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Форма проведення: комбінована (тестування+співбесіда) 

Тривалість проведення: 3 години 

Максимальна кількість балів: 12 балів 

8 балів – тестові завдання 

4 бали – співбесіда 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Cisco Webex Meetings – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання завдань: 

 
Номер 

завдання 

Кількість балів Форми завдань та їх коротка 

характеристика 

1(1-16) Завдання з вибором  однієї 

правильної відповіді оцінюється 

в 0 або 1 бал: 0,25 бали, 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  - 4. 

Тестові завдання з однією 

правильною відповіддю. 

За їх допомогою 

перевіряються знання дат, 

фактів, розуміння понять та 

термінів, визначення причин 

та наслідків подій тощо. 

17 За встановлення кожної логічної 

пари студент отримує 0,5 бали; 0 

Завдання на встановлення 

відповідності(логічні пари) 



балів, якщо вказано неправильну 

логічну пару. Максимальна 

кількість балів за встановлення 

всіх логічних пар – 2  

Завдання перевіряє знання 

історичних фактів та 

розуміння зв’язків між ними 

18 Завдання оцінюється в 0, 1 та 2 

бали. 

0 балів, якщо не встановлено 

жодної правильної послідовності 

або допущено 3 та більше 

помилок. 

1 бал – за встановлення 3 

послідовностей; 

максимальна кількість балів – 2, 

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). 

 Співбесіда оцінюється в 4 бали, 

кількість балів знижується на 1 

бал та більше, якщо студент 

припустився помилки у 

визначенні історичних та 

правових термінів, назвах творів, 

організацій, прізвищах 

історичних діячів, якщо 

порушено причинно-наслідкові 

зв’язки та логіка викладу 

матеріалу. 

Завдання , що передбачає 

розгорнуту відповідь на 

запитання щодо певних 

проблемних ситуацій 

минулого відповідно  до 

чинного на той момент 

законодавства 

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. Загальна характеристика розвитку держави і права Стародавнього 

світу. Теорії виникнення держави та права 

2. Звичаєве право 

3. Держава і право Стародавнього Єгипту та Вавилону                                                    

4. Держава і право Стародавньої  Індії Закони Ману 

5. Держава і право Стародавнього Китаю 

6. Держава і право Стародавньої  Греції та Риму 

7. Держава та право Візантійської імперії 

8. Загальна характеристика держави і права феодального періоду 

9. Держава і право франків 

10. Держава і право Франції періоду Середньовіччя 

11. Держава і право Англії періоду Середньовіччя. Велика хартія 

вольностей. 

12. Держава і право феодальної Німеччини 

13. Магдебурзьке право 

14. Канонічне право середньовічної Європи 

15. Виникнення і розвиток мусульманських Держав. Держава і право 

Арабського Халіфату 

16. Турецький султанат (Османська імперія) 

17. Японське середньовічне право 

18. Держава і право Золотої Орди 

19. Держава і право Московії 

20. Держава і право Речі Посполитоії 

21. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права  

22. Держава і право Англії нового періоду. Англійська революція. Петиції 

про право. Велика ремонстрація.  

23. Утворення США. Скасування рабства. Конституція 1787 р.                       

24. Зміни в системі права Франції нового періоду. Французька революція. 

Декларація прав людини і громадянина. 

25. Держава і право Німеччини нового періоду 

26. Держава і право Російської імперії та імперії Габсбургів 

27. Держава та право країн центральної та східної Європи у 1920-1930-х. 

28. Становлення й розвиток держави нового типу в далекосхідних країнах. 

Становлення комунізму в Китаї 



29. Основні тенденції розвитку держави та права у повоєнні роки. Роль 

міжнародних організацій (ООН, СОТ, ВООЗ, Рада Європи, створення 

Європейського союзу).  

30. Поправки до Конституції США. Рейганоміка 

31. Японія і Китай після Другої Світової війни.  

32. «Економічне диво» Сінгапуру. 

33. Становлення й розвиток держави нового типу в близькосхідних 

країнах. «Нафтові монархії» Перської затоки 

 

Екзаменатор                                                 Ольга МУСІЯЧЕНКО 

Голова циклової комісії     Юлія РЯБОКОНЬ 

 


