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 2 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

тесту з історії України для вступних випробувань 
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

підготовлена кафедрою українознавства 
 

Призначення тесту: 
Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з історії 

України з метою конкурсного відбору для навчання в академії. 
 
Документи, які визначають зміст тесту: 
Тест розроблено на основі Програми та рекомендацій для зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України. 
 
Структура тесту. 
Загальна кількість завдань тесту – 26. 
На виконання тесту відведено – 120 хвилин. 
 
Характеристика завдань тесту. 
Тест з історії України складається з таких форм тестових завдань:  
 
1. Завдання 1-20 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. 

Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку відповідей. 
2. У завданнях 23-24 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в 

таблиці бланка відповідей. Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, 
цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. 

3. Завдання 25-26 мають сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Виберіть 
три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді та запишіть їх у бланку відповідей. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
окремих завдань і тесту в цілому 

За правильне (частково правильне) виконання завдання кожної форми встановлюються 
наступні бали:  

 
1. Завдання 1-20 оцінюється в 4 тестових бали кожне. 
2. Завдання 23-24 оцінюється в 30 тестових бали кожне. 
3. Завдання 25-26 оцінюється в 30 тестових бали кожне. 
 
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з 

історії України – 200. 
Якщо за результатами проходження вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди вступник отримує оцінку нижчу за 100 балів – предметною комісією ухвалюється 
рішення про негативну оцінку («незадовільно»). 
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