ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма вступних випробувань з історії України для абітурієнтів, які
вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідає програми
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови
та літератури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
26.06.2018 року № 696 (http://testportal.gov.ua/ist/).

Характеристика роботи та критерії оцінювання завдань
з історії України на вступних екзаменах
до Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму
(Новоград-Волинського політехнічного фахового коледжу)
на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступних випробувань містить 6 варіантів, кожен з яких
складається із 21 завдання, що охоплюють увесь курс предмету «Історія України»
передбачений
програмою
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(http://testportal.gov.ua/ist/) та розкривають цілісну картину розвитку української
державності та суспільства від найдавніших часів до сьогодення.
Програма завдань на вступні іспити розроблена в тестовому варіанті.
Кожен тест складається із завдань різних рівнів складності: від
елементарного визначення правильності твердження за принципом «так» - «ні»,
до творчої роботи, що передбачає перевірку знань абітурієнтами фактичного
матеріалу, навичок і вмінь логічного мислення, аналізу історичних подій,
закономірностей розвитку української нації та її державності.
Виконання роботи розраховане на 2 академічні години.
Кожне тестове завдання оцінюється у відповідності з визначеними
критеріями, а саме:
1. Завдання 1 – 6, що мають одне правильне твердження із двох запропонованих.
Якщо абітурієнт правильно визначився з відповіддю, обравши вірно «так», або
«ні» до запропонованого твердження, то він за кожну правильну відповідь
отримає 0,5 бала.
2. Завдання 7 – 11, що мають чотири варіанти відповідей із яких лише один
правильний.
Якщо абітурієнт, згідно вимог завдання, обрав одну відповідь із кількох
запропонованих і ця відповідь вірна, то він отримає за неї 0,5 бала.
3. Завдання 12 – 15, що мають шість варіантів відповідей, із яких лише три
правильні.
Якщо абітурієнт відшукає три правильні відповіді із запропонованих шести
варіантів, то за них він отримає 1,5 бала. Якщо абітурієнт вкаже на дві
правильні відповіді, то за них він отримає 1 бал. Якщо ж відшукає лише одну
правильну відповідь, отримає за неї 0,5 бала.
4. Завдання 16 і 17, що потребує встановлення хронологічної послідовності
подій.
Якщо абітурієнт розташує усі п’ять подій у правильній хронологічній
послідовності, то він отримає 2,5 бала. Якщо правильно розмістить чотири
події в хронологічній послідовності – отримає 2 бали. Три події – 1,5 бала, дві –
1 бал, одну – 0,5 бала.
5. Завдання 18,19, що потребують встановлення відповідності.
Якщо абітурієнт вірно визначив одну правильно створену логічну пару із
багатьох запропонованих у конкретному завданні, то він отримає 0,5 бала. За
дві правильно створені логічні пари – 1 бал, за три – 1,5 бала, за чотири – 2
бала і за п’ять логічних пар отримає 2,5 бала.

6. Завдання 20, що потребує короткої текстової відповіді.
Якщо абітурієнт, прочитавши визначення, вірно вкаже якому історичному
терміну воно належить, за таке трактування він отримає 0,5 бала.
7. Завдання 21, що потребує розгорнутої аналітичної текстової відповіді.
Якщо абітурієнт дасть (напише) чітку, аргументовану, повну, логічно
викладену з висновками відповідь на поставлене питання, він отримає
максимально 2 бали. Відповідь з помилками, неповна буде оцінена від 0,5 до 2
балів.
Максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати за правильне
виконання всіх тестових завдань становить 24 бала.
Визначивши кількість набраних абітурієнтом балів за виконане тестове
завдання вступних випробувань, оцінюємо його успіхи за дванадцятибальною
системою.
Кількість набраних
балів
до 2 балів
до 4 балів
до 6 балів
до 8 балів
до 10 балів
до 12 балів
до 14 балів
до 16 балів
до 18 балів
до 20 балів
до 22 балів
до 24 балів

Оцінка за 12бальною
системою
1
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Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної
середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати,
обраховані за 12-бальною шкалою, переводяться в шкалу від 100 до 200 балів
відповідно до Таблиці переведення (додаток 2 до Правил прийому на навчання
до Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму (НовоградВолинського політехнічного фахового коледжу) в 2020 році).

