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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Формою комплексного державного екзамену зі спеціальності для 

студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Середня освіта. 

Історія» є усний екзамен. 

Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 

побудована на основі фахових навчальних дисциплін, що входять до 

програми підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр» і 

забезпечують основу теоретичної підготовки до виконання кваліфікаційних 

обов’язків фахівця з історії та освіти. 

Комплексний державний екзамен зі спеціальності є формою 

визначення ступеня готовності випускників, які мають вищу освіту за 

освітнім ступенем «Магістр», до здійснення самостійної професійної 

діяльності за обраним фахом. Аналіз отриманих результатів під час іспиту 

дозволяє визначити досягнення і з’ясувати недоліки у підготовці фахівців з 

метою отримання кваліфікації «Магістр освіти. Вчитель історії». 

Основна мета підсумкової атестації полягає у визначенні відповідності 

професійної підготовки випускників спеціальності 014 «Середня освіта. 

Історія» вимогам Стандарту вищої освіти та освітньо-професійної 

програми.  

Підсумкова атестація відбуватиметься у формі атестаційного іспиту за 

спеціальністю. На іспиті здобувач має продемонструвати вміння 

відстоювати знання з історії, історія України, актуальних проблем 

української  історіографії, освітнього менеджменту та формування вмінь та 

навичок професійної викладацької діяльності і готовність реалізувати 

отриманні знання і вміння у своїй майбутній професійній діяльності. 

Атестаційний іспит за спеціальністю формує наступні компетентності 

та результати навчання.  
 

Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузях 

історії та освіти, професійній діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог 

Загальні 

компетентності 
 здатність до критичного, абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу; 

 здатність діяти соціально відповідально та 

громадянські свідомо на основі 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, 

дотримуватися основ безпеки професійної 

діяльності та здорового способу життя; 

ЗК-1 

 

ЗК-2 

 

 

 

 

ЗК-3 

 



 

 здатність володіти базовими знаннями з 

методології наукових досліджень в обсязі, 

необхідному для здійснення професійної 

науково-дослідної діяльності; 

 здатність до збору, обробки, збереження, 

продукування і передачі професійно важливої 

інформації з метою її використання в рамках 

професійного, дослідницького контенту, 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію, працювати в команді 

з дотриманням етичних норм та цінностей 

мультикультурного суспільства, здійснювати 

наукову полеміку та спілкування державною та 

іноземною мовами; 

 здатність до генерування нових ідей, 

виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості; 

 здатність вчитися самостійно і 

автономно  ̧ розробляти власну траєкторію 

саморозвитку упродовж життя. 

 

 

ЗК-4 

 

 

 

 

ЗК-5  

 

 

 

 

ЗК-6 

 

 

ЗК-7 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 здатність відтворювати,  пояснювати  та  

аналізувати  новітні досягнення  з  історії  

України  та  всесвітньої  історії,  історіографії  та 

методології історичної науки, джерелознавстві; 

 здатність інтерпретувати   історичні   

процеси   в   Україні   в контексті 

загальноісторичного всесвітнього простору, 

критично оцінювати історичні джерела; 

 здатність застосовувати   отримані   

знання   для   вирішення конкретних  завдань,  

що  виникають  в  розвитку  сучасного  

історичної науки; 

 здатність використовувати відповідну 

термінологію та форми вираження дисципліни в 

усній та письмовій формах рідною чи 

іноземною мовами; 

 здатність здійснювати навчально-

методичну діяльність у закладах загальної 

середньої освіти; 

 здатність застосовувати та розробляти 

нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру 

в сфері освіти; 

СК-1 

 

 

 

СК-2  

 

 

 

 

СК-3 

 

 

 

СК-4 

 

 

 

СК-5 

 

СК-6 

 

 

СК-7 



 

 здатність враховувати різноманітність, 

індивідуальні особливості здобувачів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти;  

 здатність здійснювати експертизу та 

надавати консультації з питань освітньої 

політики та інновацій в освіті;  

 здатність розробляти і реалізовувати нові 

освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в 

освітнє середовище закладу освіти; 

 здатність до використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій 

діяльності. 

 

 

СК-8 

 

 

СК-9 

 

 

СК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІСТОРІЯ» 

ОС «МАГІСТР»   ДЕННОЇ/ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

 

Історія України: сучасне бачення 

1. Історія України та подолання історичних міфів.  

2. Формування українського національного історичного наративу та російський 

імперський історичний наратив у ХІХ ст. М. Грушевський «Звичайна схема 

«русскої» історії … ».  

3. Державницька концепція В. Липинського та істориків львівської школи 

М. Грушевського.   

4. Радянська історична політика щодо минулого України. 
5. Російський дискурс історії України та історична політика Української 

держави. 
6. Суспільні процеси та хронологічні межі Української революції 1917–1921 рр.  

7. Державотворча спрямованість та зовнішньополітичні чинники Української 

революції 1917–1921 рр.  

8. Радянський Голодомор в Україні 1932–1933 рр. 

9. Комуністичний тоталітарний режим в Україні кінця 1920-х – 1930-х рр.  

10. Сучасний український дискурс Другої світової війни. 

11. Місце ОУН і УПА у визвольній боротьбі в Україні в роки Другої світової 

війни.  

12. Суспільні процеси в Україні, обумовлені Помаранчевою революцією. 

13. Роль Євромайдану та Революції гідності в суспільному розвитку України. 

14. Військова агресія Росії в Криму та на Сході України. Захист України від 

російської військової агресії. 

 

Актуальні проблеми української історіографії 

15. Стан української історичної науки на початку 90-х рр. Змістовна та 

методологічна криза української історіографії пострадянської доби. 

16. Наукові дослідження істориків МДУ. 

17. Місце І. Крип`якевича в українській історіографії ХХ ст. 

18. Наукові долі істориків О. Компан, М. Брайчевського за радянського часу. 

19. Класифікація методів наукового дослідження: загальнонаукові, спеціальні. 

20. Наукові погляди В. Смолія та В. Степанкова в питаннях історії української 

національної революції ХVІІ ст. 

21. С. Плохій у сучасній українській історіографії. 

22. Дослідження історії козацтва в працях В. Щербака. 

23. Історія української революції в працях В. Верстюка та В. Солдатенка. 

24. Українська історіографія на початку ХХІ ст. 

25. Наукові погляди історика української діаспори І. Лисяка-Рудницького. 

 

Джерелознавство 

26. Основні види писемних джерел. 
27. Джерела особового походження: поняття, різновиди і загальні методи 



 

дослідження. 
28. Методика пошуку та виявлення джерел. 

29. Аналітична критика історичних джерел. 

30. Предмет і завдання джерелознавства. 

31. Актові та діловодні документи. 

32. Загальна характеристика періодичної преси як історичного джерела. 

33. Літописи як історичне джерело. 

 

Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті – 1914 рр.) 

34. Маріупольське повітове земство. 

35. Маріупольська міська дума в 1872-1914 рр. 

36. Доброчинці та громадські діячі українського Надазов’я у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

37. Міський голова Маріуполя Іван Попов. 

38. Маріупольські греки – конфесійно-територіально-станова спільнота. 

39. Міський архітектор Маріуполя 

 

Теорія і методика профільного навчання 

40. Сутність, принципи та структура профільного навчання в загальноосвітній 

школі. 

41. Форми організації профільного навчання в загальноосвітній школі. 

42. Оптимальні умови для навчання старшокласників у профільній школі 

(на прикладі викладання історії). 

43. Професійна підготовка вчителів у Європі. 

44. Сучасні європейські тенденції розвитку вищої освіти. 

45. Основні парадигми підготовки вчителя. Підвищення вимог до вчителя ХХІ ст. 

46. Вимоги до професійної поведінки сучасного вчителя. 

47. Зміст моральних норм професійної діяльності вчителя. 

48. Професійна майстерність та професіоналізм вчителя. 

49. Професійна діяльність учителя у вимірах вимог педагогічної деонтології. 

 

Освітній менеджмент 

50. Університети як центри науково-дослідної роботи в ХІХ ст.  

51. Класифікація методів наукового дослідження: загальнонаукові, спеціальні. 

52. Історія і еволюція авторського права. 

53. Сутність та зміст Концепції «Нова українська школа». 

54. Поняття професійної компетентності сучасного вчителя, її складові та умови 

формування. 

55. Завдання сучасної середньої освіти у світлі Закону України «Про освіту» 

(2017 р.) 



 

56. Сутність інклюзивного навчання у сучасній загальноосвітній школі. 

57. Сутність та особливості упровадження інтерактивного навчання як новітньої 

освітньої технології. 

58. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні навчальних дисциплін у 

загальноосвітній школі. 

59. Сутність та зміст методу проектів як освітньої технології. 

60. Дистанційні технології навчання та особливості їх упровадження а освітню 

практику сучасної школи. 



 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

Відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Маріупольському державному університеті від 

24.06.2021 № 211 атестація здобувачів вищої освіти приймається 

Екзаменаційною комісією, склад якої затверджується наказом ректора 

Університету. Екзаменаційний контроль проводиться у відповідності до 

навчального плану. Питання, що виносяться на екзамен, складаються на основі 

навчальних програм. Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Середня освіта. Історія» за ОС «Магістр» здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності. 

Повнота відповідей студентів визначається та фіксується відповідно до 

декількох шкал оцінювання: 

- національна шкала оцінювання: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»; 

- шкала ECTS: «А», «В», «С», «D», «Е», «F». 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

74-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 



 

виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача 

може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих 

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального 

матеріалу 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об’єктів  

 

Підсумкова оцінка єдиного державного кваліфікаційного екзамену 

визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних 

завдань. Оцінки державного екзамену виставляє кожен член комісії. 
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