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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Формою вступних випробувань на ОС «Магістр» Середня освіта. Історія є фаховий 
екзамен у письмовій формі із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram, Google Meet тощо та навчального порталу Moodle МДУ 
протягом 2 годин. 

Загальні вимоги до вступників: 
- наявність ступеня бакалавра або диплома спеціаліста; 
- відповідний рівень професійної підготовки, який перевіряється при перехресному 

вступі перевіряється на вступній співбесіді за спеціальністю; 
- певний рівень результатів студентської наукової підготовки, яка підтверджується 

нагородами та участю в конференціях, друкованими роботами, оцінкою 
стажування за кордоном тощо; 

- певний рівень іноземних мов. 
На підставі представлених документів формується рейтинг вступників на ОС 

«Магістр», на підстав якого вступники проходять конкурсний відбір. 
Питання складені у відповідності з програмами наступних дисциплін: 
- Педагогіка. 
- Методика викладання історії в школі. 
- Новітня історія України, 
- Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 
- Новітня історія Азії та Африки, 
- Новітня історія Латинської Америки. 
 
 

Тестові завдання при вступі на ОС Магістр передбачають: 
І блок 0 – 80 Двадцять тестових завдань закритого типу з однією 

правильною відповіддю з чотирьох можливих, кожне з 
яких оцінюється у 4 бали (дати, прізвища, назви) 

ІІ блок 0 – 70 П’ять тестових завдань, що передбачають розкриття 
певного терміну, кожне з них оцінюється у 10 балів. 
Відповідь на питання не може перевищувати 500 знаків. 

ІІІ блок 0 – 50 два розширені питання з актуальних проблем новітньої 
історії, оцінюються по 25 балів. Відповідь на питання не 
може перевищувати 5000 знаків. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СПІВБЕСІДИ  
ДЛЯ ПЕРЕХРЕСНОГО ВСТУПУ 

 
1. Пояснити поняття «дидактична бесіда».  
2. Охарактеризувати проблемний виклад нового матеріалу на уроці. 
3. Розгляньте роль дискусії на уроці історії.  
4. Пояснити значення психолого-педагогічної діагностики. 
5. Охарактеризувати завдання виховної діяльності. 
6. Розглянути типи уроку історії 
7. Охарактеризувати структуру уроку історії. 
8. Порівняти діяльність загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів. 
9. Охарактеризувати засоби навчання. 
10. Пояснити термін «моніторинг». 
11. Охарактеризувати коротко Українську революцію 1917 – 1921 рр. 
12. Пояснити сутність сталінської індустріалізації. 
13. Пояснити сутність радянської колективізації. 
14. Пояснити поняття «Голодомор». 
15. Пояснити поняття «Голокост». 
16. Порівняйте нацистський режим у Німеччині та сталінський режим в СРСР. 
17. Пояснити причини краху СРСР. 
18. Охарактеризуйте поняття «Революція Гідності». 
19. Пояснити сутність поняття «декомунізація». 
20. Охарактеризуйте причини повномасштабної російської військової агресії 2022 р. проти 

України. 
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Критерії оцінювання кваліфікаційної співбесіди 
Оцінка «склав» виставляється за умов:  
- розуміння і вміння аналізувати основні тенденції розвитку міжнародних 

відносин і зовнішньої політики; 
- знання фактів з історії дипломатії та міжнародних відносин; розуміння вузлових 

та наскрізних проблем зовнішньої політики провідних країн світу; знання основ 
геополітики та геостратегії, теорії цивілізації; уявлення щодо глобальних 
комунікаційних проблем, систем та інституцій міжнародної інформації; знання 
основ теорії міжнародних відносин;  

- вміння застосовувати навички аналітичної роботи при розкритті поставлених 
питань; 

- обізнаність у дискусійних проблемах сучасної теорії міжнародних відносин, 
вміння займати і обстоювати власну точку зору; 

- навички в обґрунтуванні наукових положень фактами; 
- володіння науковим понятійним апаратом на сучасному рівні; 
- послідовний, логічний виклад матеріалу в рамках поставленого питання з 

висновками наприкінці відповіді; 
- вільне володіння сучасною української літературною мовою. 
Допускається 1-2 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на правильні 

висновки чи рішення, отриманий високий результат. 
Оцінка «не склав» виставляється за умов:  
- відсутність уявлення про основні тенденції  розвитку міжнародних відносин, 

вузлові проблеми зовнішньої політики України та провідних країн світу; 
необізнаність з основами геополітики, історії цивілізацій, теорії міжнародних 
відносин; 

- відсутність уявлення про дискусійні проблеми теорії міжнародних відносин; 
- невміння обґрунтувати наукові положення фактами; 
- стихійний виклад матеріалу в рамках поставленого питання; 
- слабке володіння категоріальним апаратом; 
- обмежене володіння нормами сучасної української літературної мови. 
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ТИПОВІ ЗАВДАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 
 

 
 

І РІВЕНЬ 
Вказати дату: 
 

1. Берестейський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу. 
2. Створення маріонеткового Тимчасового робітничо-селянського уряду України.  
3. У Лук'янівській в'язниці Києва засуджені отамани Холодного Яру підняли повстання. 
4. Рееміграція М. Грушевського до України. 
5. У результаті теракту в Парижі вбито С. Петлюру. 
6. Шахтинська справа.  
7. В УРСР розпочалися численні арешти членів так званої Спілки Визволення України. 
8. Пуск першої доменної печі на маріупольському заводі «Азовсталь». 
9. Ухвалення загальносоюзного закону про зв'язок школи з життям.  
10. Оголошення Й. Сталіним роком «великого перелому». 
11. Перенесення столиці Радянської України з Харкова до Києва. 
12. Агент КДБ Павло Судоплатов вбив у Роттердамі лідера ОУН Є.Коновальця. 
13. Проголошення державної незалежності Сеймом Карпатської України.  
14. Остаточного визначення і закріплення лінії польсько-радянського кордону внаслідок обміну 

прикордонними територіями.  
15. Створення українського товариства «Меморіал» імені Василя Стуса. 
16. Революції на граніті. 
17. Відродження в історичних стінах Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». 
18. Учасники УПА, які воювали з нацизмом, отримали за законом статус ветеранів і гарантії 

соціального захисту. 
19. Затвердження Верховною Радою України музики державного гімну  «Ще не вмерла 

Україна». Прийняття Закону про державний прапор України.  
20. Український космонавт Леонід Каденюк здійснив політ у космос на Шаттлі «Колумбія». 
21. Помаранчева революція. 
22. Верховна Рада України ухвалила закон, яким визнала Голодомор 1932-

1933 рр. геноцидом українського народу 
23. Євромайдан. 
24. Звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків у 2014 р. 

Європейський парламент проголосував за надання громадянам України безвізового режиму 
25. Вселенський патріарх Варфоломій I підписав Томос про автокефалію Православної церкви 

України. 
26. Злиття Добровольчої армії з Всевеликим Військом Донським і загонами кубанських козаків; 

утворення Збройних сил Півдня Росії на чолі з генералом А. І. Денікіним. 
27. До влади у Італії прийшла фашистська партія Беніто Муссоліні. 
28. Ю.Пілсудський за допомогою військової сили здійснив у Польщі державний переворот. 
29. Згідно домовленостей з Гітлером, Червона Армія зайняла стратегичні пункти у 

Прибалтийських державах. 
30. Угода між США та СРСР про ленд-ліз. 
31. «Фултонська промова» В.Черчилля. 
32. Проголошення Єврейської держави Ізраїль.  
33. У Західній Європі створено «Європейську спільноту з вугілля та сталі» — прообраз ЄС. 
34. Підписано Варшавський договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між СРСР і 

прорадянськими державами Східної Європи, що передбачає утворення єдиного військового 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%C2%BB_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B9_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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командування зі штабом в Москві і розміщення радянських військ на території країн-
учасниць 

35. Спроба захоплення військових казарм Монкада в місті Сантьяго-де-Куба.   
36. Дата, яку вважають «роком Африки». 
37. Радянська влада використала військову силу і провела криваве придушення демонстрацій 

робітників у Новочеркаську, які протестували проти зниження заробітної плати та 
продовольчих труднощів.  

38. Збройний радянсько-китайський конфлікт в районі острова Даманський на р. Уссурі на 
Далекому Сході. 

39. Лідери СРСР та США (Л.Брежнєв та Дж. Картер) у Відні підписали Договір про обмеження 
стратегічних озброєнь-2. 

40. Англо-аргентинська (Фолклендська) війна. 
41. Початок вірмено-азербайджанського конфлікту у Нагорно-Карабаській автономній 

області АзРСР. 
42. З Афганістану виведено радянські війська. 
43. Оприлюднено Будапештську заяву держав-учасників Варшавського Договору щодо 

розпуску військового блоку. 
44. Підписаний Маастрихтський Трактат (або Маастрихтський договір) 

про створення Європейського Союзу. 
45. Введення російських військ на територію Чечні, початок першої чеченської війни в Росії. 
46. До Євросоюзу офіційно вступили 10 нових країн: Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина,                     

Латвія Литва, Мальта, Польща, Словаччина й Словенія. 
47. Російсько-грузинська війна. Відторгнення від Грузії Південної Осетії і Абхазії, які 

перетворені на проросійські квазі-держави. 
48. Під Смоленськом за нез'ясованих причин розбився літак Ту-154 Президента Польщі Леха 

Качинського, у катастрофі ніхто з 96 людей не вижив. 
49. Повалення Муаммара Каддафі, громадянська війна в Лівії. 
50. Борис Нємцов, російський опозиційний політик був застрелений біля Кремля у Москві. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%94%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%A2%D1%83-154_%D0%B2_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-154
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2
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ІІ РІВЕНЬ 
Розкрийте поняття: 

1. Дидактична бесіда.  
2. Проблемний виклад. 
3. Дискусії.  
4. Психолого-педагогічна діагностика. 
5. Методи навчання. 
6. Майстерність педагогічна 
7. План навчальний. 
8. Позашкільні заклади. 
9. Засоби навчання. 
10. Моніторинг. 
11. Антисемітизм. 
12. Голодомор. 
13. Голокост. 
14. Грушевськознавство. 
15. Декомунізація. 
16. Історична пам’ять. 
17. Історичний наратив. 
18. Історичні міфи. 
19. Комуністичний режим. 
20. Німецько-радянська війна. 

 
 

ІІІ РІВЕНЬ 
Дайте розгорнуту відповідь на питання: 

 
1. Проаналізувати використання інтерактивних методів навчання на уроках історії. 
2. Розглянути методику організації уроків історії в умовах дистанційного навчання. 
3. Державна програма з історії для загальноосвітніх шкіл.  
4. З'ясувати типи, форми, види уроків історії.   
5. Підготовка вчителя до уроку історії. Функції підготовки до уроку.  
6. Планування викладання історії у школі (види планування). Календарно-тематичне 

планування уроків історії. Поурочне планування з історії.   
7. Охарактеризувати державотворчий процес в УНР доби Української Центральної Ради. 
8. Проаналізувати розстріляне відродження в Україні. 
9. З'ясувати місце С. Бандери в українському визвольному рухові ХХ ст. 
10. Розглянути Голодомор як геноцид українського народу. 
11. Навести не менше 5 аргументів для спростування історичного міфу про те, що перемога 

над нацистською Німеччиною належить виключно Радянському Союзу. 
12. Розглянути причини повномасштабної російської війни проти України, розпочатої у 

2022 р. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінювання вступного випробування здійснюється за 200-бальною шкалою (від 0 до 

200 балів). Мінімальна кількість балів – 0. Максимальна кількість балів – 200. Прохідний бал 
– 100. 

 
Тестові завдання при вступі на ОС Магістр передбачають: 

І блок 0 – 80 Двадцять тестових завдань закритого типу з однією 
правильною відповіддю з чотирьох можливих, кожне з 
яких оцінюється у 4 бали (дати, прізвища, назви) 

ІІ блок 0 – 70 П’ять тестових завдань, що передбачають розкриття 
певного терміну, кожне з них оцінюється у 10 балів. 
Відповідь на питання не може перевищувати 500 знаків. 

ІІІ блок 0 – 50 два розширені питання з актуальних проблем новітньої 
історії, оцінюються по 25 балів. Відповідь на питання не 
може перевищувати 5000 знаків. 

 
 

«незадовільно» 0 – 99 Вступник розрізняє об'єкти вивчення. Вступник 
відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт 
вивчення. Вступник відтворює лише частину 
навчального матеріалу; виконує елементарні 
завдання. 

«задовільно» 100 – 139 Вступник здатний до відтворення основного 
навчального матеріалу, може повторити за 
зразком певну операцію, дію. Вступник відтворює 
основний навчальний матеріал, здатний з 
помилками й неточностями дати визначення 
понять, сформулювати правила, визначення, 
поняття.. Вступник виявляє знання й розуміння 
основних положень навчального матеріалу. 
Відповідь його(її) правильна, але недостатньо 
осмислена. Вміє застосовувати знання при 
виконанні завдань за зразком. 

«добре» 140 – 179 Вступник правильно відтворює навчальний 
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє 
наводити окремі власні приклади на 
підтвердження певних думок, частково контролює 
власні навчальні дії. Знання вступника є 
достатніми, він (вона) застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 
залежність між явищами, фактами, робити 
висновки, загалом контролює власну діяльність. 
Відповідь його (її) логічна, хоч і містить певні 
неточності. Вступник добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в стандартних 
ситуаціях, вміє аналізувати й систематизувати 
інформацію, використовує загальновідомі докази 
із самостійною і правильною аргументацією. 
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«відмінно» 180 – 200 Вступник має повні, глибокі знання, здатний (а) 
використовувати їх у практичній діяльності, 
робити висновки, узагальнення. Вступник має 
гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 
аргументовано використовує їх у різних 
ситуаціях, вміє знаходити інформацію та 
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми. 
Вступник має системні, міцні знання в обсязі та в 
межах вимог навчальних програм, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних 
ситуаціях. Вміє самостійно аналізувати, 
оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 
самостійно користуватися джерелами інформації, 
приймати рішення. 
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