Критерії оцінювання вступного іспиту з історії України
Вступний іспит з історії України містить 30 завдань. Максимальна кількість
балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 36. На
виконання екзаменаційної роботи відведено 60 хвилин.
Типи завдань вступного іспиту та схеми нарахування балів за виконання завдань
Форма / опис завдання
Завдання з вибором однієї правильної
відповіді (№ 1–27). Завдання має основу та
чотири варіанти відповіді, з яких лише один
правильний.

Схема нарахування балів
0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну
відповідь; 0 балів, якщо вказано
неправильну відповідь, або вказано
більше однієї відповіді, або відповіді на
завдання не надано.
0, 1, 2 або 3 бали:

Завдання на встановлення правильної
послідовності (№ 28). Завдання має основу
та перелік подій (явищ, фактів, процесів
тощо), позначених буквами, які потрібно
розташувати в правильній послідовності, де
перша подія має відповідати цифрі 1, друга –
цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Завдання з вибором трьох правильних
відповідей із семи запропонованих
варіантів відповіді (№ 29,30). Завдання має
основу та сім варіантів відповіді, позначених
цифрами, серед яких лише три правильні.

3 бали, якщо правильно вказано
послідовність усіх подій; 2 бали, якщо
правильно вказано першу й останню
події; 1 бал, якщо правильно вказано або
першу, або останню подію; 0 балів – за
завдання, якщо неправильно вказано
першу й останню події, або відповіді на
завдання не надано.
0, 1, 2 або 3 бали:
1 бал – за кожен правильно вказаний
варіант відповіді (цифру) із трьох
можливих; 0 балів, якщо не вказано
жодного правильного варіанта відповіді
(цифри), або один варіант відповіді
(цифра) вказано тричі, або відповіді на
завдання не надано.
Порядок написання цифр значення не має.

Таблиця переведення балів завдання вступного іспиту у 12 бальну шкалу
та 100-200 балів.
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