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Критерії оцінювання:  
Завдан

ня 

Кількість балів Форми завдань та їх коротка 

характеристика 

1(1-10) Завдання з вибором  однієї правильної 

відповіді оцінюється 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 Максимальна кількість 

балів за дане завдання  - 10. 

Тестові завдання з однією правильною 

відповіддю. 

За їх допомогою перевіряються знання дат, 

фактів, розуміння понять та термінів, 

визначення причин та наслідків подій 

тощо. 

11 За встановлення кожної логічної пари 

студент отримує 1 бал; 0 балів, якщо 

вказано неправильну логічну пару. 

Максимальна кількість балів за 

встановлення всіх логічних пар – 4.  

Завдання на встановлення 

відповідності(логічні пари) 

Завдання перевіряє знання історичних 

фактів та розуміння зв’язків між ними 

12 Завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 

бал за кожну правильно вказану відповідь 

(цифру) із двох можливих; 0 балів, якщо 

не вказано жодної правильної відповіді 

(цифри) або відповіді на завдання не 

надано. Порядок написання цифр значения 

не має 

Завдання з двома правильними відповідями 

До кожного завдання наведено п’ять 

варіантів відповіді, з яких правильними є 

дві. 

Допомагає оцінити вміння студентів 

аналізувати історичний матеріал 

(навченість на рівні оперування 

історичною інформацією) 

13 Завдання оцінюється в 0, 2 та 5 балів. 

0 балів, якщо не встановлено жодної 

правильної послідовності або допущено 3 

та більше помилок. 

2 бали – за встановлення 3 або 4 

послідовностей; 

максимальна кількість балів – 5, за 

встановлення правильно всього 

хронологічного ланцюга подій 

Завдання на встановлення правильної 

хронологічної послідовності 

Відповідь буде правильною тоді, коли 

послідовність відповідатиме історичному 

процесу або логіці його розгортання 

Завдання використовується для 

оцінювання навчальних досягнень 

студентів на середньому та достатньому 

рівнях (розуміння та застосування, 

навченість на рівні розуміння). 

14 Завдання оцінюється в 0 та 1 балів. 

0 балів, якщо вказано неправильну 

Завдання з історичним джерелом 

передбачає вибір однієї правильної 



відповідь, або вказано більше однієї 

відповіді, або відповіді не надано. 

1 бал, якщо відповідь є правильною 

відповіді серед п’яти запропонованих 

. 

2 Завдання оцінюється в 0,1 та 3 бали. 

Якщо завдання виконано неправильно або 

відповідь відсутня, то студент отримує 0 

балів, за незначні помилки – 1 бал; 3 бали 

за правильну відповідь  

Робота з картою 

Завдання перевіряє у студентів просторову 

компетентність, картографічні вміння, а 

також хронологічну, логічну, 

інформаційну компетентність 

3 Завдання оцінюється в 5 балів, кількість 

балів знижується на 1 бал та більше, якщо 

студент припустився помилки в написанні 

історичних термінів, назвах творів, 

організацій, прізвищах історичних діячів, 

якщо порушено причинно-наслідкові 

зв’язки та логіка викладу матеріалу. 0 -  

якщо завдання виконано неправильно або 

відповідь відсутня. 

Завдання на знання історичних постатей 

Завдання передбачає встановлення особи 

історичного діяча, його роль та місце в 

історії України, короткий аналіз його 

досягнеь. 

4 Завдання оцінюється в 5 балів, якщо 

студент правильно дає визначення всім 

п’ятьом історичним поняттям та термінам. 

За кожне правильно визначене поняття чи 

термін студент отримує 1 бал. 0 -  якщо 

завдання виконано неправильно або 

відповідь відсутня 

Завдання на знання історичних понять та 

термінів. 

Завдання допомагає перевірити у студентів 

знання, щодо сформованості основного 

понятійно-категоріального апарату з 

історії України 

5 Завдання оцінюється в 5 балів, кількість 

балів знижується на 1 бал та більше, якщо 

студент припустився помилки в написанні 

історичних термінів, назвах творів, 

організацій, прізвищах історичних діячів, 

якщо порушено причинно-наслідкові 

зв’язки та логіка викладу матеріалу. 

Завдання , що передбачає розгорнуту 

відповідь на запитання 

Завдання вважається виконаним, якщо 

студент правильно називає історичну 

подію, датує її, визначає причини і 

наслідки вказаної події. Логічно та 

аргументовано дає відповідь на поставлене 

запитання. 

Завдання передбачає перевірку у студентів 

сформованості всіх предметних 

компетентностей – просторової, 

хронологічної, логічноЇ, інформаційної, 

аксіологічної та мовної 

 

Орієнтовний перелік питань (теми): 

1. Стародавня історія України 

2. Київська Русь 

3. Феодальна роздробленість Київської Русі 

4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського  

5. Українські землі у складі Речі Посполитої 

6. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої ХІV- 

першої половини XVII ст. 

7. Українські землі в другій половині XVII ст. – XVIIІ ст. 

8. Наддніпрянські та Західноукраїнські землі у складі Російської та Австрійської 

імперій у ХІХ ст. 

9. Україна на початку ХХ ст. 



10.  Україна в Першій світовій війні 

11. Українська революція 1917-1921 рр. 

12. УРСР між двома світовими війнами.  

13. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 

14. Україна в Другій світовій війні 

15. Україна в другій половині 40-хрр. – перша половина 80-х рр.. 

16. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України (1985-1991 

рр.) 

17. Україна в сучасну добу  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


