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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості
історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних
досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.
Вступне випробування передбачає перевірку сформованих в учнів знань про
основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого,
діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних
історичних умінь. Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння учнів:
- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших подій і
процесів, поняття, місця подій, обставини, учасників, результати подій, пам’ятки
культури;
- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їх
послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами,
процесами, подіями та періодами, епохами;
- локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти (події, явища,
процеси) на карті;
- описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам’ятки культури різних епох;
- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, етапи, віхи)
подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;
- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними
явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою;
- розпізнавати найвидатніші культурні пам’ятки, описувати їх, визначати
архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних
періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній
спадщині;
- визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, значення
найважливіших подій в історії України;
- встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;
- давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і доречно
вживати;
- працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати
відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати
зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він
висвітлює.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО
ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА
ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Завдання складається з 30 варіантів, кожен з яких містить 12 тестових завдань, дві
хронологічні послідовності та одне теоретичне питання.
Завдання складено у відповідності з вимогами навчальної програми курсу «Історія
України».
Тестові завдання охоплюють весь матеріал курсу.
Для проведення письмового вступного випробування з історії України відводиться
2 академічні години.
Іспит з історії України на основі базової загальної середньої освіти оцінюється за
12-бальною шкалою.
Завдання з історії України складається із завдань трьох рівнів складності.
Перший рівень складається із завдань, які передбачають вибір 1 правильної
відповіді. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.
Другий рівень передбачає складання хронологічної послідовності. Кожне завдання
оцінюється в 2 бали.
Третій рівень передбачаю розгорнуту відповідь на теоретичне запитання й
оцінюється максимально – в 4 бали.
Бали
Критерії оцінювання
1 Абітурієнт може відтворити 2-3 події, дати, історичні постаті; мало усвідомлює
мету навчально-пізнавальної діяльності.
2 Абітурієнт може усно відтворити кілька історичних термінів, явищ, повинен
вибрати вірний варіант відповіді (на рівні «так-ні»); частково визначає
хронологічну послідовність подій; може самостійно знайти відповідь у тексті
підручника; розрізняє окремі історичні події та явища без зв'язку між ними.
3 Абітурієнт може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити
окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з історичними
джерелами, слабко орієнтується в хронології подій; має лише загальне уявлення
про історичну карту; відсутні сформовані уміння та навички.
4 Абітурієнт має початковий рівень знань; описує історичні події без пояснень
причин, з допомогою викладача здатен відтворити логіку та хронологію подій,
слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навики в роботі з підручником,
картою, історичними документами; самостійне опрацювання навчального
матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, стандартні
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу.
5 Абітурієнт знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з
помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може
самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює історичні
понять, наводить приклади, знає основні дати; орієнтується в хронології;
підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен
використовувати під час відповіді карти, схеми; відповіді непослідовні та
нелогічні.
6 Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворює більшу
частину навчального матеріалу, може поверхово аналізувати історичні події та
явища і робити певні висновки; відповідає за планом, висловлює власну думку
щодо теми, володіє хронологією подій.
7 Абітурієнт правильно відтворює логіку історичних подій, встановлює причиннонаслідкові зв'язки між ними, аналізує явища, оцінює діяльність історичних
постатей, наводить власні приклади на підтвердження висловлюваної думки;
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Критерії оцінювання
самостійно викладає матеріал теми, здатен з допомогою викладача скласти план
реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується
додатковими джерелами історичної інформації; правильно використовує
історичну термінологію; складає прості таблиці та схеми.
Абітурієнт має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний матеріал в
стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору історичного
взаємозв'язку; синхронізує історичні події; досконало володіє історичною та
політичною картою; формулює та чітко аргументує власну думку; здатен
опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та захищати його
найважливіші положення.
Абітурієнт вільно оперує вивченим матеріалом, самостійно аналізує та
систематизує історичні явища; знання може застосовувати у змінених,
нестандартних ситуаціях; висловлює стандартну аргументацію при оцінці
історико-політичних явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного
опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем;
виконує прості творчі завдання.
Абітурієнт має глибокі та повні знання історичних подій, явищ, лідерів; може
визначати тенденції та протиріччя історичних процесів; робить аргументовані
висновки; використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно складає
таблиці та схеми; вирішує творчі завдання; вільно орієнтується у нестандартних
ситуаціях; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти
іншу позицію як альтернативну.
Абітурієнт здатен до самостійного вивчення матеріалу; вміє застосувати вивчений
матеріал для винесення власних аргументованих суджень в практичній діяльності
(диспути, дискусії, круглі столи), спроможний підготувати за підтримки викладача
виступ на студентську наукову
конференцію; самостійно знаходить інформацію (наукова історична література,
мас-медіа, Інтернет, мультимедійні програми тощо); вільно оперує термінологією;
вирішує проблемно-історичні завдання.
Абітурієнт має системні знання, вміє їх самостійно набувати, представляє власні
неординарні судження щодо історичних процесів та явищ; користується широким
арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання,
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу історичних явищ; самостійно
виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній
та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.
Шкала переведення балів:
Бали за 12-бальною шкалою
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Бали за 200-бальною шкалою
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
105
100
3

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО
ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА
ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Завдання складається з 10 варіантів, кожен з яких містить 10 тестових завдань, які
відповідають Державній програмі з Історії України.
Тестові завдання охоплюють весь матеріал курсу.
Для проведення письмового вступного випробування з історії України відводиться
2 академічні години.
Іспит з історії України на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за
12-бальною шкалою.
Завдання з історії України складається із завдань трьох рівнів складності.
1-3 завдання передбачає вибір однієї правильної відповіді, оцінюється в 1 бал.
4-5 завдання передбачає складання хронологічної послідовності. Кожне завдання
оцінюється в 2 бали.
6-10 завдання передбачає вибір однієї правильної відповіді, яка оцінюється в 1 бал.
Всього за правильно виконані завдання можна отримати 12 балів, які переводяться
у шкалу від 100 до 200 балів.
Бали
Критерії оцінювання
1 Абітурієнт може відтворити 2-3 події, дати, історичні постаті; мало усвідомлює
мету навчально-пізнавальної діяльності.
2 Абітурієнт може усно відтворити кілька історичних термінів, явищ, повинен
вибрати вірний варіант відповіді (на рівні "так-ні"); частково визначає
хронологічну послідовність подій; може самостійно знайти відповідь у тексті
підручника; розрізняє окремі історичні події та явища без зв'язку між ними.
3 Абітурієнт може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити
окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з історичними
джерелами, слабко орієнтується в хронології подій; має лише загальне уявлення
про історичну карту; відсутні сформовані уміння та навички.
4 Абітурієнт має початковий рівень знань; описує історичні події без пояснень
причин, з допомогою викладача здатен відтворити логіку та хронологію подій,
слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навики в роботі з підручником,
картою, історичними документами; самостійне опрацювання навчального
матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, стандартні
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу.
5 Абітурієнт знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з
помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може
самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює історичні
понять, наводить приклади, знає основні дати; орієнтується в хронології;
підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен
використовувати під час відповіді карти, схеми; відповіді непослідовні та
нелогічні.
6 Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворює більшу
частину навчального матеріалу, може поверхово аналізувати історичні події та
явища і робити певні висновки; відповідає за планом, висловлює власну думку
щодо теми, володіє хронологією подій.
7 Абітурієнт правильно відтворює логіку історичних подій, встановлює причиннонаслідкові зв'язки між ними, аналізує явища, оцінює діяльність історичних
постатей, наводить власні приклади на підтвердження висловлюваної думки;
самостійно викладає матеріал теми, здатен з допомогою викладача скласти план
реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується
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додатковими джерелами історичної інформації; правильно використовує
історичну термінологію; складає прості таблиці та схеми.
Абітурієнт має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний матеріал в
стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору історичного
взаємозв'язку; синхронізує історичні події; досконало володіє історичною та
політичною картою; формулює та чітко аргументує власну думку; здатен
опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та захищати його
найважливіші положення.
Абітурієнт вільно оперує вивченим матеріалом, самостійно аналізує та
систематизує історичні явища; знання може застосовувати у змінених,
нестандартних ситуаціях; висловлює стандартну аргументацію при оцінці
історико-політичних явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного
опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем;
виконує прості творчі завдання.
Абітурієнт має глибокі та повні знання історичних подій, явищ, лідерів; може
визначати тенденції та протиріччя історичних процесів; робить аргументовані
висновки; використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно складає
таблиці та схеми; вирішує творчі завдання; вільно орієнтується у нестандартних
ситуаціях; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти
іншу позицію як альтернативну.
Абітурієнт здатен до самостійного вивчення матеріалу; вміє застосувати вивчений
матеріал для винесення власних аргументованих суджень в практичній діяльності
(диспути, дискусії, круглі столи), спроможний підготувати за підтримки викладача
виступ на студентську наукову
конференцію; самостійно знаходить інформацію (наукова історична література,
мас-медіа, Інтернет, мультимедійні програми тощо); вільно оперує термінологією;
вирішує проблемно-історичні завдання.
Абітурієнт має системні знання, вміє їх самостійно набувати, представляє власні
неординарні судження щодо історичних процесів та явищ; користується широким
арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання,
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу історичних явищ; самостійно
виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній
та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.
Шкала переведення балів:
Бали за 12-бальною шкалою
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Бали за 200-бальною шкалою
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
105
100
5

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ НА
СПІВБЕСІДІ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
для вступників на основі повної загальної середньої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для осіб, яким Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» надане таке право
Конкурсний відбір у формі співбесіди проводиться з вступниками, яким відповідно
до чинного законодавства України та затверджених Правил прийому у Роменському
коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» надане таке право.
Метою проведення співбесіди є:
- рівень оволодіння історичними знаннями;
- знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів;
визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
- рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття
причинно-наслідкових зв’язків між подіями;
- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з історичними
джерелами; обґрунтування власного ставлення щодо історичної події, явища,
діяча.
Рівень знань вступників оцінюються як «достатній» чи «недостатній».
Вступники, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі у конкурсі за
цими результатами не допускаються.
Співбесіда з одним вступником триває, як правило, не більше 15 хвилин.
Рівень знань вступників оцінюються як «високий», «достатній» чи «недостатній».
Вступники, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі у конкурсі за
цими результатами не допускаються.
«Достатній» рівень. Під час усної співбесіди вступник надає повну відповідь на всі
питання білета, аргументує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні
приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно
і правильно з огляду на норми літературної мови.
Вступник дає відповідь допускає деякі помилки, які сам виправляє після
зауваження екзаменаторів, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і
мовленнєвому оформленні.
«Недостатній» рівень. Вступник виявляє повне незнання матеріалу відповідного
питання. Путає відповіді.
Інформація про результати конкурсного відбору у формі усної співбесіди
оголошуються вступникові в день її проведення.
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