Як визначаються результати зовнішнього
незалежного оцінювання з історії України?
Визначення результ ат ів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюєт ься
поет апно.
Під час першого ет апу на основі даних комплексної авт омат изованої обробки
бланків відповідей т ипу А визначаєт ься загальний тестовий бал, от риманий
абіт урієнт ом.
Загальний тестовий бал – це арифметична сума балів, отриманих за виконання
кожного завдання тесту.
На другому ет апі т ест ові бали, от римані абіт урієнт ами, переводят ься в оцінки за
рейт инговою шкалою 100–200 балів після вст ановлення порогу «склав/не склав».
Поріг «склав/не склав» визначаєт ься експерт ною фаховою комісією з кожного
предмет а окремо після проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Т очкою відліку
шкали 100–200 буде не «0» т ест ових балів, а значення т ест ового бала, який відповідає
порогу «склав». Абіт урієнт и, які не подолали поріг «склав», не мат имут ь права брат и
участ і в конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах України.
Р ейт инговий бал визначаєт ься окремо з кожного предмет а.
У день оголошення результ ат ів зовнішнього незалежного оцінювання з іст орії
України на офіційному веб-сайт і Українського цент ру оцінювання якост і освіт и буде
розміщено т аблицю переведення т ест ових балів у рейт ингову шкалу від 100 до 200 балів.
Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання з іст орії
України може самостійно визначит и кількіст ь т ест ових балів, набраних під час
проходження т ест ування, за допомогою поданих нижче схем оцінювання завдань
серт ифікаційної робит и.
1.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23, 31–53)
оцінюєт ься в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо
вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не
надано.
2.
Завданнянавстановленнявідповідності («логічніпари»)
(№24–26, 54–56) оцінюєт ься в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно
вст ановлену відповідніст ь («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної
«логічної пари» або відповіді на завдання не надано.
3.
Завдання на встановлення правильної послідовності (№27, 28 і 57, 58)
оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовніст ь усіх подій; 2
бали, якщо вказано першу й ост анню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або ост анню
подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.
4.
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих
варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№29, 30 і 59, 60). Завдання
оцінюєт ься в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із
т рьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або
відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.
Максимальна кількіст ь балів, яку можна набрат и, правильно виконавши всі
завдання серт ифікаційної робот и з іст орії України, – 94.
Інформацію щодо способів визначення результ ат ів пробного зовнішнього
незалежного оцінювання буде розміщено на сайт і відповідного регіонального цент ру
оцінювання якост і освіт и (інформаційна ст орінка «Особист ий кабінет учасника ПЗНО»).

