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ПРОГРАМА 

вступного іспиту з історії України 

Українсько-американського університету Конкордія 

в  2019 р. 

 

1. ВСТУП 

Програма вступних екзаменів з історії України охоплює всі розділи 

шкільної програми з курсу «Історія України». 

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної 

програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти 

випускник, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні 

випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої 

знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при 

підготовці до вступного екзамену з історії України. 

 Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання 

засвоєних абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок: 

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних 

подій і процесів;  

• знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій; 

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;  

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;  

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;  

• знання історичних понять термінів, їх визначень;  

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями. 

 

 

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

з дисципліни «Історія України» 

Абітурієнт повинен знати : 

 сутність основних проблем історії та сучасного буття народу України; 

 основні закони та етапи розвитку людської спільності; 

 витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах; 

 суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного  

розвитку українського народу; 

 історичні події; 

 зародження та розвиток української державності; 

 процеси розбудови сучасної незалежної української держави; 

 діяльність історичних осіб і політичних партій; 

вміти: 

 порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні 
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факти та діяльність осіб; 

 оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції 

загальнолюдських цінностей; 

 зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами); 

 розрізняти тенденційно подану інформацію; 

 орієнтуватись у науковій періодизації історії України. 

 

ІІІ. Структура вступного тестування 

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання 

пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт вибирає 

правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, 

якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше 

варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не 

позначено взагалі. 

2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з 

інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами 

(ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести 

матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) 

навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у формі відповідей. 

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання на 

встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових 

бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо 

вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню 

подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання 

не надано.. 

Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система 

оцінювання: 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 2 тестовий бал. 

2. Завдання на встановлення відповідності: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Один 

бал за одну правильно встановлену відповідність, два бали за дві і т.д.. 

3. Завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2, 3 тестові бали.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши 

всі завдання тесту з історії України, –200 по рейтинговій шкалі від 100 до 

200 балів. 
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