


«БАКАЛАВР» 
(денна і заочна форми навчання) 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Екзамен оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання на основі повної загальної 

середньої освіти. 
 

Екзамен з «Історії України» складається абітурієнтами у формі письмової відповіді 
на білети-тести з обиранням вірної відповіді (відповідей) або їх комбінацій. 

Кожен екзаменаційний білет-тест складається з 12-ти окремих тестів, які розміщені 
у хронологічному порядку, починаючи з періоду стародавнього чи давньоруського 
періоду історії України і до сучасності. 

Тестові питання складені у відповідності з програмними вимогами до історії 
України за шкільною програмою. 

 
Зразок екзаменаційного білету-тесту 
Екзаменаційний білет-тест №    

 

1). Головною причиною феодальної роздробленості Київської Русі було? 
А. Зростання значення бояр у торгівлі, війську й адміністрації; 
Б. Зростання натурального господарства і розширення феодалізму; 
В. Виникнення цехового ладу в міському ремеслі. 

 
2). Його дружина була шведською принцесою, троє синів одружилися з європейськими 
принцесами, а три доньки вийшли заміж за угорського, французького і норвезького 
королів. Недивно, що історики називають цього князя тестем Європи. Хто цей князь? 
А. Володимир Мономах; 
Б. Данило  Галицький; 
В. Ярослав Мудрий; 
Г. Роман Мстиславович. 

 
3). Розставити по порядку етапи поневолення України Польщею у ХVІ ст. 
А. Примусове окатоличення православного народу України; 
Б. Денаціоналізація і полонізація населення; 
В. Виникнення загрози повного національного знищення; 
Г. Колонізаційний рух польських магнатів і дрібної шляхти. 

 
4). Київська колегія (Києво-Могилянській колегіум) за змістом навчальних програм і 
рівнем викладання відповідала вимогам європейської вищої освіти. Тут викладалися 
«сім вільних мистецтв». Визначте їх. 
А. Геометрія; І. Філософія; 
Б. Історія; Ї. Теорія музики; 
В. Латинь; Ж. Астрономія; 
Г. Грецька мова; З. Медицина; 
Д. Географія; К. Література; 
Е. Математика; Л. Філософія. 
Є. Теологія; 

 
5). Хто, на думку народників, мусив стати основною рушійною силою майбутньої 
революції в Російській імперії? 
А. Дворяни; 
Б. Буржуазія; 
В. Селяни; 



Г. Інтелігенція; 
Д. Робітники. 

 
6). Яке товариство було створене «Просвітою» і хто його очолив? 
Товариство. Хто очолив? 
А. «Громада»; А. Юліан Романчук; 
Б. «Кирило-Мефодіївське»; Б. Михайло Грушевський; 
В. «Наукове товариство ім. Т. Шевченка»; В. Володимир Антонович; 
Г. «Народна Рада». Г. Василь Білозерський. 

 
7). В цілому по Російській імперії столипінська реформа не досягла поставлених цілей. 
Але саме в  (вписати необхідне слово) вона мала найбільший 
успіх. 

 
8). Західноукраїнська Народна Республіка була створена: 
А. 13 листопада 1918 року; 
Б. 22 січня 1919 року; 
В. 05 лютого 1919 року. 

 
9). Масове кооперативне будівництво в Україні почалося: 
А. Після прийняття першого п’ятирічного плану; 
Б. Після проведення колективізації сільського господарства; 
В. Після переходу до нової економічної політики. 

 
10). Проведена у 1947 році грошова реформа особливо боляче вдарила в Україні по: 
А. Робітничому класу; 
Б. Службовцям і міській інтелігенції; 
В. Селянству і сільській інтелігенції. 

 
11). Який український фільм на Всесвітній виставці в Брюсселі (1958 рік) був визнаний 
серед кращих стрічок всіх часів і народів? 
А. «Земля»; 
Б. «Тіні забутих предків»; 
В. «Звенигора»; 
Г. «Щорс»; 
Д. «Арсенал». 

 
12). Який найбільший пріоритетний напрямок зовнішньополітичної діяльності України 
на сучасному етапі? 
А. Україна і Росія; 
Б. Україна і СНД; 
В. Україна і ЄЕС. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнта 
з історії України  

на основі повної загальної середньої освіти 
ОС «БАКАЛАВР» 

Загальні критерії оцінювання відповіді абітурієнта 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали 

Абітурієнт вміє самостійно набувати знання і застосовувати 
їх; здатний до самостійного критичного ставлення до 
історичних явищ і подій, використовує різні види доказів і 
спростування, презентує власну інтерпретацію історичних 
явищ, виявляє закономірності історичного процесу. 

Високий 

200 

Абітурієнт вільно висловлює власні судження і переконлива їх 
аргументує; володіє інформацією з додаткових джерелах 
(довідники, енциклопедії тощо), вільно орієнтується в 
історичній термінології; визначає основні тенденції та 
протиріччя історичного процесу. 

190-199 

Абітурієнт вміє порівнювати зміст та характер подій, 
визначити окремі тенденції та протиріччя історичного 
процесу, робити аргументовані висновки, відрізняти 
упереджену інформацію від неупередженої, сприймати 
супротивну позицію як альтернативну. 

180-189 

Абітурієнт вільно оперує матеріалом питань білету, самостійно 
встановлює причинно-наслідкові зв’язки та аналізує додаткові 
джерела історичної інформації; вміє висловлювати власну точку 
зору стосовно події, явища, процесу. 

Достатній 

170-179 

Абітурієнт уміє аналізувати, порівнювати, узагальнювати 
матеріал питань білету; синхронізувати історичні події, явища; 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та аналізувати 
додаткові джерела історичної інформації. 

160-169 

Абітурієнт може самостійно викласти матеріал питань білету, 
завершуючи його висновками; правильно застосовувати 
історичні поняття та термінологію; володіє інформацією з 
додаткових історичних джерел. 

150-159 

Абітурієнт може в цілому самостійно висвітлити значну 
частину фактичного матеріалу питань білету; дати 
характеристику явища, відтворити загальну картину 
історичного процесу; визначити історичні поняття; 
користуватися додатковими джерелами історичної інформації. 

Середній 

140-149 

Абітурієнт може послідовно викласти значну сатину 
фактичного матеріалу питань білету; визначити окремі ознаки 
історичних понять та наводити приклади; знати основні дати 
подій, що висвітлюються питаннях  білету та орієнтувати в 
хронологічній послідовності подій. 

130-139 
 

Абітурієнт може репродуктивно відтворювати частину 
фактичного матеріалу питань білету,  історичні поняття, 
податі в тексті підручника; вміти локалізувати історичну 
подію на карті. 

120-129 

Абітурієнт може розповісти кількома реченнями про 
історичну подію чи постать; впізнати постать, подію, 
історичне явище за описом; має загальне уявлення про 
історичну карту. 

Початковий 

110-119 

Абітурієнт може назвати кілька подій, кілька дат чи 
історичних постатей, вибрати правильний варіант відповіді із 
двох запропонованих (на рівні «так – ні»), визначити 
послідовність подій (на рівні «раніше – пізніше»). 

100-109 

Абітурієнт може назвати 1-2 події, або дати чи історичні 
постаті. 

100- 
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