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систематизувати сво·iзнання та допоможе зорiентуватися, на яю питания 
потрiбно звернути увагу припiдготовцi до вступного iспиту з icтopi"i 
Укра"iни. 

Оцiнювання результатiв вступ них випробувань передбача€ 
оцiнюваннязасво€них абiтурi€нтами знань i сформованих умiнь та навичок: 

• знания дат, хронологiчних меж, перiодiв найбiльш важливих
iсторичних подiй iпроцесiв; 

• знания фактiв, мiсця, обставин, учаснйкiв, результатiв подiй;
• спiввiднесення одиничних фактiв i типових загальних явищ;
• визначення характерних сутт€вих рис iсторичних явищ i подiй;
• групування (�<ласифiкацiя) фактiв за вказаною ознакою;
• знания iсторичних понять термшш, 'ix визначень;
• розкриття причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж подiями;
• основнi закони та етапи розвитку людсько'i спiльностi;

. . . 

• пор1внювати, анашзувати, узагальнювати 1 критично ощнювати
iсторичнi факти тадiяльнiсть осiб; 

• оцiнювати подi'i та дiяльнiсть людей в. iсторичному процесi з поз и ui"i
загальнолюдських цiнностей;
• спiв ставляти iсторичнi подi"i, процеси з перiодами (епохами);
• розрiзняти тенденцiйно подану iнформацiю;
• орiентуватись у науковiй перiодизацi"i icтopi'i Укра'iни.

Програма вступних випробувань розглянута на засiданнi циклово·i 
кoмici"i суспiльно-гуманiтарних дисциплiн 
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Критерi'i оцiнювання вступного випробування 

з icтopi'i Укра'iни у ВСП «Фаховий коледж iнформацiйних технологiй та 

землевпорядкування Нацiонального авiацiйного унiверситету» 

Змiст екзаменацiйноi· роботи з icтopi'i Укра'iни, яку виконують 
абiтурiенти, що вступають до ВСП «Фаховий коледж iнформацiйних 
технологiй та землевпорядкування НАУ», повнiстю вiдповiдае чиннiй 
програмi з icтopi'i Укра'iни для закладiв загально·i середньо·i освiти. На iспитi 
перевiряються як теоретичнi знания учнiв, так i практичнi ум1ння та �ав�чки. 

Екзаменацiйна робота з icтopi'i Укра'iни проводиться письмово · у 
тестовiй формi. Bci варiанти завдань тотожнi. за .с::груктурою та .. однаковi за 
. . ршнем складност1. 

Екзаменацiйна робота складаеться :3 30 _ завдань рiзного рiвня 
складностi. Максимальна кiлькiсть ба;i�, яку можна набрати, правильно 
виконавши всi завдання, - 50. 

Завдання першого типу - це завдання з вибором однiе'i правильно·i 
вiдповiдi (№ 1.1 - 1.22). Завдання мае основу та чотири варiанти вiдповiдi, з 
яких лише ОДИН правильний. Завдання в'важаеться виконаним, ЯКЩО

абiтурiент вибрав i позначив вiдповiдь у бланку. За кожну правильно вказану 
вiдповiдь абiтурiент отримуе 1 бал; 6 1 балiв, ЯКЩО вказано неправильну 
вiдповiдь, або вказано бiльше однiе'i вiдгiовiдi, аб'Ь вiдп6в1дi на завдання не 
надано. 

Завдання другого типу - це завда}1ня на встанавлення· вiдповiдностi 
(«логiчнi пари») (№ 2.1 - 2.4). Завдання мае основу та два· стовпчики 
iнформацi'i, позначених цифрами i буквами. Виконання завдання передбачае 
встановлення вiдповiдностi (утворення �<nогiчних пар>>) мiж ... iнформаuiею, 
позначеною цифрами i буквами. Завд�ння. вважають виконаним, якщо 
абiтурiент зробив позначки на перетинах рядкiв у таблицi бланка. За кожну 
правильно встановлену вiдповiднiсть ( «лог:iчну пару») -=- \ .. бал; О балiв за 
будь-яку «логiчну пару», якщо зроблено 

0

бiльше. однiе'i. позначки в рядку 
та/або колонцi; О балiв за кожне завдання, якщо . не �казана жодно·i 
правильно·i вiдповiдностi або вiдповiдi на завдання не надано. _ ,: 
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Завдання третього типу - завдання . на . .встановf!еtrня прqвильно·i 
ПОСЛiдОВНОСТi (№ 3.1 - 3.2). Це завдаННЯ .М�€ ОСНО�У. та П�ре:пiк;.nqдiй (��ИЩ,
фактirз, процесiв тощо ), позначених бук_вами, якi· потрiбно. розташ.увати . в
правильнiй послiдовностi, де перша подiя. t-.;1асвiдпо�iда::rи1 .циф.рi -1,-д,.ру.га..
цифрi 2, третя - цифрi 3, четверта - µифрi 4. )ав��-���. �и�коiш�i.: коли
абiтурiент зробив позначки на перетинах рядкiв i _кQлоно_к у .таблицL б.ланка . 
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3 бали, якщо правильно вказана послiдовнiсть ycix подiй; 2 бали, якщо 
правильно вказано першу i останню подi'�'; 1 бал, якщо правильно вказано або 
першу або останню подiю. 

Завдання четвертого типу - завдання з вибором трьох правильних 
вiдповiдей iз семи запропонованих варiантiв вiдповiдi (№ 4.1 -4.2). Завдання 
маЕ: основу i сiм варiантiв вiдповiдi, познач'ених uифрами, серед яких лише 
три правильнi. Завдання виконане, якщо абiтурiснт вибрав i записав три 
вщповщ1 (цифри) у бланку. 1 бал - за ко>kен правильно вказаний варiант 
вщпов�д1 (цифру) iз трьох можливих. Порядок написання uифр значення 
нема€. 

Нарахування балiв: 

Номери завдань Кiлькiсть балiв Усього 
1.1. -1.22 по 1 балу 22 балй 
2.1 - 2.4 по 4 бали 1 б балiв 
3.1-3.2 по 3 бали 6 балiв 
4.1 -4.2 по 3 бали 6 балiв 
У сього балiв 50 ба:лiв 

Переведення набраних тестових · баhiв у 100-бальну 
вiдбуваЕ:ться шляхом перемножування кiш;:костi балiв на 2 i 4. 

200-бальну

Тестовий бал 

1 -9 
1 О -19 
20-29
30-33
34-35
36-37
38-40
41 -42 
43-44
45-46
47-48
49-50

12-бальна
система
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

100-бальна 200-бальна
система система
2 -18 4-36
20 -· 38 40-76
40-, 58 80 -116
60-. 66 120-132
68-70 136-140
72-74 144 -148
76-80 152 -160 
82-84 164 -168 
S-6 _: 88· 172 -176 
90-92 -- 180 -184 -

94-96 188 -192 
98 - 100 196 - 200 
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Схвалено на засiданнi Приймально'�' комiсi·1 
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