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Оцінювання рівня знань вступників проводиться кожним із членів предметної комісії окремо 
відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань встановлюється за 
результатами відповідей вступників та на підставі обговорення членами предметної екзаменаційної 
комісії кількостей набраних вступниками балів.

Кількість 
балів Критерії оцінювання

1-50

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: не може самостійно 
відтворити фактичний матеріал питання; не може дати стислу характеристику історичній 
постаті, встановити послідовність подій на основі знання їх дат; не правильно вживає історичні 
терміни; не може розповісти про історичну подію чи постать, визначити історичну подію чи 
постать за описом, співвіднести рік зі століттям, століття з тисячоліттям, тощо.

51-99

Вступник не може бути рекомендований до зарахування якщо: може частково відтворити 
фактичний матеріал питання; може частково дати характеристику історичній постаті, 
встановити послідовність подій на основі знання їх дат; не правильно вживає більшість 
історичних термінів; може лише двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну 
подію чи постать, частково визначити історичну подію чи постать за описом, приблизно 
співвіднести рік зі століттям, століття з тисячоліттям, тощо.

100-149

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: у задовільному обсязі опанував 
програмний матеріал відповідно до вимог навчальної програми; на основі отриманих знань 
виявляє здатність до самостійного але не критичного оцінювання історичних явищ і процесів; 
може частково визначити закономірності історичного процесу; частково застосувати здобуті 
знання і вміння в практичній діяльності; узагальнює окремі факти і частково формулює 
нескладні висновки.

150-189

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: у достатньому обсязі опанував 
програмний матеріал відповідно до вимог навчальної програми; на основі міцних знань виявляє 
здатність до самостійного частково критичного оцінювання історичних явищ і процесів; може 
визначити закономірності історичного процесу; застосувати здобуті знання і вміння в 
практичній діяльності; узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки; може дати 
порівняльну характеристику історичних явищ, вивчення понять; у цілому самостійно 
встановлює синхронність подій у межах курсу історії України.

190-200

Вступник може бути рекомендований до зарахування якщо: у повному обсязі опанував 
програмний матеріал відповідно до вимог навчальної програми; на основі глибоких і міцних 
знань виявляє здатність до самостійного критичного оцінювання історичних явищ і процесів; 
може визначити загальні тенденції та закономірності історичного процесу; викласти власне 
розуміння історичних явищ; застосувати здобуті знання і вміння в практичній діяльності; 
вільно оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні 
висновки, обґрунтовує свої висновки фактами, здобутими з кількох джерел (підручника, 
наочних посібників, історичних документів); може дати порівняльну характеристику 
історичних явищ, вивчення понять; у цілому самостійно встановлює причинно-наслідкові 
зв'язки, встановлює синхронність подій у межах курсу історії України.
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