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ХАРАКТЕРИСТИКА ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

Вступне тестування з історії України проводиться з метою визначення базового рівня знань і вмінь 

слухачів (вхідна рейтингова оцінка). Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для учнів 

5-10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни «Історія України». Форма 

проведення – тестування. Загальна кількість завдань тесту – 20. На виконання тесту відведено – 

45 хвилин. Тест оцінюється в 60 балів. 

Вступне тестування включає наступні теми навчальної програми з дисципліни «Історія України»: 

стародавня історія України, виникнення та розвиток Київської Русі, українські землі у другій половині 

ХVІІ ст., Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст., модернізація 

українського суспільства в середині – другій половині ХІХ ст., українська революція (1917–1918 рр.), 

закріплення радянської влади в Україні (1929–1939 рр.), Україна в роки Другої світової війни (1941–

1945 рр.). Тест складається із завдань трьох рівнів. 

 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

До кожного із 16 завдань пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. 

Завдання вважається виконаним, якщо обрана правильна відповідь. Кожне завдання оцінюється в 

1 бал. Всього – 16 балів. 

 

Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності 

До кожного з двох завдань 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 у завданні оцінюється 

окремо – 4 бали. Всього – 32 бали. 

 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

До кожного з двох завдань подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно 

розташувати у правильній послідовності. Якщо вказано правильну послідовність подій, завдання 

оцінюється у 6 балів. Якщо правильно вказано першу і останню подію, завдання оцінюється в 

3 бали. Якщо правильно вказано або першу, або останню подію, завдання оцінюється в 1 бал. 

Всього – 12 балів. 

 

Рівень І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. На який період припадає панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я?  

А неоліту 

Б енеоліту 

В бронзового віку 

Г раннього залізного віку 

Зразок відповіді. 1 – Г 

                    



Рівень ІІ. Завдання на встановлення правильної відповідності 

18. Встановіть відповідність між роками та подіями Національно-визвольної війни українського 

народу середини ХVІІ ст. 

1 1648 р. А укладення Віленського перемир’я між Річчю 

Посполитою і Московським царством 

2 1649 р. Б укладення «Березневих статей» – першого 

договору між Військом Запорозьким і Московським 

царством 

3 1651 р. В укладення Білоцерківського мирного договору 

між Військом Запорозьким і Річчю Посполитою 

4 1654 р. Г укладення Зборівського мирного договору між 

Військом Запорозьким і Річчю Посполитою 

 Д укладення гетьманом Б. Хмельницьким 

військового союзу з Кримським ханством 

Зразок відповіді. 18. 1 – Д 2 – Г 3 – В 4 – Б 

Рівень ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності 

19. Встановіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни 

(1941–1945 рр.). 

А Кримська наступальна операція 

Б «Битва за Дніпро» 

В Карпатсько-Ужгородська операція 

Г Корсунь-Шевченківська операція 

Зразок відповіді. 19. Б, Г, А, В. 


