з історії України розроблено з 
урахуванням чинних програм з історії України для 5-9 класів та програм для 
профільного навчання учнів 10-11 класів, програми для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання з історії України на 2022 рік, затверджених Міністерством 
освіти і науки України, з урахуванням вимог програми вступних випробувань до 
закладів вищої освіти.  

Хронологічно програма охоплює шкільний курс історії України від 1914 р. 
до сьогодення. 

Метою індивідуальної усної співбесіди з історії України є: виявлення та 
оцінка рівня навчальних досягнень; оцінка ступеня підготовленості учасників 
до подальшого навчання у закладі вищої освіти. Дана програма передбачає 
перевірку сформованих знань про основні політичні, соціально-економічні, 
культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів.  

Завданням індивідуальної усної співбесіди з історії України є виявлення та 
оцінка в учасників:  

 рівня історичного мислення;  
 розуміння учнями складних процесів формування та основних етапів 

розвитку українського народу в його сучасних етнічних кордонах;  
 висвітлення історичних події в Україні в контексті європейської та 

світової історії. 
 
Форма індивідуальної усної співбесіди: усна. Для співбесіди пропонується 

відповісти на 3 питання із затвердженого рекомендованого переліку питань (31). 
Час проведення – 30 хвилин. 
 
Під час індивідуальної усної співбесіди з історії України абітурієнти 

повинні виявити:  
знання: 
 основні етапи державотворення на українських землях з властивими 

особливостями для кожного; 
 визначальні дати, події, персоналії історії України; 
 економічні процеси, які мали місце в українській історії; 
 історію формування і трансформації соціальних груп українського 

суспільства; 
 особливості українського національного та суспільно-політичних рухів в 

різні історичні періоди; 
 роль та місце релігії в житті українського народу; 
 історію вітчизняної культури, її самобутність, взаємозв'язок із світовою 

культурою. 
Уміння:  
 на основі конкретного фактичного матеріалу самостійно визначати 

вектор суспільного розвитку в сучасних умовах; 
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 бачити коріння складних процесів державотворчого поступу України в 
контексті національно-історичного розвитку і національно-державного відродження; 

 оцінювати наукові і культурні досягнення української нації.  
 

Перелік питань 
 

1. Воєнні дії в Україні в І світовій війни. 
2. Піднесення національно-визвольного руху на українських землях після 

лютневої революції 1917 р. Утворення Центральної Ради, її соціальна база, 
програма. 

3. Боротьба Центральної Ради за автономію. Перший та Другий Універсали 
Центральної Ради. 

4. Проголошення Української Народної Республіки. (УНР). Третій Універсал 
Центральної Ради. 

5. Війна радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної 
Ради. Проголошення України незалежною державою. 

6. Брестський мир. Вступ німецьких та австрійських військ на територію 
України. 

7. Внутрішня політика гетьмана П. Скоропадського. 
8. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Проголошення УЗНР. Акт 

злуки УНР та ЗУНР. 
9. Відновлення радянської влади в Україні, політика “воєнного комунізму”. 
10. НЕП та особливості його впровадження в Україні у сільському 

господарстві. Політика українізації, її причини і наслідки. 
11. Входження Української СРР до складу Радянського Союзу. Національна 

політика радянської влади в Україні. 
12. Причини згортання НЕПу і переходу до форсованої індустріалізації. 
13.  Політична боротьба щодо методів і шляхів здійснення індустріалізації 
14. Кооперування і колективізація. Причини переходу до суцільної 

колективізації. 
15. Голодомор 1932-33 рр: причини, передумови, масштаби жертв, наслідки. 
16. Художня література і мистецтво в 30-ті рр. ХХ ст. “Розстріляне 

відродження”. 
17. Напад Німеччини на СРСР. Окупація українських земель німецькими 

загарбниками. 
18. Визволення українських земель від німецьких загарбників. 
19. Адміністративно- територіальні зміни у післявоєнний період. 

Відбудова промисловості.  
20. Особливості відбудови економіки України у післявоєнний період. Голод 

1946-47 рр.: його причини, масштаби і наслідки. 
21. Десталінізація в Україні. 
22. Культурне і духовне життя в Україні (1956-1964 рр.). “Шестидесятництво”. 

Десидентський рух в Україні. 
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23. Економічний розвиток України у ІІ пол. 1980-х – 1991 рр. 
24. Зростання політичної активності суспільства. Формування 

багатопартійності в Україні. 
25. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. 
26. Основні напрямки зовнішньої політики України після проголошення 

незалежності держави. 
27. Труднощі формування національної економіки на сучасному етапі. 
28. Політичне та суспільне життя в Україні в умовах незалежності. 

Конституція України 1996 р. 
29. Культурне та духовне життя в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
30. «Помаранчева революція» в Україні. 
31. Міжнародні угоди України 2014 – 2015 рр. 

 
Критерії оцінювання 

 

Відповіді оцінюються за шкалою 100-200 балів. 
Перше і друге питання оцінюються по 60 балів кожне. Третє питання 

оцінюється у 80 балів. Таким чином, за три правильні відповіді можна отримати 
200 балів. 

Вступник, який набрав менше за 100 балів на  індивідуальній усній 
співбесіді, не допускається до участі у конкурсі на здобуття ступеня бакалавра. 

 
Під час відповіді перевіряються: 

 широта кругозору; 
 обізнаність у сфері професійного вибору; 
 впевненість, самостійність та критичність суджень; 
 комунікативні навички. 

 
Відповідь на кожне питання індивідуальної усної співбесіди оцінюється за 
такими критеріями: 

- точність відтворення фактів, змісту понять, адекватність використання 
професійної термінології – оцінюється від 0 до 20 балів; 

- повнота, глибина, системність знань – оцінюється від 0 до 20 балів; 
- здатність логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати – 

оцінюється від 0 до 20 балів; 
- уміння формулювати, обґрунтовувати власні думки, факти й робити 

висновки тощо – оцінюється від 0 до 20 балів; 
- комунікативні навички – оцінюється від 0 до 20 балів. 

 
Рівень оцінки та кількість балів за відповіді: 
 

Високий рівень відповіді: 176-200 балів за відповідь виставляються, якщо 
абітурієнт: 

- дає повну і розгорнуту відповідь на запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики, 
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- пов'язує теоретичні знання з розумінням практичних проблем галузі, 
- демонструє вільне володіння термінологічним апаратом з фаху, 
- дає вірні відповіді на додаткові питання; 
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрунтовуючи власну позицію з питання. 

 
Середній рівень відповіді: 150-175 балів виставляються, якщо абітурієнт: 

- дає вірну відповідь на запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики, 
- демонструє знання практичних проблем галузі, 
- вміє висловлювати свої думки у відповідь на фахові запитання, 
- допускає деякі неточності при відповіді на додаткові питання. 
 

Достатній рівень відповіді: 124-149 балів виставляються, якщо абітурієнт: 
- дає неповну відповідь на запитання, 
- відсутня відповідь на одне з запитань білета, 
- демонструє слабкі знання сучасного стану проблем, 
- виявляє недостатнє вміння пов’язати теоретичні знання з практикою, 
- має труднощі у відповідях на додаткові запитання. 

 
Незадовільний рівень відповіді: 123 бали та нижче виставляється, якщо 
абітурієнт: 

- не дає вірну відповідь на запитання, 
- відповіді поверхневі, демонструють незнання базових понять предметної 

галузі, 
- виявляє нерозуміння сучасних процесів розвитку суспільства, 
- не дає відповідей на додаткові запитання, 
- виявляє брак логічного мислення та здатності послідовно викладати. 
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