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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Випускний екзамен з історії України проводиться з метою перевірки рівня знань і вмінь слухачів 
підготовчого відділення відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни 
«Історія України».  

Зміст тесту підсумкової атестації (випускного екзамену) визначається робочою програмою з історії 
України для слухачів підготовчого відділення.  
Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№1-39). До кожного із завдань 
пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один – правильний. Завдання вважається 
виконаним, якщо обрано правильну відповідь. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. 
Максимальна кількість балів за виконання завдань І рівня– 39  
Рівень ІІ. Завдання на встановлення відповідності (№№40-42). До кожного завдання подано 
інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). Виконуючи завдання, 
необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити 
логічні пари). Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється окремо – 0,5 бала. 
Максимальна кількість балів за виконане завдання – 2 бали. Максимальна кількість балів за 
виконання завдань ІІ рівня – 6. 
Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності (№№43-45). До кожного 
завдання подано перелік чотирьох подій, які необхідно розташувати у правильній хронологічній 
послідовності. Якщо правильно вказано або першу, або останню подію, завдання оцінюється в 
0,5 бала. Якщо правильно вказано першу і останню події, завдання оцінюється в 1 бал. Якщо 
правильно вказано послідовність усіх чотирьох подій, завдання оцінюється у 2 бали 
(максимальна кількість балів за виконане завдання). Максимальна кількість балів за 
виконання завдань ІІІ рівня – 6. 
Рівень IV. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 
варіантів (№№ 46-48). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, з яких лише 
три є правильними. Кожен варіант відповіді у завданні оцінюється окремо. Правильна відповідь 
оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за виконане завдання – 3 бали. Максимальна 
кількість балів за виконання завдань IV рівня – 9  
Максимальна кількість балів за виконання завдань 60. 
 

                    


