МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА АНДРАГОГІКИ ТА ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ОЦІНЦІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ

Запоріжжя, 2013

УДК: 74.263.1-28
ББК: 372.894 (049.3)
З–36
Рекомендовано до друку рішенням науково-методичної ради Запорізького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол від
21.05.2013 року № 4 )
Застосування тестових технологій при оцінці навчальних досягнень учнів з
історії / Під загальною редакцією О. М. Кутик. – Запоріжжя : ТОВ «Фінвей»,
2013. – 168 с.
Авторський колектив:
Кутик О. М.
Баркова С. В.
Біла О. А.
Васецька Т. О.
Вечерка Н. І.
Дубасова Г. С.
Дашко М. В.
Діденко Р. М.
Коган З. Б.
Кулініч О. М.
Кулініч О. П.
Морозова О. Л.
Ністратова Н. М.
Опанасенко Є. М.
Ребро С. В.
Решетнікова О. П.
Соболенко Ю. П.

доцент кафедри андрагогіки та освітніх вимірювань КЗ «ЗОІППО» ЗОР,
кандидат історичних наук
вчитель історії Запорізької загальноосвітньої школа № 69
вчитель історії Запорізької гімназії № 45
вчитель історії Запорізької загальноосвітньої школи № 66
вчитель історії Запорізької загальноосвітньої школи № 75
вчитель історії Запорізької гімназії № 45
вчитель історії Запорізької гімназії № 25
вчитель історії Запорізької загальноосвітньої школи № 3
вчитель історії Запорізької гімназії № 50
вчитель історії ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія»
вчитель історії Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим
вивченням англійської мови № 40
вчитель історії Запорізької гімназії № 2 ім. Лесі Українки
директор Промінівської ЗОШ Мелітопольського району
вчитель історії КЗ Василівська гімназія «Сузір’я»
вчитель історії Запорізької загальноосвітньої школи № 52
вчитель історії Запорізької гімназії № 71
вчитель історії Запорізького навчально-виховного комплексу № 67

Рецензенти:
Турченко Ф. Г. – завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького
національного університету, д.і.н., професор;
Вінарчук Т. В. – доцент кафедри новітньої історії України ЗНУ, к.і.н.,
доцент;
Гузенков С. Г. – доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних
дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к.і.н., доцент.
В посібнику розглянуто питання основ розробки навчальних тестів,
можливості їх застосування при проведенні тематичних атестацій учнів з історії.
Подано алгоритм аналізу якості інструментарію педагогічних вимірювань.
Надано тести з історії для 6 – 7 класів. Посібник буде цікавим як для вчителів
історії, так і педагогічної спільноти в цілому.
2

ЗМІСТ
Передмова
Кутик О.М. І. Метод тестування в системі педагогічних вимірювань
1.1. Змістовна сутність педагогічної діагностики
1.2. Метод тестування в системі педагогічних вимірювань
1.3. Класифікація тестів. Навчальні цілі.
1.4. Правила створення тестових завдань. Формати тестових завдань.

4
5 – 45
5–8
9 – 12
12 – 22
22 – 30

1.5. Розрахунок результатів тестування
1.6. Оцінка якості тесту
ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (6 КЛАС)
Життя людей за первісних часів (укладачі: Вечерка Н.І., Соболенко Ю.П.)
Стародавній Єгипет (укладачі: Вечерка Н.І., Соболенко Ю.П.)
Передня Азія в давнину (укладачі: Дашко М.В., Решетнікова О.П., Біла О.А.)
Давні Індія і Китай (укладач: Дашко М.В.)
Греція у ІІ – І пол. І тис. до н. е. (укладачі: Дашко М.В., Решетнікова О.П.,

30 – 37
37 – 45
46 – 89
46 – 49
50 – 53
54 – 61
61 – 67
67 – 74

Дубасова Г.С.)

Греція в V – IVст. до н.е. Еллінізм. (укладачі: Вечерка Н.І., Соболенко Ю.П.,

74 – 77

Морозова О.Л)

Давній Рим у VІІІ – І ст. до н.е. Падіння республіки та рання імперія.

78 – 85

(укладач: Дашко М.В.)

Пізня Римська імперія. Давні слов’яни та їхні сусіди. (укладачі: Вечерка

85 – 89

Н.І., Соболенко Ю.П., Ністратова Н.М.)

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (7 КЛАС)
Середньовічний світ Західної Європи (укладач: Дашко М.В.)
Релігійне та культурне життя середньовічної Європи (укладач:

90 – 118
90 – 98
99 – 104

Кулініч О.М.)

Слов’яни та їх сусіди. Індія. Китай. (укладачі: Опанасенко Е.М., Ребро С.В.) 105 – 111
Європа. Візантія. Арабський світ (укладачі: Вечерка Н.І., Соболенко Ю.П., 112 – 118
Коган З.Б.).

119 – 164
ІV. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (7 КЛАС)
Виникнення та розвиток Київської Русі (укладачі: Біла О.А., Дубасова Г.С., 119 – 130
Васецька Т.О.)

Київська держава наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.(укладач: 130 – 138
Баркова С.В.)

Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

138 – 146

(укладач: Дашко М.В.)

Галицько–Волинська держава (укладач: Вечерка Н.І.)
147 – 153
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших 154 – 161
держав (друга половина хіv—хv ст.) (укладач: Кулініч О.П.)
Список використаної літератури
162 – 164
Додатки
165 – 168

3

ПЕРЕДМОВА
Вибір

засобів

педагогічної

діагностики

базується

на

відповідних

дидактичних принципах вимірювання результатів навчання. Лише підготовлений
відповідним чином комплекс завдань дає змогу з використанням певних
діагностичних методів правильно оцінити рівень знань і вмінь суб’єктів
навчання. Ось чому в педагогіці останнім часом виникла тенденція використання
кількісних методів педагогічного контролю. Серед засобів об’єктивного
контролю найбільш науково обґрунтованим є метод тестування.
Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання спонукає педагога до
підготовки учнів до нього. Як стверджують психологи, готовність учнів до ЗНО
формується

в

тому числі через

застосування

відповідних методів

та

інструментарію у навчальному процесі протягом 5–11-х класів.
Тест як сукупність тестових завдань, які підібрані або створені за певними
правилами для вимірювання певної властивості особи, має бути валідним,
надійним та мати високу точність, а його психометричні показники відповідати
певним стандартам. Виходячи з того, що вчителі історії не мають науковотеоретичних знань з тестології та у них не сформовані відповідні навички,
виникає нагальна потреба в розробці нормо-орієнтованих тестів з історії України
та всесвітньої історії для здійснення тематичних атестацій, моніторингових
зрізів, директорських контрольних робіт та подальшим створенням їх банку.
Посібник ставить на меті ознайомити широке коло педагогів з основами
тестології, надати рекомендації щодо використання тестових технологій у
навчальному процесі та представити наробки творчої групи вчителів історії
Запорізької області з розробленими тестами для тематичного контролю знань
учнів з історії (6–7 класи), які повною мірою відповідають чинним програмам.
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1.МЕТОД ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
1.1. Змістовна сутність педагогічної діагностики
Вимірювання – права рука навчання.
Без вимірювання не може бути оцінювання.
Без оцінювання не може виникнути
зворотній зв’язок з навчанням. Без зворотнього зв’язку не має інформації про
досягнуті результати. Без інформації про
досягнуті результати не може виникнути
систематичного навчання.
1973, Парнелл

Правильна термінологія, на думку академіка С. Гончаренка, є важливою в
будь-якій науці, особливо в методичній. Треба мати на увазі, що наукові терміни
й поняття не є вічними. Не наполягаючи на негайному чи навіть швидкому
врахуванні в практиці роботи еволюції наукових понять, слід вважати питання
термінології, які застосовуються в педагогічній науці, дуже важливими.
Проблема педагогічної діагностики постала ще з часів зародження
педагогічної діяльності, оскільки суспільству необхідно було оцінювати
результати навчання. Поняття «педагогічна діагностика» було запропоноване
К. Інгенкампом в 1968 р. в межах одного з наукових проектів [14, С. 6]. Але на
сьогодні в літературі не існує єдиного чіткого його визначення. Так, К. Інгенкамп
під діагностичною діяльністю розуміє процес, в ході якого (з використанням
діагностичного інструментарію або без нього), дотримуючись необхідних
наукових критеріїв якості, вчитель спостерігає за учнями і проводить
анкетування, оброблює дані спостереження та опитувань і інформує про
отримані результати з метою описання поведінки, пояснення її мотивів або
передбачення поведінки учнів в майбутньому [14, С. 6]. За такого тлумачення
педагогічної діагностики прийняття управлінських рішень можливе лише по
відношенню до окремого учня.
Визначення педагогічної діагностики, подане З. Слєпкань, підводить до
необхідності розмежування вживаних в даному відношенні різними вченими
понять «діагностика», «контроль», «оцінка» та «перевірка». В ході аналізу
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теоретичних джерел виявлено неодноразове ототожнення цих понять, а також
вживання їх стосовно до одного і того ж педагогічного явища [32].
Зазначимо, що для вітчизняної дидактики традиційними поняттями є
«контроль», як родове поняття, «перевірка» (процес контролю), та «оцінка», як
кількісна фіксація виявленого рівня знань, навичок і вмінь в балах [39, С. 405], а
поняття «педагогічна діагностика» увійшло в обіг в педагогічних колах
порівняно недавно, тому часто ці поняття вживаються вченими синонімічно. Що
ж стосується понять «контроль» та «педагогічна діагностика», то ряд вчених,
зокрема З. Слєпкань, О. Демченко [32; 11] та ін. вважають поняття «контроль»
ширшим за поняття «педагогічна діагностика». На їхню думку педагогічна
діагностика, оцінка, перевірка є складовими поняття контроль, і саме на їхній
основі відбувається корекція навчального процесу.
Інша група вчених, зокрема І. Підласий, Г. Цехмістрова, П. Підкасистий,
Н. Фоменко, М. Челишкова, Ю. Красильник та інші, вкладає в діагностику більш
глибокий і широкий зміст, ніж в традиційні контроль та перевірку знань, вмінь
учнів, а остання, на їхній погляд, лише констатує результати, не пояснюючи
їхнього походження. Таким чином, контроль, перевірка та оцінювання,
накопичення статистичних даних, аналіз, виявлення динаміки, тенденцій,
прогнозування

подальшого

розвитку

є

складовими

компонентами

діагностування [35, С. 130; 28, С. 544].
Під педагогічною діагностикою ми будемо розуміти отримання і аналіз
інформації про стан, розвиток та умови протікання навчального процесу, його
результати, виявлення його досягнень та недоліків, факторів, що впливають на
його ефективність та продуктивність.
До основних понять, якими користується педагогічна діагностика,
відносяться вимірювання та оцінювання.
Вимірювання (англ. – measurement) – це процес присвоєння числового
значення певній властивості особи відповідно до її кількісного прояву із
застосування чітко визначених правил вимірювання. Педагогічні вимірювання –
область педагогіки, що розробляє та застосовує методи і засоби вимірювань і
6

оцінки результатів учбової діяльності випробовуваних. Як зазначає В. Кім,
педагогічне

вимірювання

є

процесом

встановлення

відповідності

між

оцінюваними характеристиками учнів і точками емпіричної шкали, в яких
відношення між різними оцінками характеристик виражені властивостями
числового ряду [16, С. 17]
Тобто, педагогічне вимірювання передбачає проведення об’єктивного
кількісного зіставлення певної властивості оцінюваного учня з певним еталоном.
Отже, у педагогічному вимірювання вимірюваними властивостями є
знання, уміння та навички учнів на момент виконання тесту. Одиницею
вимірювання є тестові завдання з дисципліни, що перевіряться. Об’єктом
оцінювання є учні, які тестуються, а результатом вимірювання є числовий
показник на шкалі балів.
Обґрунтованості тестових оцінок досягають надійним відображенням
вимог стандартів у змісті тестів. Специфікація тесту дає змогу перевести
опитування в площину об’єктивного ряду оцінок, завдяки чому тести
допомагають ввести завдання на всі (чи майже) всі вимоги стандартів і тим
самим підвищити обґрунтованість атестаційних оцінок.
Виходячи із вищезазначеного прослідковується наступний ланцюжок:
кількісний показник вимірювання – результат навчання – успішність або
компетентність, де:
– успішність навчання – ступінь досягнення навчальної мети;
– компетентність – здатність особи задовольняти особисті та суспільні
вимоги, здійснювати певну діяльність.
Існує три домени компетентностей: когнітивний (знання та вміння),
психомоторний (навички) та особистісний (ставлення).
Когнітивний домен або пізнавальна сфера містить цілі, що описують
знання та інтелектуальні здібності учнів. Класифікація пізнавальної сфери
включає шість класів цілей, що розміщені відповідно до складності завдання:
знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання знань.
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Особистісний домен або емоційна сфера включає в себе цілі, що
стосуються емоцій, почуттів, цінностей, позицій та пов’язані зі змінами в них. Ця
сфера

поділяється

на

п’ять основних класів:

сприймання,

реагування,

переконаність,селективність, індивідуальність.
Психомоторний домен (сфера) пов’язана із рухами, маніпуляціями з
матеріалом або об’єктом, а також з координацією. Ця галузь є найбільш
складною для класифікації, оскільки за виключенням найпростіших рефлексів,
всі інші дії включають в себе пізнавальні та емоційні компоненти.
Поняття «оцінювання» в англійській мові позначається двома словами.
Оцінювання (англ. – evaluation) як процес формулювання висновків на основі
порівняння кількісних показників, отриманих з різних джерел, зі стандартами.
Здійснюється, як правило, для вдосконалення програм, зокрема програм
навчання. Оцінювання поділяються на формуюче та підсумкове; оцінювання
результатів та процесів.
Оцінювання (англ. – assessment) – процес обробки (систематизація,
аналізування, узагальнення тощо) чисельних показників, які виміряні відповідно
до певних правил [25].
Педагогічним контролем називають єдину дидактичну та методичну
систему

перевірної

діяльності,

спрямованої

на

виявлення

результатів

навчального процесу та на підвищення його ефективності. Як відомо, його
розглядають як одну із функцій управління. Це є система спостереження і
перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта. Він спрямований на
вирішення трьох завдань – виявлення відхилень фактичних результатів
управління від передбачених, з’ясування причин розходження мети та
результатів управління, визначення змісту регулюючої діяльності з метою
зведення до мінімуму наявних відхилень. Виконанню цих завдань сприяє
педагогічний аналіз.
Таким

чином,

поняття

«педагогічні

вимірювання»,

«оцінювання»,

«педагогічна діагностика», «педагогічний контроль» не є тотожними поняттями.
Вони різняться як по своїй суті, так і функціям, які виконують.
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1.2. Метод тестування в системі педагогічних вимірювань
Сьогодні вже на практиці доведено тезис, що правильне оцінювання рухає
зміст. Таким чином, не встановивши детальної картини того, що є у наявності,
неможливо і нема чого змінювати, вдосконалювати.
Розробка проблеми вимірювань вимагає вирішення трьох взаємопов’язаних
питань: навіщо, що та чим вимірювати? Відповідь на перше питання є доволі
проста. Вона безпосередньо пов’язана з постановкою цілей контролю. Якщо
мета – оцінка досягнень учнів, то головна увага

приділяється перевірці й

виявленню обсягу засвоєних знань чи вмінь. При оцінці досягнення учнів в
якості предмету вимірювання (другого питання – що?) зазвичай виділяють рівень
та якість підготовки. Для контролю знань учнів досить широко використовується
такий інструмент як тести.
Серед основних категорій процесу вимірювання рівня знань найчастіше
виділяють такі: метод вимірювання; інструмент вимірювання (за допомогою чого
відбувається вимірювання); процедура вимірювання (у який спосіб відбувається
вимірювання); процедура оцінювання (як виміряна величина набуває кількісного
визначення).
Метод тестування передбачає, що:
– інструментом вимірювання є тест, складений з тестових завдань;
– процедурою вимірювання є тестування;
– методом оцінювання є шкалювання.
Починаючи з 50-х років ХХ століття педагогічною наукою розвинених
країн сформовано окремий розділ педагогічної діагностики – тестологія.
Тестологія – напрям наукових досліджень у галузі теорії й практики
вимірювання та оцінювання якісних характеристик, притаманних людині, в
якому методом вимірювання є тестування.
Переваги тестових технологій перед іншими методами перевірки знань
полягають у наступному: по-перше, процес перевірки стає об’єктивним і
мінімально залежить від особистої думки вчителя; по-друге, процес стає
технологічним (наявність можливості розробляти, проводити та перевіряти з
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використанням

комп’ютерної

техніки);

по-третє,

вимагається

порівняно

незначний обсяг часу для використання та перевірки; по-четверте, придатні для
контролю високого рівня навчальних досягнень (важливим є не тільки кінцева
відповідь, але й логічний ланцюжок операцій, що приводить до неї).
Основними перевагами тестів є наступне:
1) висока наукова обґрунтованість тесту, що дозволяє отримувати оцінки
рівня і структури підготовленості випробовуваних, що об’єктивувалися;
2) технологічність і ефективність тестів, їх сполучуваність з іншими
освітніми технологіями;
3) точність вимірювань;
4) наявність однакових, для всіх випробовуваних умов проведення
педагогічного контролю (трудність, склад, структура завдань) і правил
інтерпретації результатів (відповідальність, справедливість);
5) можливості використання завдань в тестовій формі для самоосвіти і
самоконтролю;
6) можливість отримати об’єктивні оцінки рівня знань, умінь, навичок;
7) можливість перевірити відповідність вимог до підготовки випускників
заданим стандартам;
8) Можливість виявити прогалини в знаннях.
Тести – це система тестових завдань різної складності, які дозволяють
якісно та ефективно виміряти рівень та структуру підготовки учнів [36, С. 19].
Необхідно звернути увагу на словосполучення «система завдань». Вилучення
одного або декілька тестових завдань з тесту призведе до необ’єктивності
вимірювання навчальних досягнень учнів [25].
Тест має відповідати певним характеристикам: бути валідним (це
відповідність того, що вимірюють даним методом, тому, що він має вимірювати),
точним (мінімальна або систематична похибка, з якою можна провести
вимірювання даним методом), надійним (точність діагностичних вимірювань, а
також стабільність та стійкість їх результатів по відношенню до впливу різних
зовнішніх факторів), а також об’єктивним (характеристика якості методу, яка
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проявляється у тому, наскільки отримані результати відповідають дійсності, є
достовірними) (таблиця 1):
Таблиця 1
Загальна характеристика критеріїв тесту
Критерій
Об’єктивність

Зміст поняття
Мінімізація впливу
суб’єктивних факторів
Ступінь стійкості
результатів
Відповідність
результатів тому, що
треба вимірювати
Мінімальна помилка

Надійність
Валідність
Точність

Показник
Не введений
Коефіцієнт надійності
Коефіцієнт валідності
Коефіцієнт точності

Таким чином, якість тесту залежить від його структури/конструкту, що є
валідністю тесту, та довжини тесту, яка пов’язана із кількістю тестових завдань,
що має вплив на його точність. Якість тесту в цілому визначається комплексом
психометричних показників.
Зупиняючись на характеристиках тесту, слід наголосити, що кількість
тестових завдань, з яких формується тест (довжина тесту), не може бути вільно
встановленою

і визначається

декількома

чинниками.

Перший

чинник –

спрогнозована точність вимірювання. Якщо ви бажаєте виміряти рівень знань з
більшою точністю – у вас має бути більш довгий тест. Це є ідеальні показники.
Безумовно,

довжина

тесту

обмежується

певними

психофізіологічними

характеристиками контингенту, який тестують.
Другий чинник, що впливає на довжину тесту, – це зміст, який у даному
випадку має бути структурований, а отже подаватися у кількості тестових
завдань. Зміст, який оцінюють за допомогою тесту і представлений у кількості
завдань, має назву матриці тесту.
В системі тестування існує два види вимірювання, а відповідно і
оцінювання (тестів): нормативно–орієнтоване та критеріально–орієнтоване
(таблиця 2).
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Таблиця 2
Типи вимірювання
Критерії
порівняння
Основна задача

Домен

Тестові завдання
Результат
Сфера
використання

Нормативно–орієнтоване Критеріально–орієнтоване
розрізнити
(диференціювати)
екзаменованих
між
собою
великий; вимірюється в
«ширину», інформація
про
загальні
риси
оволодіння
великими
доменами
середньої складності
відносний (порівняння
із norm-group)
відбір,
ранжування,
порівняння індивідуумів
між собою, оцінювання
програм,
порівняння
освітніх інституцій

встановити абсолютний рівень
досягнень
індивідуума
(незалежний від інших)
вузький;
вимірюється
в
«глибину»,
інформація
про
оволодіння
конкретними
елементами домену
складність відповідає складності
оцінюваного домену
абсолютний
(порівняння
з
критерієм, стандартом)
сертифікація,
ліцензування,
оцінка
мінімальної
компетентності

Таким чином, нормативно–орієнтоване оцінювання дозволяє ранжувати
тих, кого випробують, за рівнем знань. Результати тестування за нормативно–
орієнтованим тестом дозволяють порівняти навчальні досягнення екзаменованих
один з одним. Якість такого тесту (як інструменту вимірювання) визначається за
допомогою статистичних методів аналізу результатів його апробації.
Критеріально–орієнтований тест уявляє собою систему завдань, які
дозволяють виміряти рівень навчальних досягнень відносно повного обсягу
знань, умінь та навичок, які повинні бути засвоєні учнями. Цей тест дає оцінки
лише за дихотомічною шкалою: виконав – не виконав, пройшов – не пройшов,
залік – не залік. Визначити якість такого тесту досить важко [20, С. 38].
1.3. Класифікація тестів. Навчальні цілі.
Застосування тестування як методу вимірювання якісних характеристик у
різних сферах діяльності призвело до появи та використання різноманітних
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тестів. Класифікацію тестів пропонувало багато фахівців, користуючись різними
критеріями та принципами.
Класифікація, запропонована І. Булах [8].
За формою тестування: тести для групового тестування; тести для
індивідуального тестування.
За визначенням «що вимірюється»: тести знань та навичок; тести
інтелекту; тести інтересів; тести спеціальних здібностей; тести характерологічні
(особистісні); тести визначення окремих психічних функцій (пам’яті, мислення,
уваги тощо).
За психологічною ознакою: тести досягнень; тести розвитку; тести
інтелекту; тести загальної результативності; тести успішності; соціальні тести,
які вивчають професійну здатність; психометричні тести навчальної успішності.
Класифікація групових тестів,
які використовуються у педагогіці для визначення навчальної успішності.
За метою застосування: тести, що констатують; тести, що діагностують;
тести, що прогнозують.
За видом контролю: тести вхідного контролю; тести поточного або
проміжного контролю; тести рубіжного або підсумкового контролю; тести
заключного (вихідного) контролю.
За рівнем уніфікації : тести стандартизовані, тести не стандартизовані.
За рівнем впровадження: національні, регіональні, навчального закладу,
вчительські.
За статусом використання: обов’язкові, пілотні, дослідницькі.
За структурою: гомогенні, гетерогенні, адаптивні.
За співвідношенням із нормами або критеріями: тести досягнень, тести
порівняння або тести відбору.
За призначенням: кваліфікаційні, атестаційні.
За видом тестового завдання: тести з закритими завданнями, тести з
відкритими завданнями.
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Постановка мети
Етап постановки мети використання тесту є визначальним. Від результатів
його виконання залежить якість тесту та відповідність його змісту тому, що
передбачено виміряти.
У процесі формулювання мети розробнику насамперед необхідно вирішити
питання про те, які результати навчальної діяльності учнів він хоче оцінити за
допомогою тесту.
В тестології прийнято застосовувати класифікацію рівнів засвоєння знань
(таксономія когнітивної сфери), яка розроблена Б. Блумом (табл. 3) [19, С. 39].
Таблиця 3
Таксономічний
рівень
1.00
2.00
3.00

Рівні класифікації когнітивної сфери
Класифікація

Знання (запам’ятовування попередньо вивченого матеріалу)
Розуміння (розуміння смислу вивченого матеріалу)
Застосування (вміння використати вивчений матеріал у нових
ситуаціях)
4.00
Аналізування (вміння розчленити ціле на складові елементи)
5.00
Синтезування (вміння створити ціле з частин)
6.00
Оцінювання (вміння визначити цінність та придатність
певних засобів для досягнення певної мети)
Пізнавальний (когнітивний) домен має шість таксономічних рівнів. У разі

створювання галузевих стандартів, навчальних програм, чітко класифікують
загальні (кінцеві) та специфічні (конкретні, проміжні або предметні) цілі
навчання. Це, в свою чергу, передбачає, що рівень сформованості загальних
(кінцевих) цілей має починатися з 2.00 – розуміння вивченого матеріалу, у той
час, як рівень 1.00 – запам’ятовування вивченого матеріалу – є базисним під час
формулювання предметних цілей.
У процесі планування тесту розробнику доводиться думати про те, що
далеко не весь набір цілей, а відповідно і навчальних елементів можна
відобразити в змісті тесту. У зв’язку з цим, їх набір необхідно структурувати так,
щоб у тест потрапили найважливіші.
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З цією метою розробляють специфікацію (матрицю) тесту, яка має
запобігти незбалансованості та диспропорції охоплених тестом тем курсу або
дидактико-психологічних цілей.
При проведенні специфікації максимально чітко визначають навчальні цілі
відповідного навчального предмету та теми, за якими складається тест,
визначається їх основний зміст, будується таблиця, в якій віддзеркалюється дана
інформація та зазначається кількість тестових завдано по кожному елементу.
Таким чином, алгоритм складання матриці тесту має наступний вигляд:
1. Визначити домен, що засвоюється.
2. Сформулювати мету іспиту (таблиці 5, 6).
3. Описати домен, що діагностується.
4. Структурувати домен для оцінювання – визначити важливі виміри (може
містити, наприклад: теми, навчальні елементи; рівні засвоєння знань; аспекти
діяльності; дисципліни, навчальні модулі).
5. «Наповнити» 2(N)-вимірну матрицю детальним змістом.
6. Визначити співвідношення окремих елементів («клітинок») матриці.

механіка
2
молекулярна
1
фізика
термодинаміка
2
електродинаміка
2
електромагнетизм
1
Кількість ТЗ
8/ 16%

3
3

3
3

3
3
3
15/
30%

3
3
3
15/
30%
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1
2
2
2
2
9/ 18% 3/

Кількість
ТЗ

Оцінювання
6.00

Синтез 5.00

Аналіз
4.00

Застосування
3.00

Розуміння
2.00

Знання
1.00

Ключові
Компетентності/
Рівні
засвоєння.

7. Встановити специфікацію тестових завдань (відповідність «клітинці»
матриці) (таблиця 4).
Таблиця 4
Матриця тесту з фізики

1
1

-

10/20%
10/20%

1
6%

-

10/20%
10/20%
10/20%
50/
100%

Правила формулювання цілей
Кожна мета (принаймні, вузькоспеціальна) може бути сформульована у
певних межах деякої діяльності (поведінки). Цiлi діяльності вказують, які саме
дії повинен виконувати учень і що саме контролюють під час оцінювання
досягнення ним поставленої мети. Слід зазначити, що вираз «цiлi поведінки або
діяльності» учнів не слід плутати з «поведінкою» з погляду психології (до цього
призводить широке тлумачення терміна «виконання» замість «поведінка»).
Зупинимося більш детально на основних правилах формулювання цілей
освіти і навчання.
Правило

1.

Правильно

обирати

дієслово

для

опису

поведінки.

Допустимим є використання наказової форми цих дієслів.
Правило 2. Вказати на умови, за яких учень буде демонструвати здатність
виконувати завдання, а також визначити критерії або стандарти, згідно з якими
будуть здійснювати оцінювання знань.
Правило 3. Цілі необхідно формулювати за допомогою однозначних
термінів.
Правило

4.

Формулювання

цілей

повинно

бути

чітким,

не

перевантаженим зайвими словами.
Правило 5. Цілі мають бути унітарними, тобто кожне положення повинно
відноситися до одного процесу.
Таблиця 5
Ключові слова для таксономічних рівнів
Таксономічний рівень

Приклади інфінітивів

Приклади прямих
доповнень
1.00
Знання (попередньо вивчений матеріал, який
запам’ятовано)
1.00
Знання базової специфіки
1.11 Знання термінології визначити, вирізнити,
глосарій, терміни,
засвоїти, згадати,
термінологія, значення,
ідентифікувати,
визначення, референти,
впізнати
елементи
1.12 Знання
згадати, впізнати,
факти, фактична інформація
специфічних фактів
засвоїти, ідентифікувати (джерела, імена, дати, події,
особи, місця, періоди),
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властивості, приклади явищ
1.20
Знання способів та методів оперування базовою
специфікою
1.21. Знання конвенцій
згадати, впізнати,
форми, конвенції,
(правил)
засвоїти, ідентифікувати вживання, використання,
правила, способи, засоби,
символи, представлення,
стилі, формати
1.22. Знання логічних
згадати, впізнати,
дії, процеси, рух, розвиток,
послідовностей,
засвоїти, ідентифікувати напрям, секвенція, причини,
секвенцій
зв’язки, сили, вплив
1.23. Знання
згадати, впізнати,
області, типи, ознаки, класи,
класифікацій та
засвоїти, ідентифікувати набори, поділ, групування,
категорій
класифікація, категорія
1.24. Знання критеріїв
згадати, впізнати,
критерії, основи, елементи
засвоїти, ідентифікувати
1.25. Знання методології згадати, впізнати,
методи, техніки, підходи,
засвоїти, ідентифікувати застосування, процедури,
оброблення
1.30.
Знання теоретичних основ базової специфіки
1.31. Знання принципів, згадати, впізнати,
принципи, узагальнення,
узагальнень
засвоїти, ідентифікувати схеми, основоположні
поняття, закони, базові
елементи, значимість
1.32. Знання теорій та
згадати, впізнати,
теорії, основи,
структур
засвоїти, ідентифікувати взаємозв’язок, структури,
організації, формулювання
2.00.
Розуміння суті вивченого матеріалу
2.10. Трансляція
викласти,
значення, зміст, визначення,
трансформувати,
представлення, слова, фрази
переказати власними
словами, перефразувати,
проілюструвати
прикладами,
підготувати, прочитати,
представити, змінити,
ствердити
2.20. Інтерпретація
інтерпретувати,
відношення, взаємозв’язки,
перегрупувати,
ключові питання, аспекти,
віддиференціювати,
нові точки зору, вимоги,
вирізнити, зобразити,
висновки, методи, теорії,
пояснити,
абстракції
продемонструвати
2.30. Екстраполяція
зробити попереднє
наслідки, зміст, висновки,
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3.00.
3.00.

4.00.
4.10. Аналіз елементів

4.20. Аналіз
взаємозв’язків

4.30. Аналіз
організаційних
принципів
5.00
5.10.

5.20. Створення плану
чи алгоритму дій

оцінювання,
чинники, міркування,
припустити, зробити
значення, наслідки, ефекти,
висновок, передбачити, вірогідність
віддиференціювати,
визначити, поширити,
інтерполювати,
екстраполювати,
доповнити, зобразити
Застосування (вміння використовувати вивчений
матеріал у нових ситуаціях)
застосувати,
принципи, закони,
узагальнити,
висновки, ефекти, методи,
співвіднести, вибрати,
теорії, абстракції, ситуації,
розвинути, організувати, узагальнення, процеси,
використати, перенести, явища, процедури
реструктурувати,
класифікувати
Аналізування (вміння розчленити ціле на складові
елементи)
вирізнити, простежити, елементи, гіпотези,
ідентифікувати,
висновки, припущення,
класифікувати,
твердження, наміри,
відокремити, віднести
аргументи, особливості
до категорії,
розрахувати
проаналізувати,
відношення, взаємозв’язки,
протиставити,
доцільність, докази, хиби,
порівняти, вирізнити,
аргументи, причиннорозрахувати
наслідкові зв’язки,
послідовність, частини, ідеї,
припущення
проаналізувати,
форми, зразки, мета, точки
вирізнити, віднайти,
зору, техніки, тенденції,
розрахувати
структури, групування,
організування
Синтезування (вміння створити ціле з частин)
написати, розповісти,
структури, зразки, кінцевий
передати, створити,
продукт, діяльність,
скласти, розпочати,
розробка, робота,
видозмінити,
повідомлення, зусилля,
задокументувати
особливості, твір
запропонувати,
плани, цілі, специфікації,
спланувати, виготовити, схеми, операції, способи,
розробити, видозмінити, розв’язання, засоби
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уточнити
5.30. Створення системи розробити, створити,
явища, таксономії,
абстрактних відношень поєднати, організувати, концепції, схеми, теорії,
синтезувати,
відношення, абстракції,
класифікувати,
узагальнення, гіпотези,
розрахувати,
способи, відкриття
сформулювати,
модифікувати
6.00.
Оцінювання (вміння визначити цінність та придатність
певних засобів для досягнення певної мети)
6.10. Оцінювання за
винести судження,
акуратність, постійність,
внутрішніми критеріями довести, підтвердити,
хибність, надійність,
оцінити, прийняти
недоліки, помилки, точність
рішення
6.20.Оцінювання за
винести судження,
кінцева мета, цілі,
зовнішніми критеріями довести, розглянути,
ефективність, економність,
порівняти,
практичність, альтернативи,
протиставити,
напрями діяльності,
стандартизувати,
стандарти, теорії,
схвалити
узагальнення.
Таблиця 6
Дієслова і ключові запитання для формулювання
конкретних тестових завдань за категоріями навчальних цілей
Категорія
Дієслова активної дії
Ключові запитання
Знання

Розуміння

Ідентифікує, впізнає,
згадує, називає,
визначає, підбирає,
позначає, констатує,
описує, розрізняє,
перераховує, вибирає,
окреслює, формулює,
засвоює, відтворює.
Класифікує,
переструктуровує,
пояснює, переказує
своїми словами,
ілюструє прикладами,
перетворює, розрізняє,
узагальнює,
представляє, зображує,
доповнює, демонструє,
підсумовує, передбачає,
фіксує наслідки
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Назвіть... коли…, де
відбувалася…, скільки…,
хто…, що…, ким…, як...,
напишіть... (формулу,
термін).

Чому…,
який приклад відповідає…,
яка головна ідея…, що ви
довідалися з…,
чи правильно я розумію…,
поясніть взаємозв’язок…,
що означає…,
як можна пояснити…,
переробіть вираз…,
закінчіть фразу…, розкажіть
своїми словами…

застосування

Аналіз

Синтез

оцінювання

Змінює, демонструє,
знаходить, обраховує,
розв’язує, модифікує,
упорядковує, оперує,
виробляє, показує,
співвідносить,
узагальнює, класифікує,
організовує,
використовує,
застосовує
Розрізняє, ідентифікує,
диференціює, розпізнає,
простежує, схематизує
зв’язки, реконструює,
класифікує, розраховує,
звіряє гіпотезу з даною
інформацією

Поєднує, формулює,
розповідає,
запропоновує, створює,
розробляє, планує,
складає, інтегрує,
комбінує, об’єднує,
сумує, реорганізує,
переглядає, уточнює,
модифікує у нову
цілісність, конструює,
робить дедуктивні
висновки з абстракцій,
робить індуктивні
висновки з конкретної
інформації
Висловлює судження,
оцінює, обґрунтовує,
порівнює, підсумовує,
співставляє, критикує,
описує, розрізняє,
розпізнає, підтверджує,
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Який результат…, як
поясніти…, перевірте
передбачення,
які висновки…, розв’яжіть
дану задачу кількома
способами…

Яка
структура…,класифікуйте…,
у чому полягає
відмінність…,
які основні твердження…,
який зв’язок між …,
які складові…,
що є наслідком…,
порівняйте…, проаналізуйте
причини…,
який результат отримаєте
якщо…,
як можна розв’язати
проблему...
Як можна адаптувати...,
що можна запропонувати…,
як можна об’єднати…,
запропонуйте алгоритм…,
знайдіть альтернативу…,
складіть із елементів…,
систематизуйте…,
за яким критерієм можуть
бути об’єднані…

Чи погоджуєтесь з…, оцініть
…,
опишіть...,
чому …,
виявіть тенденції…, що
зміниться, якщо…,

інтерпретує,
співвідносить,
аргументує, робить
висновки, підтверджує,
виділяє характерні
ознаки, доводить,
перевіряє, приймає
рішення.
Розробка тесту є довгий та складний шлях.
етапів

складання

тестів

навчальних

виділіть критерії…,
чи відповідає…,
що ви думаєте про…,
запропонуйте…,
які логічні протиріччя…,
на чому ґрунтується
твердження...
О. Майоров наводить схему

досягнень

для

різного

рівня

використання (табл. 7) [20, С. 50].
Таблиця 7

1
1. Визначення цілей тестування
2. Відбір змісту навчального матеріалу
3. Конструювання технологічної
матриці
4. Складання тестових завдань
5. Побудова вибірки та апробація
завдань та тесту
6. Компоновка завдань для апробації
7. Апробація тестових завдань
8. Визначення та розрахунок
показників якості тестових завдань
9. Відбраківка завдань та складання
тесту
10. Апробація тесту
11. Визначення та розрахунок
показників якості тесту
12. Складання остаточного варіанту
тесту

2
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Використовується для
підсумкової атестації
учнів, саме широке
адміністративне
використання

Використовується для
внутрішніх потреб
школи

Етапи складання тесту

Використовується
педагогом для
професійних потреб

Схема етапів складання тестів навчальних досягнень
для різного рівня використання
Рівень використання

3

4

так
так
бажано

так
так
так

так
так
так

так

так
так

так
так

так
так
бажано

так
так
бажано

так
так
так

так

так

так

бажано
бажано

бажано
бажано

так
так

так

так

так

Існують і правила оформлення тесту, який складено відповідно до його
специфікації. Так, складність тестових завдань в тесті має збільшуватися із
зростанням порядкового номера. Завдання окремих форматів розташовуються
групами. До кожної групи завдань має бути наведена інструкція щодо їх
виконання. Кількість форматів завдань, використаних в одному тесті, не повинна
перевищувати трьох.
Рекомендоване

наступне

співвідношення

відсотку

завдань

за

таксономічними рівнями: знання – 10-15%, розуміння – 15-20%, застосування –
50-60%, аналіз – 15-20%, синтез – 10-15%, оцінювання – тільки для класів з
профільним навчанням. Кількість завдань в тесті не повинно перевищувати: в
початковій школі – 25, середній школі – 50, старшій школі – 60.
Мінімальний

час на виконання одного тестового завдання з однією

правильною відповіддю становить 40 секунд, формат логічні пари по 40 секунд
на кожну позицію.
1.4. Правила створення тестових завдань. Формати тестових завдань.
Тестове завдання – складова одиниця тесту (кожне завдання є невід’ємною
його частиною, тому видалення хоча б одного завдання неминуче призведе до
виникнення прогалини на континуумі знань, що перевіряються), яка відповідає
не тільки формальним вимогам, але й певним статистичним вимогам.
Тестове завдання багатовибіркового типу складається з двох частин:
перша – умова, яка описує певну проблему та ставить завдання перед
екзаменованим, та друга – список варіантів відповідей, серед яких як мінімум
один є правильною чи найкращою відповіддю, а решта – дистрактори – є
неправильними у даній ситуації відповідями.
Правила створення тестових завдань (технічні вимоги)
Перш ніж розглядати формати тестових завдань зупинимося на основних
правилах, якими необхідно користуватися під час створення тестових завдань.
Наведемо десять основних.
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1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої
освітньої цілі.
2. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння
знань.
3. В умові повинно міститися чітко сформульоване завдання для
екзаменованого.
4. Варіанти відповідей мусять бути однорідними.
5. Усі дистрактори повинні бути вірогідними (правдоподібними).
6. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна
давати відповідь на інше тестове завдання.
7. Не рекомендовано використовувати як правильну відповідь фразу «все з
вищевказаного».
8. Не рекомендовано використовувати як правильну відповідь фразу
«нічого з вищевказаного».
9. Умова має бути сформульованою за можливості позитивно.
10. Необхідно уникати під час формулювання умови підказок, таких як:
– граматична невідповідність між умовою та варіантами відповіді;
– повторення у правильній відповіді слів з умови;
– використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань;
– найдовша правильна відповідь;
– найбільш детальна правильна відповідь;
– дистрактори, що взаємозаперечують один одного.
Технологія створення тестових завдань
Під час створення тестових завдань необхідно:
1. Визначитися із завданням (проблемою), яке має бути продіагностоване
під час тестування. Воно має відповідати програмовим вимогам і бути чітко
сформульованим.
2. Представити умови завдання і варіанти відповідей у вигляді мініатюрної
моделі знань. Вибрати певні дані чи факти, що мають бути перевіреними.
Продумати варіанти відповідей на поставлені запитання і записати.
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Що можна використовувати як варіант відповіді? Педагоги, працюючі із
учнями, знають типові помилки останніх і можуть використовувати ці помилки
як варіанти відповідей.
Можна рекомендувати такий порядок створювання тестового завдання:
1. Напишіть умову тестового завдання.
2. Продумайте відповіді до нього.
3. Покажіть колезі лише умову завдання.
Якщо його відповідь співпадає із вашою, яку ви йому не показували,
можете виносити це тестове завдання на пілотну апробацію.
Правила формулювання відповідей тестових завдань
Відповіді мають бути: вірогідними; коротшими за запитання (окремі слова
або прості комбінації слів); стилістично та граматично узгодженими із
запитанням; того самого ступеня «технічності» та «науковості», що й правильна
відповідь; розміщені системно – у логічному або алфавітному порядку, у порядку
збільшення або зменшення чисел; незалежними одна від одної та не
перетинатися між собою.
Технічні дефекти тестових завдань
Граматичні підказки: один чи більше дистракторів не відповідає умові
тестового завдання(алогічні дистрактори).
Логічні підказки: частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі
варіанти.
Абсолютні терміни: використання у варіантах відповідей таких термінів, як
«завжди» або «ніколи».
Найдовша правильна відповідь: правильна відповідь більш конкретна,
більш точна чи більш повна, ніж інші варіанти відповіді.
Повторення слів: слово чи фраза із умови включені до правильної
відповіді.
Варіанти відповіді є довгими, складними або подвійними.
Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі).
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Стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок цих
варіантів.
Використання фрази «нічого з вищезазначеного» у якості варіанта
відповіді.
Умови тестових завдань складі або заплутані.
Структурні дефекти тестових завдань
Коротка умова – довгі відповіді (умова не містить максимуму інформації, а
відповідь – мінімуму).
Застосування дієслів у відповідях (якщо можливо, відповіді не повинні
містити дієслова).
Декілька задач (елементів знань, різних когнітивних рівнів тощо).
Тестові завдання у негативному формулюванні.
Формати тестових завдань.
За період від 50-х років минулого століття, коли вперше було використано
тестові завдання багатовибіркованого типу, розроблені і апробовано більше
40 різних форматів тестових завдань. Перший формат, який було апробовано, це
формат А. Він і сьогодні є найбільш вживаний, оскільки, по–перше, дає
можливість перевірити знання на різних рівнях засвоєння, по–друге, під час
створювання тестового завдання формату А автори у разі дотримування правил
роблять менше помилок.
Формат А (тестові завдання з однією найкращою відповіддю). Структура
цього тестового завдання така: умова (задача), запитання за цією умовою та
чотири – п’ять варіантів відповідей, один з яких є найбільш правильним.
Неправильні варіанти відповіді не є абсолютно неправильними, але вони
все ж таки менш правильні, ніж еталонна відповідь. Варіанти відповіді можна
розмішувати таким чином:
D
C
A E
B
____________________________________________________________
найменш правильний
найбільш правильний
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Форматом А у разі відповідного формулювання умови і запитання ми
можемо перевірити з першого по треті рівні когнітивного домену: знання,
розуміння і застосування знань.
Формат

X

(тестові завдання

множинного вибору

«правильно

–

неправильно»). Ззовні цей формат ідентичний формату А, проте у ньому може
бути будь-яка кількість відповідей. Відповідаючи на запитання формату Х,
екзаменовані мусять вирішувати, наскільки правильним є кожен запропонований
варіант для того, щоб бути обраними як правильна відповідь. Водночас, якщо в
завданнях формату А дистрактори не є абсолютно неправильними, в завданнях
формату Х кожний варіант відповіді має бути або абсолютно правильним, або
абсолютно неправильним, з тим, щоб уникнути неоднозначності. Тестові
завдання формату Х найчастіше перевіряють лише засвоєння першого рівня
когнітивного домену – знання фактів та концепцій, тобто декларативних, а не
процедурних знань.
Формат N (тестові завдання з декількома найкращими відповідями). Як
альтернатива формату Х (множинний вибір «правильно – неправильно»)

та

негативно сформульованим тестовим завданням (Що з вказаного …, ОКРІМ?;
Що з вказаного НЕ…?) деякі автори пропонують використовувати формат N.
У тестових завданнях такого формату екзаменований мусить вибрати певну
кількість ( наприклад, два, три чи чотири) відповідей з запропонованого списку
варіантів. Перелік варіантів відповідей, як правило, досить довгий (до
30 елементів). Формат N доцільно використовувати у таких ситуаціях, як,
наприклад, опис висновків, дослідження, рекомендації, у яких доречно вказувати
більше ніж одну відповідь.
За діагностичними властивостями тестове завдання формату N так само, як
і формат А, діагностує знання, розуміння і застосування.
Формат R (тестові завдання розширеного вибору). Цей формат
відноситься до категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного
підбору. У цьому форматі кожен блок складається з трьох – чотирьох умов та
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спільного для них переліку варіантів відповідей. Кількість варіантів відповідей
може коливатися від 4 до 20.
Формат R діагностує з першого по треті рівні когнітивного домену. Його
структура: три – чотири умови, одне запитання до цих умов і, наприклад, п’ять
варіантів відповідей, які можна використовувати лише один або жодного разу.
Формат В. Тестові завдання формату В відносяться до категорії логічних
пар, що складаються з трьох – п’яти визначень або цифрових значень – варіантів
відповідей – та перелік слів чи фраз, що містять завдання. Варіанти відповідей
означені буквами, а слова чи фрази, які містять завдання, пронумеровані.
Екзаменований мусить до кожного пронумерованого завдання підібрати один
найбільш відповідний варіант відповіді, означений буквою.
Оскільки кожний варіант відповіді більш ніж один раз не використав або
не використовувати взагалі, тестові завдання формату В неможливо вирішити
методом вилучення.
Передбачалось, що тестові завдання цього формату розширять можливості
використання

багатовибіркового

типу,

даючи

змогу

оцінити

кілька

взаємопов’язаних предметів в одному блоці. На відміну від сучасних форматів
категорії логічних пар, завдання формату В часто не містили вступного
запитання, в результаті чого були досить неоднозначними. Загалом цей формат
успішно використовували до останнього часу, доки не був витіснений
форматом R.
Формат D. Тестові завдання формату D є комплексними завданнями з
категорії логічних пар. Кожне тестове завдання складається з трьох категорій,
означених буквами, та п’яти пронумерованих ситуацій. Екзаменований мусить
виконати два завдання: 1) визначити категорію, з якою пов’язані чотири з п’яти
ситуацій; 2) визначити ситуацію, яка не відноситься до тієї самої категорії, що й
решта чотири.
Передбачалось, що такі завдання нададуть можливості виявити розуміння
відмінностей між рядом подібних чинників. Проте цей формат виявився

27

складним для написання, а інструкції до його застосування – досить
заплутаними. Окрім цього формат D має низьку розподільчу здатність.
Формат К. Формат К був найбільш поширеним форматом з категорії
«правильно – неправильно». Завдання цього формату складаються з умови та
чотирьох варіантів відповідей, один чи більш з яких є правильним. Завдання
екзаменованого полягає у виборі правильної комбінації варіантів відповідей.
Вважалося, що тестові завдання формату К мають перевіряти

глибокі

знання та розуміння різних аспектів, процесів чи методів а також вимагати від
екзаменованого знання різних фактів за даною темою. Втім виявилося, що такі
тестові завдання є надмірно складними. Вони вимагають від екзаменованого
запам’ятовування правильної комбінації та відповідної їм літери. Крім того,
можлива комбінація відповідей є підказкою, що значно знижує розподільчу
здатність тестових завдань та надійність тесту. Ці завдання виявилися менш
ефективними, ніж завдання інших форматів багатовибіркового типу, і мали
меншу відносну достовірність на одиницю часу тестування.
Формат С. Тестові завдання формату С зовні схожі на завдання формату
В, де екзаменований повинен визначити «правильні – неправильні» відповіді.
Тестове завдання цього формату складається з переліку визначень, які є
варіантами відповідей, та переліку слів чи фраз, які містять завдання. Варіанти
відповідей зазначені буквами, а слова чи фрази, які містять завдання,
пронумеровані.

Екзаменований

мусить

вирішити

щодо

кожного

пронумерованого завдання, чи є правильною відповіддю. А, чи є правильною
відповідь В, чи правильні обидві відповіді (варіант С), чи жодна з них є
неправильною (варіант D). У цьому разі кожний варіант відповіді можна
використовувати більше ніж один раз або не використовувати взагалі.
Основна проблема формату С полягає у тому, що екзаменований мусить
визначити, наскільки правильною є кожна відповідь, щоб бути обраною як
еталон. Наприклад, якщо завдання асоціюється з варіантами відповідей А і В, але
більше підходить варіанту А, то екзаменований має вирішити: обирати йому
відповідь А чи обидві відповіді А і В. Якщо завдання слабо асоціюється з
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варіантами відповідей А і В, то екзаменований повинен визначити ступінь
асоціації чи обрати варіант D (всі відповіді неправильні). Судження такого типу
не пов’язані зі знаннями, а примушують екзаменованого здогадуватися про те,
що саме автор запитання мав на увазі.
Формат Є. Тестові завдання формату Є з множинними правильними чи
неправильними відповідями базуються на аналізуванні взаємозв’язків. Завдання
цього формату складається з речення з двома основними частинами: твердження
і причини цього твердження. Відповідаючи на такі завдання, екзаменований
мусить вибрати варіант відповіді А, якщо обидві частини – істинні твердження, а
причина є правильним поясненням першого твердження; В – якщо обидві
частини є правильними твердженнями, але причина не є правильним поясненням
першого твердження; С – якщо перша частина – істинне твердження, а друга –
хибне; D – якщо перша частина – хибне твердження, а друга – істинне; Є – якщо
обидві частини – хибні твердження.
Вважалося, що на правильні відповіді такого тестового завдання необхідно
критично мислити і розуміти основні принципи. Проте тестові завдання формату
Є складні для створення і заплутані для екзаменованих.
Формат Н. Тестові завдання формату Н є завдання на кількісне
порівнювання. Ці завдання складаються зі спарених тверджень, що описують два
порівнюваних об’єкти, і трьох варіантів відповідей: А – якщо А більше, ніж В;
В – якщо В більше, ніж А; С – якщо обидва приблизно однакові.
Загальновизнаним є те, що слід обмежувати тестові завдання, які
вимагають запам’ятовування абсолютної кількості величин, проте вважається,
що тестові завдання формату Н корисні у випадках, коли знання кількісної
інформації є важливими. Проблема для екзаменованих у вирішенні таких завдань
полягає у визначені того, наскільки великою має бути різниця, щоб бути
значимою.
Формат І. Тестові завдання формату І подібні до формату Н. Вони містять
пари фраз, які описують певні параметри, що можуть змінюватися один відносно
одного. Екзаменований мусить вибрати варіант відповіді А, якщо обидва
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параметри мають прямо пропорційний зв’язок (зростання параметра з першої
фрази

супроводжується

зростанням

параметру

другої

фрази);

варіант

відповіді В – якщо параметри мають обернено пропорційний зв’язок (зростання
параметру з першої фрази супроводжується зменшенням параметра з другої
фрази і навпаки), варіант відповіді С – якщо параметри змінюються незалежно
один від одного.
Ані тестові завдання формату Н, а ні тестові завдання формату І не набули
поширення. Через меншу кількість варіантів відповідей порівняно з іншими
форматами тестових завдань вірогідність вгадування правильної відповіді у них є
дуже великою. Крім цього, такі завдання концентруються на окремих деталях, а
не на наукових положеннях.
До

найбільш

вживаних

форматів,

що

забезпечують

можливість

конструювання надійних ТЗ з високим ступенем диференціації належать:
– Формат А (тестове завдання з однією найкращою відповіддю).
– Формат Х

(тестове завдання множинного вибору «правильно –

неправильно»).
– Формат N (тестове завдання з декількома найкращими відповідями).
– Формат R (тестове завдання розширеного вибору).
Малоефективні формати тестових завдань: В, D, К, С, Е, Н, І.
1.5. Розрахунок результатів тестування
Розрахунок результатів – остаточне оцінювання – це один з завершальних
етапів вимірювання.
Процедура оцінювання полягає в конвертації одержаного під час
тестування первинного результату (балу) у відповідне число за деякою шкалою –
оцінку. Методика оцінювання полягає у визначенні алгоритму виконання
зазначеної процедури.
Процедура конвертації має назву шкалювання.
Шкала – це засіб фіксації результатів вимірювання властивостей об’єктів
шляхом впорядковування їх в певну числову систему, в якій відношення між
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окремими

результатами

виражене

у

відповідних

числах.

У

процесі

впорядковування результату виконання тесту кожному елементу ставлять у
відповідність певний бал (шкальний індекс), що фактично визначає положення
результату на шкалі.
Шкалювання – це операція впорядковування початкових емпіричних даних
шляхом перекладу їх в шкальні оцінки. Шкала дає можливість упорядкувати
спостережувані явища, при цьому кожне з них отримує кількісну оцінку.
Шкалювання допомагає визначити нижчий і вищий ступені досліджуваного
явища.
Наприклад, при дослідженні учбових інтересів учнів ми встановлюємо їх
межі: дуже великий інтерес – дуже слабкий інтерес. Між цими межами
визначається ряд ступенів. В результаті складається наступна шкала учбових
інтересів: дуже великий (1); великий (2); середній (3); слабкий (4); дуже слабкий
(5). Рекомендується вводити і екстремальні позначення крайніх меж шкали.
У психолого-педагогических дослідженнях застосовують класифікацію
шкал, запропоновану С. Стівенсоном, згідно якої чотири основні способи
вимірювання, пов’язані з різними правилами, називають вимірювальними
шкалами (номінальна, порядкова, інтервальна і шкала відносин).
1. Номінальна шкала (шкала найменувань), яку правильніше було б
вважати класифікацією, а не вимірюванням, ділить всі об’єкти на групи за якоюнебудь ознакою (відмінністю). Цим ознакам привласнюються певні числа (код),
що створює зручності при подальшій обробці експериментальних даних. Ніякого
кількісного співвідношення між об’єктами в номінальній шкалі немає.
Приклади. Учні класу діляться на дві категорії і позначаються: дівчатка –
01, хлопчики – 02. Групи порушників дисципліни і їх позначення (кодування): на
уроці – 1, на вулиці – 2, удома – 3.
Арифметичні дії з числами в номінальній шкалі не мають сенсу, між ними
не встановлено відношення порядку, числа застосовують лише для ідентифікації
об’єктів. За допомогою номінальної шкали можна вімірювати лише якісні
ознаки.
31

2. Шкала порядку (порядкова, рангова, ординальна) призначена для
вимірювання

(позначення)

ступеня

відмінності

якої-небудь

ознаки

або

властивості у різних об’єктів. Найяскравішим прикладом порядкової шкали є
п’ятибальная система оцінки ЗУН учнів. Усі учні поділяються на окремі групи.
Наприклад, група трієчників може містити значну частину учнів, ніяк не
проранжованих в середині своєї групи. Тобто в середині кожної групи немає
ніякого впорядкування, яке існує між окремими групами зазвичай за ступенем
наростання або зменшення певної ознаки.
Ранжирування.

Об’єкти,

що

вивчаються,

розташовуються

в

ряд

(упорядковуються) за ступенем прояву будь-якої якості. Перше місце в цьому
ряду займає об’єкт з найбільш високим рівнем даної якості, і йому
привласнюється найвищий бал (числове значення вибирається довільно). Потім
кожному об’єкту ранжируваного ряду привласнюються нижчі оцінки, відповідні
займаним місцям.
Угрупування всієї сукупності об’єктів спостереження відбувається в
декілька рангів, що достатньо ясно відрізняються один від одного по ступеню
вимірюваної ознаки.
Приклад: учні, які

вчаться згідно п’ятибальної системи оцінки ЗУН,

поділяються на відмінників, хорошистів і так далі.
Парне порівняння. Учні зіставляються один з іншим (кожен з кожним) за
будь-якою якістю. Якщо вони однакові, то кожен отримує по балу. Якщо у
одного ця якість має більший прояв, ніж у іншого, перший отримує два бали,
другий – 0 (як при спортивних змаганнях по круговій системі). Підсумовуючи
отримані кожним учнем бали, отримуємо кількісний вираз рівня розвитку даної
якості у кожного учня (його ранг).
Рейтинг.

У

цьому прийомі оцінка

об’єкту проводиться

шляхом

усереднювання оцінних думок групою компетентних експертів. Маючи загальні
критерії оцінки (у порядковій шкалі в балах), експерти незалежно один від
одного (у усній або письмовій формі) виносять свої думки. Усереднений
результат експертної оцінки є достатньо об’єктивним і називається рейтингом.
32

Метод полярних профілів. Цей прийом припускає застосування для оцінки
умовної шкали, крайніми точними якої є протилежні значення ознаки
(наприклад, добрий – злий, теплий – холодний і т. п.). Проміжок між полюсами
ділиться на довільну кількість частин (балів).
Приклад. Оцінка ступеня довіри кандидатові на виборну посаду дається в
полярній шкалі:
(Довіряю повністю) 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (Зовсім не довіряю)
3. Інтервальна шкала (інтервальний намір) – це таке привласнення чисел
об’єктам, коли визначена відстань між об’єктами і передбачена загальна для всіх
об’єктів постійна одиниця вимірювання. Інакше кажучи, в інтервальній шкалі
вводиться одиниця і масштаб вимірювання. Нульова точка шкали вибирається
довільно. Приклади: температурні шкали; шкали стандартизованого тестування
інтелекту.
Інтервальна шкала – кількісна. У ній можливі всі арифметичні дії над
числами, окрім операції ділення. Таким чином, в інтервальній шкалі не можна
визначити в скільки разів один об’єкт більше або менше іншого. Наприклад,
якщо учень відповів правильно на 10 завдань, то це не означає, що він знає удвічі
більше учня, що відповів на 5 завдань тесту.
4. Шкала відношень відрізняється від інтервальної тільки тим, що її
нульова точка не довільна, а указує на повну відсутність вимірюваної
властивості.

Сюди

відносяться

і

всі

кількісні

дані,

що

отримуються

перерахунком об’єктів якої-небудь множини (число учнів, уроків і т.і.).
Рівні вимірювання і математичні обчислення, які використовуються на
даних рівнях, показані в табл. 8. З цієї таблиці видно, що перехід від одного рівня
до іншого супроводжується розширенням класу допустимих математикостатистических операцій. Як випливає з таблиці, якнайкращою є шкала відносин,
яку на сьогоднішній день вдалося реалізувати тільки в рамках фізичних
вимірювань.
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Таблиця 8
Співвідношення типів шкал та математичних та статистичних величин,
обчислення яких допустимо на даному рівні
Шкала
Математичні і статистичні величини, обчислення яких допустимо
на даному рівні
Номінальна Мода, процентні частоти, долі, кореляція
Порядкова Мода, медіана, квартили, коефіцієнт кореляції, дисперсійний
аналіз
Інтервальна Мода, медіана, квартили, коефіцієнт кореляції, рангові критерії,
середня, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції
Шкала
Всі арифметичні операції, всі поняття і методи математичної
відносин
статистики
Таким чином, шкалювання – це процес конвертації, виміряних за
допомогою тестування, результатів у відповідне число за деякою шкалою та за
наявності певної норми. Під час конвертації використовують два підходи, які
визначають

відповідність

одиниці

конвертованої

величини:

визначання

рангового місця, визначення положення відносно норми величини, яку
вимірюють. Це призводить до введення двох одиниць виміру: відносної та
абсолютної.
Відносну одиницю вимірюють у відсотках або місцях, а абсолютну –
відстані до норми або у балах. Реалізація першого підходу, за якого визначають
рангове місце за рівнем відповідності ознаки, не дає можливості визначити, чи
досягнута мета навчання.
Процес переведення первинного балу в оцінку називають конвертацією.
Вона також базується на нормальному розподілі результатів тестування і
залежить від шкали оцінок.
Критеріальний підхід. Наприклад, «Правильну відповідь на кожне
завдання тесту оцінюють одним балом. Результат за тест складається з суми
балів, набраних абітурієнтом за кожний модуль. Максимальна кількість балів за
тест – 50. Бали за тест конвертуються у 12-бальну шкалу таким чином: «12» – 50,
«11» – 45, «10» – 40, «9» – 35, «8» – 30, «7» –25, «6» – 20, «5» – 15, «4» – 10.
Статистичний підхід. Наприклад: точний результат переведення набраних
балів у шкільну оцінку буде опубліковано після проведення тестування та
аналізування його результатів, за результатом за тест складають рейтинговий
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список абітурієнтів, порядковий номер у цьому списку визначає місце
абітурієнта з тесту. Якщо кілька студентів набрали однакову кількість балів, то
їхній рейтинг є однаковим і обчислюється як середнє арифметичне відповідних
місць у списку.
Наприклад, для звичайної чотирибальної системи (від 2 до 5) результати
тестування конвертуються в оцінку так:
«2» – Х < 16 %
«3» – 16 % ≤ Х < 50 %
«4» – 50 % ≤ Х < 86 %
«5» – Х > 86 %, де Х – первинний бал.
Для конвертації результатів тестових екзаменів в оцінки застосовують
нормативно–орієнтовані критерії, які визначаються за допомогою статистичних
методів (таблиця 9) [26, С. 48].
Таблиця 9
Співвідношення 12–бальної системи оцінювання з відсотком та
пропорційним розподілом первинних балів тестування

Рівень

початковий

середній

достатній

високий

Оцінка

Відсоток
первинних
балів

Пропорційний розподіл

1

1–4

0,1–8,3

2

5–13

8,4–16,7

3

14–22

16,8–25,0

4

23–31

25,1–33,3

5

32–40

33,4–41,7

6

41–50

41,8–50,0

7

51–59

50,1–58,3

8

60–68

58,4–66,7

9

69–77

66,8–75,0

10

78–86

75,1–83,3

11

87–95

83,4–91,7

12

96–100

91,8–100,0
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Форми звітів.

Представлення

результатів є

завершальним

етапом

педагогічного вимірювання та оцінювання. Форми звітів за результатами
оцінювання можна згрупувати залежно від функцій, які та чи інша форма звіту
має виконувати. Умовно їх можна поділити на три види: індивідуальні, форми
порівняльного аналізу та технологічні форми.
Форми індивідуальних результатів можуть бути представлені у вигляді:
– відсотка правильних відповідей за тест або відповідного нормованого
балу;
– відсотка правильних відповідей або балів за субтестами, відповідно до
структури змісту тесту та специфікації тестових завдань;
– результату у 12–бальній або 4–бальній шкалі;
– рейтингового місця.
Форми порівняльного аналізу представляють результати тестування, які
згруповані за статистичними характеристиками осіб, яких тестували, та їх
адміністративними даними. Якщо ви бажаєте отримати детальну інформацію
щодо успішності за типом навчальних закладів, формою навчання, тендерним
чинником або за будь-якими іншими показниками, ви маєте на етапі реєстрації
збирати ці дані.
Технологічні форми можна згрупувати за двома основними типами щодо
психометричного аналізу:
– психометрія та валідність тесту (за всією вибіркою, за навчальним
закладом, за аудиторією тощо);
– психометрія тестових завдань (за всією вибіркою, за навчальним закладом
тощо).
Звітні форми за результатами тестування мають містити настільки повну
інформацію, наскільки це забезпечується можливостями методу тестування.
Інформація може бути повною мірою використана лише тоді, коли під час
створення тесту реалізовані усі етапи його проектування: формулювання мети
оцінювання, визначення домену оцінювання, побудування матриці тесту,
створення тестових завдань, проведення відповідної сертифікації.
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Звітні форми мають забезпечувати реалізацію зворотного зв’язку з
навчальним процесом. Отже, ця інформація дає можливість, після її детального
аналізу, впливати на навчальний процес. В іншому випадку вона не є
формуючою, а виступає лише констатуючою.
Дані в звітних формах за інформативності мають забезпечити здійснення
моніторингу

та

управління

якістю

підготовки.

Отже,

будуючи

схему

моніторингу, ми маємо спочатку знати, якими даними ми можемо і повинні
користуватися, а потім – як ці дані отримати, тобто виміряти та оцінити.
1.6. Оцінка якості тесту
Чи відповідає розроблений тест зазначеним вище характеристикам
визначається шляхом його апробації та статистичного аналізу отриманих
результатів. З якою метою здійснюють аналіз і чому це надзвичайно важливий
етап технологічного циклу стандартизованого тестування, без якого не можна
створити тест вирішальної значимості та визначальними адміністративними
висновками? Це має дві причини.
По-перше, доки ми не упевнимося, що інструмент вимірювання є якісним,
ми не можемо робити висновки щодо отриманих результатів.
По-друге, ми повинні проаналізувати його елементи – тестові завдання – та
вилучити неякісні завдання, якщо такі є.
Під

час

аналізу якості

інструменту вимірювання

використовують

аналітичні (експертні) та емпіричні (статистичні, математичні) методи.
Сукупність
вимірювання,

що

емпіричних
базуються

методів
на

визначення

даних самого

якості

вимірювання

інструмента
називають

психометричним аналізом, до якого відносять: середнє (М), мінімальне та
максимальне значення; середнє квадратичне відхилення ;коефіцієнт надійності
R (-Кронбаха або Кьюдер–Ричардсона); помилка вимірювання – Е; коефіцієнт
валідності (якщо наявний); коефіцієнт асиметрії – As (асиметричність кривої);
коефіцієнт ексцесу – Eх (зміна гостроти кривої у вершини).
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Алгоритм аналізу тестових завдань та тесту в цілому може складатися з
наступних елементів:
1. Побудова та аналіз матриці результатів.
2. Визначення міри складності та дискримінативності тестових завдань.
3. Визначення варіації балів (різниця максимально набраного та мінімально
набраного балів).
4. Визначення мір центральної тенденції.
5. Побудова гістограми та полігонів частот розподілів балів.
6. Визначення надійності тесту.
При цьому, послідовність проведення аналізу може бути різною [1; 3; 8; 21;
36]. Класичними психометричними характеристиками тестового завдання є
складність тестового завдання (індекс складності Pdiff? H – величина) та
розподільча здатність тестового завдання (індекс дискримінативності ID,
pointbiserial).
Що таке складність тестового завдання? Те, що є складним для учня
першого класу, не є складним для учня одинадцятого. Тобто тестове завдання є
складним лише відносно конкретної групи учнів, конкретного рівня, класу,
школи тощо. Таким чином, індекс складності встановлює, наскільки конкретне
тестове завдання є складним для осіб, яких тестували. Його визначають за
відсотком учнів, що правильно відповіли на дане тестове завдання, і він може
змінюватися від 0 до +1,0. Складність (Р–vаluе) визначається за формулою (1):

Pi 

Ri
,
N

(1)

де Ri – кількість учнів, які виконали завдання правильно; N – загальна
кількість учнів.
Тобто, чим вищий є показник, тим легше тестове завдання: якщо 100%
учнів відповіли правильно, то отримуємо показник 1. Залежно від значення
складності тестове завдання класифікується як складне або легке таким чином
(міжнародна практика): 0,20 < P < 0,36 – надто складне; 0,36 < P < 0,84 –
середньої складності; 0,84 < P – надто легке [8, С. 24].
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Український центр оцінки якості освіти використовує наступні діапазони
коефіцієнтів складності тестового завдання (таб. 10).
Таблиця 10
Діапазони рівнів складності тестових завдань
Інтервал індексу складності
Понад 0,8

Характеристика завдань
Дуже легкі

0,60–0,79

Легкі

0,40–0,59

Оптимальні

0,20–0,39

Складні

0,19 і нижче

Дуже складні

Оптимальним вважається тест, який містить 20% легких завдань, 60% –
завдань середньої складності та 20% складних та дуже складних завдань. Якщо в
тесті буде збільшено кількість складних завдань за рахунок легких та середнього
рівня складності, результати вимірювання будуть заниженими. І навпаки.
Розподільча здатність тестового завдання – індекс дискримінативності –
вказує, наскільки добре дане тестове завдання розрізняє екзаменованих з
високим балом і екзаменованих з низьким балом. Індекс може коливатися від – 1
до + 1. У випадку, коли індекс дорівнює «0» – всі екзаменовані відповіли
однаково (добре або погано). Розподільчу здатність можна розрахувати як
коефіцієнт кореляції між балом за весь тест і балом за дане тестове завдання.
Найбільш простий метод розрахунку («ручний») полягає у встановленні
різниці між складністю тестового завдання для групи сильних (Hi) і групи
слабких (Lo) учнів: ID = Pdiff (Hi) – Pdiff (Lo). У разі ID< 0,0 – сильні учні
відповідають гірше за слабих, у разі ID< 0,2 – тестове завдання недостатньо (або
погано) розподіляє учнів. Тестове завдання має достатню розподільчу здатність у
разі ID>0,2 [8, С. 25].
Український центр оцінки якості освіти використовує наступні діапазони
коефіцієнтів розподільчої здатності тестового завдання (табл. 11).
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Таблиця 11
Діапазони рівнів розподільчої здатності тестових завдань
Інтервал індексу розподільної здатності
Більше 0,50

Характеристика завдань
Хороше завдання

0,25–0,50

Задовільне

0,15–0,24

Завдання вимагає корекції

Менше 0,15

Нетестове завдання

Наріжним каменем тестології є припущення про нормальний розподіл
показників, за якими оцінюють здібності людей до навчання.

Чим це

обумовлюється?

природі

Враховуючи,

що

розподіл

ознак

у

живій

підпорядковується закону нормального розподілу (закону Гауса), доцільно
припустити, що й знання, уміння і навички у вибраній групі з достатньою
кількістю учнів також розподіляються відповідно цього ж закону. Функція
(графік) нормального розподілу має вид дзвону, тобто 70% значень знаходяться в
центрі, а інші сходять нанівець до країв розподілу (рисунок 1).

Рис.1.
Якщо дані апробації тесту відповідають закону нормального розподілу, то
це свідчить про якість тесту. Постає питання: за яких умов ми можемо вважати,
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що розподіл даних відповідає закону Гауса? Перший крок, необхідно визначити
міри центральної тенденції (середнє, мода, медіана).
Мода – це таке значення, яке найчастіше трапляється серед результатів
виконання тесту. Середнє арифметичне визначають підсумовуванням усіх
значень сукупності і подальшим діленням на їхню кількість. Медіана – це
величина ознаки, яка лежить в середині упорядкованого за зростанням чи
спаданням ряду розподілу та ділить його на дві рівні частини [34].
При нормальному розподілі результатів показники моди, медіани та
середнього арифметичного однакові або дуже близькі одне до одного.
За умови, що дані результатів розподілені відповідно до цього закону, ми
можемо вважати їх достовірними, коли 70 відсотків учнів правильно впоралися
із кількістю завдань, які знаходяться в діапазоні від 30 до 70 відсотків. Для цього
необхідно визначити міру розсіювання – дисперсію та стандартне відхилення.
Дисперсія – середня арифметична із квадратів відхилень варіант від їх
середньої арифметичної. Дисперсія міняється від нуля до безкінечності. Крайнє
значення «0» означає відсутність мінливості, коли значення змінної постійне.
Стандартне відхилення (середнє квадратичне відхилення) обчислюється як
корінь квадратний з дисперсії. Воно показує, що 70% даних знаходиться в
діапазоні між: середнє значення мінус стандартне відхилення і середнє значення
плюс стандартне відхилення [36, С. 232].
Інший спосіб встановлення якості інструментарію пропонує М. Челишкова.
Вона

вважає, якщо середнє арифметичне приблизно дорівнює потрійному

значенню

стандартного

відхилення,

то

є

підстави

вважати

дисперсію

оптимальною, а розподіл тестових балів близький до нормального. При цьому
тест буде мати достатню розподільчу здатність [36, С. 238]. Відзначимо, що це
твердження справедливе не для всіх випадків. Можливі ситуації, коли середнє
арифметичне значно більше потрійного стандартного відхилення, але розподіл
тестових балів, проте, достатньо близько до нормального.
Наступний крок, необхідно порівняти показники асиметрії та ексцесу.
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Асиметрія – це

властивість розподілу вибірки, яка

характеризує

несиметричність розподілу відносно середнього балу. Ексцес – це міра крутизни
кривої розподілу. Асиметрія та ексцес бувають позитивними і негативними. Ці
моменти складають набір особливостей розподілу при аналізі даних.
Для

нормального

розподілу Аs = 0,

Еx = 0.

Як показує

практика

коефіцієнти асиметрії та ексцесу ніколи не дорівнюють 0, тому вони повинні
бути близькі 0. Загальну характеристику тесту надає порівняння показників
асиметрії та ексцесу (табл.12, 13) [26, С. 40].
У роботі І. Булах запропоновано схему аналізу валідності тестових завдань,
що ґрунтується на результатах статистичної обробки даних тестування з
побудовою кривої розподілу кількостей правильних відповідей на конкретне
тестове завдання. Невалідними вважаються завдання, на які під час тестування
отримано: правильні відповіді більш як у 84% осіб, що тестувалися; правильні
відповіді менш ніж як у 16% осіб, що тестувалися [26, С. 39]. За думкою
В. Аванесова невалідними є тестові завдання, які виконали всі учні, або не
виконав ніхто [1].
Таблиця 12
Аналіз тестів на валідність
As
1

Характеристика

Ex

=0
<0

2
=0
>0

3
Тест валідний
Тест легкий, низька розподільча здатність тесту

<0
<0

<0
=0

Тест легкий, висока розподільча здатність
Тест легкий

>0

<0

Тест складний, висока розподільча здатність

>0

>0

Тест складний, низька розподільча здатність

>0
=0

=0
>0

=0

<0

Тест складний
Неоднорідний тест (наявність важких та легких
завдань), низька розподільча здатність
Неоднорідний тест (наявність важких та легких
завдань), висока розподільча здатність
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Таблиця 13
Валідність результатів
As
1
=0
<0
<0
>0
>0

Характеристика
3

Ex
2
=0
>0
<0
<0
>0

Результати валідні
Результати завищені, дії з боку викладача
Результати завищені
Результати занижені
Результати занижені через порушення процедури
тестування
Для проведення розрахунків наведених показників радимо користуватися
можливостями комп’ютерної програми MicrosoftExcel для Windows. Для цього
необхідно, по-перше, створити матрицю результатів; по-друге, застосувати
«пакет аналізу» (Сервіс (Дані) / Аналіз даних / Описова статистика) [37; 38].
Оцінювання за результатами тестування вважається адекватним у разі
використання надійного та валідного інструментарію.
Валідність тесту показує, наскільки добре тест робить те, для чого він був
створений. Визначити коефіцієнт валідності тесту – значить визначити, як
результати виконання тесту співвідносяться з іншими незалежно виставленими
оцінками

знань

екзаменованих.

Для

визначення

валідності

потрібно

застосовувати незалежний зовнішній критерій, тобто оцінка експерта (вчителя).
За коефіцієнт валідності приймають коефіцієнт кореляції результатів тестових
вимірювань і критерію. Якщо експертна оцінка знань екзаменованих, отриманих
незалежно від процедури тестування, представлена числовою послідовністю
y1 , y 2 , ..., y 2 , то

коефіцієнт валідності тесту може бути розрахований за

формулою (2) [26, С. 344]:
n

 (Y  y )
i 1

V

де

i

i

Y  y
n
n
,

SY  S y
n 1

Yi –

послідовність

(2)

індивідуальних

результатів

тестування

екзаменованих, y i – послідовність відповідних індивідуальних оцінок експертів
тих же екзаменованих, Y , y – середні арифметичні результатів тестування та
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експертних оцінок, S Y , S y – стандартні відхилення цих оцінок, n – кількість
екзаменованих.
Ще одним важливим критерієм адекватності тесту є надійність його
результатів, тобто точність вимірювання рівня навчальних досягнень. Надійність
тесту визначається перевіркою його внутрішньої узгодженості.
Показником надійності є коефіцієнт -Кронбаха, що визначається за
формулою (3) [21, С. 173]:
2
к    i 

1 2 ,
к  1 
 y 

де  – кількість завдань;
завдань;

 y2

(3)



2
i

– сума квадратів стандартних відхилень для

– квадрат стандартного відхилення для всього тесту.

Інтервали значень і характеристики тесту за коефіцієнтом надійності
показано в таблиці 14.
Таблиця 14
Характеристика тесту за коефіцієнтом надійності
Інтервали коефіцієнта надійності

Характеристика тесту

0,90–0,99

Відмінний

0,85–0,89

Дуже хороший

0,80–0,84

Хороший

0,75–0,79

Задовільний

0,70–0,74

Мало задовільний

В даному розділі показано, що використання тестування як технології
оцінки знань не є тривіальним завданням і не зводиться лише до створення
питань та вірогідних варіантів відповідей. Це тривалий процес, який іноді не
приводить до бажаного результату, якщо немає розуміння всіх тонкощів його
проведення, якщо відсутнє володіння основами теорії тестування.
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В той же час слід зауважити, що з впровадженням зовнішнього
незалежного оцінювання та підготовкою старшокласників до участі у ньому,
виникає необхідність використання в навчальному процесі середньої школи
тестів (а не сукупності окремих завдань в тестовій формі), які б відповідали
зазначеним у статті характеристикам. Виходячи з цього вбачаємо за необхідне
розробникам тестів публікувати апробований інструментарій з

результатами

психометричного аналізу. Це надасть можливості вчителям бути впевненими в
якості тестів, якими вони користуються під час оцінювання навчальних
досягнень знань учнів, а відповідно і у об’єктивності оцінок, які отримують учні.
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Поняття та хронологічні межі кам’яного віку № 1
№ 10
(палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт), бронзового
віку.
Основні заняття первісних людей в кам’яному віці.
№6
Основні винаходи періоду палеоліту, мезоліту,
неоліту та енеоліту.
Найдавніші стоянки на території України.
№8
Культура та вірування людей в первісні часи.
Основні типи людини (австралопітек, пітекантроп, № 2, № 7,
неандерталець, кроманьйонець), спосіб життя.
№ 4, № 9
№5
Трипільська культура.
№3

Аналіз

Розуміння

Знання

Тема: ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ
Матриця тесту
Навчальні одиниці

Застосування

ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (6 КЛАС)

№ 11

№ 13
№ 15
№№ № 17
12, 14
№ 16

Завдання 1 – 12 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Вкажіть хронологічні межі енеоліту:
А) VІ – ІV тис. до н.е.;
Б) ІІІ – І тис. до н.е.;
В) ІV – ІІІ тис. до н.е.;
Г) ІХ – VІ тис. до н.е.
2. Вкажіть період появи «людини розумної» – кроманьйонця:
А) приблизно 100 – 90 тис років тому;
Б) приблизно 60 – 55 тис років тому;
В) приблизно 50 – 45 тис років тому;
Г) приблизно 40 – 35 тис років тому.
3. Вкажіть період існування трипільської культури на території України:
А) ХІ – VІІ тис. до н.е.;
Б) ІV – ІІІ тис. до н.е.;
В) VІ – V тис. до н.е.;
Г) ІІ – І тис. до н.е.
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4. Вкажіть, який вид людини з’явився на Землі раніше інших:
А) неандерталець;
Б) пітекантроп;
В) кроманьйонець;
Г) австралопітек.
5. Визначте місце, де було знайдено залишки видів найдавнішої людини
кам’яного віку:
А) ущелина Олдовей в Північно–Східній Африці;
Б) долина Неандерталь в Німеччині;
В) печера Кро–Маньйон у Франції;
Г) с. Королеве в Україні.
6. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили:
А) землеробство, скотарство, рибальство;
Б) збиральництво, тваринництво, рибальство;
В) землеробство, збиральництво, мисливство;
Г) мисливство, збиральництво, рибальство.
7. Яке житло в епоху палеоліту будували первісні люди?

А

Б

В

Г

8. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік стоянок первісних
людей, що були знайдені на території сучасної України:
1) Кро–Маньон;
А) 2, 3, 6;
2) Тешик–Таш;
Б) 3 , 4 , 5 ;
3) Киїк–Коба;
В) 3 , 4 , 6 ;
4) Королеве;
Г) 4, 5, 6.
5) Мізин;
6) Альтаміра
9. Заповніть пропуск в логічному ланцюжку:
Первісне
людське
стадо
А) рід;

?

Б) сусідська община;

Материнська
родова
община
В) патріархат;
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Батьківська
родова
община
Г) матріархат.

10. Визначте правильну хронологічну послідовність давніх періодів в
історії людства:
А) палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік;
Б) палеоліт, неоліт, мезоліт, бронзовий вік, енеоліт;
В) палеоліт, мезоліт, енеоліт, неоліт, бронзовий вік;
Г) палеоліт, бронзовий вік, неоліт, енеоліт, мезоліт.
11. Людина почала виплавляти метал 6 тис. років тому. У якому
тисячолітті це відбулося:
А) IV тис. до н.е.; Б) VI тис. до н.е;
В) V тис. до н.е.;
Г) VII тис. до н.е.
12. Визначте на малюнку зображення неандертальця:

А

Б

В

Г

У завданнях 13 – 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
13. Установіть відповідність між досягненням первісної людини та
періодом, до якого воно належить:
1) виникнення землеробства;
А) палеоліт;
2) початок використання знарядь праці;
Б) бронзовий вік;
3) винайдення лука та стріл;
В) мезоліт;
4) створення перших металевих знарядь.
Г) неоліт;
Д) енеоліт.
14. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:
1) первісне стадо;
А) сукупність людей, об’єднаних певними відносинами та
2) рід;
спільної територією;
3) родова община;
Б) об’єднання окремих сімей, які не пов’язані між собою
4) сусідська община.
родинними зв’язками, характерне поєднання приватної
власності на деякі засоби виробництва з колективною
власністю на землю;
В) група доісторичних людей, що мешкали разом;
Г) спосіб організації людей, що забезпечує панівне
становище одних верств над іншими;
Д) колектив людей, які вели спільне господарство, жили
разом і мали спільний тотем.
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15. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) релігія;
2) тотемізм;
3) магія;
4) фетишизм;

А) віра у містичний зв’язок, тобто «кровну» спорідненість
певного роду, племені з якимсь видом тварин чи рослин;
Б) поклоніння матеріальним предметам, яким приписують
надприродні властивості;
В) особлива форма усвідомлення світу, обумовлена вірою в
надприродне, що включає в себе звід моральних норм і типів
поведінки, обрядів, культових дій;
Г) дії і обряди, що здійснюються з метою вплинути
надприродним шляхом на явища природи, тварин або
людину;
Д) віра в існування душі і духів, які керують матеріальним
світом.

16. Виправ помилки в тексті:
«Більш як 100 років тому в Україні було відкрито трипільську цивілізацію.
Археолог Вікентій Хвойко в 1897 р. розкопав неподалік від містечка Трипілля
Запорізької області селище стародавніх людей. Трипільська культура — це
багата і висока культура скотарів, наших далеких пращурів. Трипільські племена
в Україні проживали у великих селищах, або первісних містах, яких не знав на
той час жоден інший народ світу. Всі стародавні міста будувалися у формі
квадрату. Усього в Україні відкрито понад 20 трипільських міст. Основним
заняттям трипільців було полювання. Трипільську культуру не випадково
назвали «культурою мальованої скульптури». Символом Сонця для трипільців
був змій, а символом води – бик».
17. Заповнити порівняльну таблицю «Заняття та способи життя первісних
людей» та зробіть висновок щодо відмінностей занять та способу життя
неандертальця та кроманьйонця:
Питання для порівняння
Неандерталець
Кроманьонець
Походження назви
Період існування
Житло
Методи полювання
Організація суспільства
Висновок:
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№7

№3

№6

Аналіз

№2

Застосування

Розуміння

Основні заняття єгиптян. Вплив природи на основні
заняття єгиптян. Умови життя та праці давніх
єгиптян.
Найвідоміші фараони.
Правління Тутмоса ІІІ, Ехнатона, Рамзеса ІІ.
Відлік років до н.е.
Головні давньоєгипетські боги.
Структура суспільства у Давньому Єгипті.
Суспільна піраміда.
Робота з картою. Ріка Ніл. Територія Єгипетської
держави, район найбільших пірамід, основні столиці
Єгипту, напрями військових походів.
Терміни: жерці, номархи, вельможі, писарі, раби,
міфи, мумія, ієрогліф, сфінкс, папірус.
Утворення єдиної держави у Єгипті та її
особливості.
Пам’ятники архітектури.

Знання

Тема: СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ
Матриця тесту
Навчальні одиниці

№ 16

№9
№ 15
№10
№4

№ 12
№13,
№ 14

№1

№ 5,
№8

№ 17
№ 11

Завдання 1 – 12 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Єдина держава в Єгипті утворилася близько:
А) 3500 р. до н. е.; Б) 3000 р. до н. е.; В) 2500 р. до н. е.;
2. Стародавні єгиптяни називали свою державу:
А) «далека країна»;
Б) «червона земля»;
В) «дар Нілу»;
Г) «чорна земля».
3. Фараон Тутмос III правив в епоху:
А) Давнього царства;
Б) Середнього царства;
В) Нового царства;
Г) Пізнього царства.
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Г) 2100 р. до н. е.

4. Столицями Давнього Єгипту були міста:
А) Ахетатон, Вавилон;
Б) Ахетатон, Каїр;
В) Мемфіс, Фіви;
Г) Каїр, Мемфіс.
5. Система влади, яка існувала у Стародавньому Єгипті, називається:
А) демократія;
Б) монархія;
В) олігархія;
Г) тиранія.
6. За описом визначте ім’я історичної особи.
Цей єгипетський фараон перебував при владі 18 років. Він відмовився шанувати
традиційних богів Єгипту і проголосив бога сонця Атона єдиним божеством,
якому слід вклонятися. Щоб послабити знаті й жерців фараон вирішив
побудувати нову столицю, яку назвав Ахетатон:
А) Тутмос III;
Б) Аменхотеп IV;
В) Хатшепсут;
Г) Рамзес II.
7. Знайдіть зайве: 1) шадуф; 2) дамба; 3) канали; 4) хамсин; 5) плуг;
6) «червона земля»; 7) оранка.
А) шадуф, канали;
Б) дамба, хамсин;
В) плуг, оранка;
Г) хамсин, «червона земля».
8. Держава в Давньому Єгипті виникла через необхідність:
А) об’єднання сил хліборобів–общинників для будівництва зрошувальних
систем; захист від зовнішніх ворогів;
Б) захист від зовнішніх ворогів; ведення загарбницьких війн;
В) ведення загарбницьких війн; утримання рабів у покорі;
Г) об’єднання сил хліборобів–общинників для будівництва зрошувальних
систем; утримання рабів у покорі.
9. Період від 3100 до 2649 р. до н.е. називається Раннім або Давнім
царством. Скільки років він тривав?
А) 354 років;
Б) 451 років;
В) 544 років;
Г) 633 років.
10. В Стародавньому Єгипті суспільна піраміда із наведених нижче верств
населення складалася в наступному порядку: 1) вельможі; 2) жерці; 3) раби;
4) селяни та ремісники; 5) фараон.
А) 5, 1, 2, 4, 3;
Б) 5, 1, 4, 2, 3;
В) 5, 1, 4, 3, 2;
Г) 5, 2, 1, 4, 3.
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11. Визначте, які релігійні споруди були побудовані в Стародавньому
Єгипті:

1
А) 1, 3, 4;

2
Б) 2, 3, 4;

3
В) 1, 2, 4;

4
Г) 1, 2, 3.

12. На фрагменті карти № 1 позначено:
А) територію Єгипетської держави за часів
Тутмоса ІІІ;
Б) дельту ріки Ніл;
В) район найбільших пірамід Єгипту;
Г) території, на які були направлені військові
походи.

У завданнях 13 – 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
13. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1) міфи;
А) монументальна скульптура, яка висічена з монолітної вапняної
2) ієрогліфи; скелі у вигляді лева, що лежить, лице якого має портретну
3) сфінкс;
схожість з фараоном Хефремом;
4) папірус;
Б) оповідання про минуле, навколишній світ, яке описує події за
участі богів і героїв про походження світу, богів і людства;
В) збережене забальзамоване тіло;
Г) назва письмового знаку, який може означати цілі вислови, слова
або слоги;
Д) товстий папіроподібний матеріал, що виготовлявся зі стебел
рослини, та використовувався як основа для письма.
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14. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:
1) писарі;
А) правителі областей;
2) номархи;
Б) шляхетні заможні люди;
3) раби;
В) безправні люди, які є власністю інших;
4) вельможі.
Г) перші бюрократи, які приймали участь в
управлінні державою;
Д) служителі богів.
15. Установіть відповідність між староєгипетськими богами та родом їх
занять:
1) Анубіс;
2) Осиріс;
3) Ра;
4) Птах.

А) староєгипетський бог сонця;
Б) бог–творець,
покровитель
мистецтва
ремесел;
В) бог відродження, цар загробного світу;
Г) бог неба;
Д) провідник померлих до загробного світу.
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16. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.
Богом річки Ніл був Хапі. Саме тому розлив Нілу називали приходом Хапі.
Більшість часу Хапі жив у печері біля Асуана і звідти керував рівнем води.
Єгиптяни складали хвалебні гімни, оспівуючи Хапі, що дарує життя та всілякі
гаразди.
Як у міфах відображено особливості господарського життя єгиптян?
Які природні умови були сприятливими для землеробства?
Яку роль відігравало землеробство в житті єгиптян?
Які зміни внесла людина в природу Єгипту вже в давні часи?
17. Заповніть порівняльну таблицю:
Питання для порівняння
Життя людей у первісні Стародавній Єгипет
часи
Організація суспільства
Верховна влада та яким чином
вона передавалась
Основні заняття
Мистецтво
Релігія
Висновки:
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І. № 4
І. № 2

Аналіз

ІІ. № 2
ІІ. № 3
ІІ. № 1
І. № 1

Застосування

І. Передня Азія в давнину.
Найдавніші держави Дворіччя.
Природа, населення, господарство.
Найдавніші поселення
Поняття «місто–держава»
Давній Вавилон. Ассирія.
Хаммурапі та його закони
Господарське і повсякденне життя,
культура. Суспільство.
Ассирія в ІІ тис. до н.е.

Розуміння

Знання

Тема: ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ. КІММЕРІЙЦІ ТА СКІФИ НА
ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.
Матриця тесту
Навчальні елементи

ІІ. № 12

ІІ. № 18

І. № 9
І. № 11,
ІІ. № 9
ІІ. № 14
І. № 10

Ассирійська імперія
Фінікія. Давньоєврейське царство.
Мореплавці. Заснування колоній.
Винаходи фінікійців.

І. № 18

ІІ. № 11
І. № 6
ІІ. № 8

Заселення євреями Палестини.
Ізраїльсько – Іудейське царство.
Халдейське царство. Перська держава
Утворення Халдейського царства.
Розбудова Вавілона.

ІІ. № 4

Завоювання Вавілонії персами.
Виникнення
Перської
держави. І. № 5,
Царювання Дарія І.
ІІ. № 5
Загибель Перської держави.
Правителі давніх держав, столиці.

І. № 8
І. № 18
І. № 17
ІІ. № 10
ІІ. № 17
І. № 13
ІІ. № 7

Релігійні вірування.
Хронологія з теми.
Пам’ятки культури.
І. № 3
ІІ. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України
Заняття. Духовний світ, культура.
І. № 7,
ІІ. № 6
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І. № 15,
ІІ. № 15
І. № 16
І. № 14,
ІІ. № 13
ІІ. № 16
І. №12

І варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Форма держави в давнину, коли окреме місто та частина сільської
території вважалися незалежною державою:
А) колонія;
Б) метрополія;
В) місто – держава;
Г) імперія.
2. Правитель Вавилонської держави мав титул:
А) фараон;
Б) вельможа;
В) цар;

Г) імператор.

3. «Книгою книг» називають:
А) збірник законів Хаммурапі;
Б) Біблію;
В) повчання Соломона;
Г) поему «Політ Етани на небо».
4. Перша в історії людства збірка законів з’явилася за правління царя:
А) Хаммурапі;
Б) Тіглатпалассара І;
В) Тіглатпалассара III;
Г) Навуходоносора II.
5. Перська держава за часів Дарія І була:
Б) сатрапія;
В) царство;
А) імперія;

Г) ханство.

6. Що із перерахованого винайшли фінікійці:
А) шахи, порох, алфавіт, скло;
Б) пурпур, скло, шовк, шахи;
В) алфавіт, пурпур, скло;
Г) папір, порох, скло.
7. Знайдіть, що не було заняттям кіммерійців:
А) кочове скотарство;
Б) землеробство;
В) бронзове лиття, виготовлення із болотної руди заліза, пізніше сталі;
Г) будівництво земляних і наземних споруд.
8. Вставте пропущене.
«Внаслідок розпаду царства на дві частини, через постійні війни між цими
частинами, через війни з Ассирією, Єгиптом та Вавилоном – __________ царство
занепало»:
А) Ізраїльсько – Іудейське;
Б) Халдейське; В) Перське;
Г) Скіфське.
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9. Визначте пам’ятки, які відносяться до історії Вавилону:

1
А) 1, 2;

2
Б) 1, 3;

3
Г) 2, 3;

4
Є) 2, 4.

10. За описом географічного розташування держави назвіть її:
«Північна і центральна частини східного узбережжя Середземного моря»
А) Сирія;
Б) Фінікія;
В) Ізраїль;
Г) Іудея.

11. Визначте, про яку давню державу йде мова.
«Ще у ХVІІІ ст. до н.е. була створена наша могутня держава, назва якої походить
від назви міста Ашшур. Тремтіть перед непереможним військом, народи Сходу!
Нещадні і безжальні ми до ворогів наших. Проливши ріки крові, заснували ми
славетну імперію, столицю якої – Ніневію – недарма називають «лігвом левів»:
А) Ассирія;

Б) Фінікія;

В) Персія;

Г) Скіфія.

12. Визначте народ, досягнення якого описані нижче.
«Ми виготовляли чудову кінську збрую, рівної якій не існувало на Давньому
Сході. По всьому степу ми спорудили величні поховання наших вождів –
кургани. Без них та без «кам’яних баб» важко уявити сучасний ландшафт
Причорномор’я. Скарби, знайдені в цих курганах, є шедеврами світової культури
(наприклад, золота пектораль з Товстої Могили)»:
А) перси;
Б) ассирійці;
В) фінікійці;
Г) скіфи.
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13. За схемою, визначте державу:
Реформи
Адміністративно - територіальна
Військова
Земельна
Грошова
Поштова

А) Персія;

Б) Вавилон;

В) Ассирія;

Г) Фінікія.

14. Виберіть відповідь, де встановлено правильну послідовність подій:
1) греко – перські війни;
А) 3, 2, 4, 1;
2) правління Давида;
Б) 3, 2, 1, 4;
3) створення збірника законів Хаммурапі;
В) 4, 3, 2, 1;
4) розгром Ізраїльського царства Ассирією
Г) 1, 3, 2, 4.
У завданнях 15 – 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
15. Установіть відповідність між державою та її правителем:
1) Вавилон;
А) Навуходоносор ІІ;
2) Ассирія;
Б) Соломон;
3) Халдейське царство;
В) Хаммурапі;
4) Ізраїльсько– Іудейське царство.
Г) Тіглатпаласар ІІІ;
Д) Дарій І.
16. Установіть відповідність між народом і божеством:
1) вавилоняни;
А) Яхве;
2) карфагеняни;
Б) Молох;
3) євреї;
В) Мардук;
4) єгиптяни.
Г) Ра;
Д) Ісус.
17. Поясніть значення вислову та подайте його сучасне тлумачення:
«Вавилонське стовпотворіння».
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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18. Порівняйте Ассирійську імперію та Халдейське царство, заповнивши
таблицю. Зробіть висновки.
Питання для порівняння
Ассирійська імперія
Халдейське царство
Населення
Територія
Період розквіту
Причини загибелі
Висновки:
ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Коли виникли найдавніші поселення на території Шумеру і Аккаду:
А) V тис. до н.е.;
Б) ІV тис. до н.е.;
В) ІІІ тис. до н.е.;
Г) ІІ тис. до н.е.
2. Із переліку оберіть вид землеробства у Межиріччі:
А) мотичне;
Б) іригаційне;
В) підсічно–вогневе;
Г) механізоване.
3. Територія, яку в давнину греки назвали Месопотамія, пов’язана з
річками:
А) Ніл, Євфрат;
Б) Тигр, Євфрат;
В) Інд і Ганг;
Г) Ніл і Тигр.
4. «Зарічні люди» це:
А) євреї;
Б) вавилоняни;

В) перси;

5. Які із перелічених реформ провів Дарій І:
1) адміністративно–територіальна;
А) 1, 2, 3, 4, 5;
2) військова;
Б) 1, 2, 3, 4, 7;
3) земельна;
В) 3, 4, 5, 6, 7;
4) грошова;
Г) 1, 2, 3, 5, 6.
5) поштова;
6) судова,
7) релігійна.
6. Знайдіть зайве. Заняттями скіфів були:
А) орне землеробство;
Б) кочове скотарство;
В) мореплавство;
Г) військова справа.
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Г) кіммерійці.

7. Закінчіть твердження.
«Неможливість утримати велику кількість різних народів лише силою зброї,
внутрішня боротьба за владу в країні, зазіхання завойовників на багатства
імперії, невдалий результат війни з греками – стали причинами загибелі…»:
А) Ассирії;
Б) Вавілонії;
В) Скіфії;
Г) Персії.
8. Із запропонованих варіантів виберіть твердження, яке розкриває основну
перевагу фінікійського алфавіту:
А) наявність зрозумілих усім ієрогліфів;
Б) удосконалений клинопис;
В) наявність 22 приголосних знаків;
Г) наявність символів–малюнків.
9. Назвіть державу за описом її географічного розташування.
«Держава в Північній Месопотамії. Однойменна область розташовувалася у
верхній і середній течії річки Тигр між Сирією на заході, державою Урарту на
півночі та Вавилонським царством на півдні»:
А) Фінікія;
Б) Ассирія;
В) Мідія;
Г) Ізраїль.

10. Яка із архітектурних споруд є зикуратом:

А

Б

В

Г

11. Визначте, про який давній народ йде мова.
«Ми – нащадки ханаанців. Ми заснували велику державу, збудувавши прекрасні
міста – Бібл, Тір, Сідон. Всі знають нас як безстрашних мореплавців, що вперше
в історії здійснили плавання навколо африканського континенту. Наш народ
заснував багато колоній в Середземномор’ї, серед них – і славний Карфаген»:
А) фінікійці;
Б) перси;
В) скіфи;
Г) євреї.
12. Досягнення якого народу описані нижче.
«Ми подарували людству одразу кілька корисних господарських новинок:
гончарний круг, колесо, плуг та сівалку, вітрильний човен»:
А) перси;
Б) фінікійці;
В) шумери, аккадці;
Г) вавилоняни.
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13. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) Правління Навуходоносора ІІ;
А) 4, 2, 1, 3;
2) падіння Ніневії;
Б) 3, 2, 1, 4;
3) правління Дарія І;
В) 4, 3, 2, 1;
4) правління царя Соломона.
Г) 1, 3, 2, 4.
14. Назвіть державу, військо якої має дану структуру:
Царський полк (охорона царя)
Колісничні частини
Кіннота
Піхота
Саперні частини
Армія в основному складалась з місцевих жителів, найманців майже не набирали, за винятком
кіммерійців, вправних у верховій їзді.
Воїни вміли будувати дороги, робили підкопи, застосовувати стінобитні машини і каменомети.
запалювальні снаряди.

А) Ассирія;

Б) Персія;

В) Вавілонська держава;

Г) Скіфія.

У завданнях 15 – 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
15. Установіть відповідність між назвою держави та її столицею:
1) Ассирія;
А) Єрусалим;
2) Халдейське царство;
Б) Ніневія;
3) Ізраїльсько– Іудейське царство;
В) Персеполь;
4) Перська держава.
Г) Вавилон;
Д) Дамаск.
16. Установіть відповідність між пам’яткою культури і назвою держави, в
якій вона була створена:
1) Старий Завіт;
А) Вавилонська держава;
2) висячі сади Семіраміди;
Б) Ізраїльсько – Іудейське царство;
3) бібліотека;
В) Халдейське царство;
4) Вавилонська вежа.
Г) Ассирія;
Д) Персія.
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17. Поясніть значення вислову та подайте його сучасне тлумачення:
«Валтасарів бенкет»; «Жити Валтасаром».
18. Порівняйте Стародавній Єгипет та Месопотамію,
таблицю. Зробіть висновки.
Питання для
порівняння
Географічні умови
Основні заняття
Форма правління
Релігійні уявлення
Висновок:

Стародавній Єгипет

заповнивши

Месапотамія

Тема: ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ

Давня Індія
Природно – географічні умови.
Найдавніша цивілізація в долині Інду.
Прихід аріїв.

І. № 15
І. № 1
ІІ. № 1,
ІІ. № 4

ІІ. № 13

Поява цивілізації в долині Гангу.
Господарське та повсякденне життя.
Виникнення держави.
Держава Ашоки.
Варни і касти.
Релігія та культура Давньої Індії
Найдавніші культи.
Буддизм.
Культура.

Аналіз

Розуміння

Знання

Навчальні елементи

Застосування

Матриця тесту

І.ІІ.№ 18
І. № 17
ІІ. № 17
І. № 19
ІІ. № 9

І. № 11

ІІ. № 7
І. № 9
І. № 6

ІІ. № 15
І. № 12
І. № 16,
ІІ. № 16
ІІ. № 10

І. № 2
ІІ. № 2
І. № 4
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Давній Китай
Природно – географічні умови.
Господарське та повсякденне життя.
Давньокитайські імперії.
Повстання в Китаї.
Релігія та культура Давнього
Китаю. Міфи та релігійні уявлення.
Конфуцій і конфуціанство.
Даосизм.
Культура.

ІІ. № 11
ІІ. № 3
І. № 5
ІІ. № 5

І. № 8

ІІ. № 14

І. № 3
ІІ. № 8
І. № 7
ІІ. № 6

Хронологія з теми.

ІІ. №19
ІІ. № 12
І. № 10
І. № 13
І. № 14

І варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Розвинена землеробська цивілізація в долині Інду виникла в:
А) IV тис. до н.е.; Б) ІІІ тис. до н.е.;
В) ІІ тис. до н.е.;
Г) І тис. до н.е.
2. Як називалися групи людей однієї професії, з визначеними правами та
обов’язками:
А) веди;
Б) вайші;
В) касти;
Г) варни.
3. Яка міфічна тварина у китайців була повелителем дощів, грози та
річкових вод, а також символом імператора:
А) Змій;
Б) Дракон;
В) Юй;
Г) Сур’я.
4. Універсальний закон Всесвіту стародавні індійці називали:
А) Карма;
Б) Ріта;
В) Нірвана;
Г) Санскрит.
5. Коли була створена єдина держава у Китаї:
А) 221 р. до н.е.;
Б) 211 р. до н.е.;
В) 121 р. до н.е.;
6. Що із перерахованого винайшли індійці:
А) шахи, порох, алфавіт, скло;
Б) пурпур, скло, шовк, шахи;
В) шахи, «арабські цифри», цифра 0;
Г) папір, порох, скло.
7. Знайдіть зайве. Давні китайці писали на:
А) кістках тварин, панцерах черепах;
Б) бамбукових дощечках;
В) папері;
Г) глині.
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Г) 111 р. до н.е.

8. Із поданого переліку подій визначте ті, які відбулись за правління Цінь
Шіхуанді:
1) об’єднання усього Китаю;
А) 1, 2, 3;
2) будівництво Великої Китайської стіни;
Б) 1, 3, 4;
3) нищення книг і вчених;
В) 3, 4, 5;
4) повстання Жовтих пов’язок;
Г) 1, 4, 5.
5) повстання Червоних пов’язок.
9. Вставте пропущене.
«У VІ – V ст. до н.е. в Індії поширилась нова релігія – ____, названа так за ім’ям
її засновника. Справжнє ім’я засновника ______»:
А) буддизм, Будда;
Б) буддизм, Гаутама;
В) даосизм, Конфуцій;
В) даосизм, Лао Цзи.
10. Визначте пам’ятки, які відносяться до історії Китаю:

1
А) 1, 2;

2
Б) 1, 4;

3
В) 2, 3;

4
Г) 3, 4;

11. Визначте, яку державу зображено на карті?
А) Імперія Цінь;
Б) імперія Хань;
В) держава Ашоки;
Г) держава Чандрагупти.

12. Визначте, про яку релігію йде мова: «Правильно живе та людина, яка
обмежує свої бажання, живе скромно, чесно, спокійно і прагне пізнати істину»:
А) буддизм;
Б) індуїзм;
В) конфуціанство; Г) даосизм.
13. Яка писемність описана нижче. «Вона виникла із картинок, які люди
малювали в давнину. Для кожного слова була своя картинка. На сьогодні відомо
80 тис. «картинок». Культурній людині достатньо вміти писати і читати 5 – 6 тис.
«картинок»…»:
А) санскрит;
Б) клинопис;
В) алфавіт;
Г) ієрогліфи.
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14. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) існування Індської (Хараппської) цивілізації;
А) 1, 3, 4, 2, 5;
2) вторгнення в Індію військ Александра Македонського; Б) 3, 2, 1, 4, 5;
3) вторгнення в Індію аріїв;
В) 4, 3, 2, 1, 5;
4) вторгнення в Індію персів;
Г) 1, 3, 2, 4, 5.
5) правління Ашоки.
У завдані 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
15. Установіть відповідність між назвою географічного об’єкту та
значенням цієї назви:
1) Гобі;
2 Тибет;
3) Хуанхе;
4) Янцзи.

А) «Жовта ріка»;
Б) «Скелясте море»;
В) «Довга річка»;
Г) «Піщане море»;
Д) «Піднебесна імперія».

16. Установіть відповідність між пам’яткою культури і назвою держави, у
якій вона була створена, заповнивши таблицю:
Індія
Китай
1) «Жовта ріка»; 2) «Скелясте море»; 3) «Довга річка»; 4) «Піщане море»;
5) «Піднебесна імперія».
17. Зробіть висновки про життя китайців у ІІ тис. до н.е. на підставі
знахідки археологів.
На берегах р. Хуанхе археологи розкопали могили давніх китайців. Одні могили
були неглибокі, тіла померлих в них були завернуті в рогожку і опущені в землю,
поряд поставлений глиняний горщик. Інша могила – гробниця, розміром з 3–
поверховий будинок. У ній, поряд з гробом, розміщені шоломи, зброя, вироби із
золота, посуд із бронзи і каменю, скелети чоловіків, жінок, коней, собак….
18. Приблизно за 1000 років до н.е. почалось заселення долини Гангу.
Якими успіхами в господарстві індійців це було викликано?
19. Порівняйте причини виникнення могутніх держав у Китаї, Індії та
Стародавньому Єгипті. Зробіть висновки.
Назва держави
Причини виникнення
Стародавній Єгипет
Індія
Китай
Висновок:
64

ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Коли відбулося проникнення кочівників аріїв в Індію:
А) V тис. до н.е.;
Б) ІV тис. до н.е.;
В) ІІІ тис. до н.е.;
Г) ІІ тис. до н.е.
2. Як називалися замкнені соціальні групи, що формувалися за принципом
спадковості:
А) касти;
Б) варни;
В) арії;
Г) дасью.
3. З яким словом пов’язана англійська назва Китаю:
А) порцеляна;
Б) чай;
В) стіна;

Г) небо.

4. «Шляхетними людьми» в Стародавній Індії називали:
А) арії;
Б) дасью;
В) брахмани;
Г) раджі.
5. Повстання «Жовтих пов’язок» у Китаї під керівництвом Чжан Цяо
розпочалося у:
А) 184 р.;
Б) 183 р.;
В) 182 р.;
Г) 181 р.
6. Що із перерахованого винайшли китайці:
А) шахи, порох, алфавіт, скло;
Б) пурпур, скло, шовк, шахи;
В) шахи, «арабські цифри», цифра 0;
Г) папір, порох, компас, порцеляна, парасолька.
7. Знайдіть зайве. Боги в Індії:
А) Брахма;
Б) Вішну;

В) Шива;

Г) Будда.

8. Вставте пропущене.
«Знаменитим філософом Китаю був ____ (551 – 479 рр. до н.е.). Він створив своє
вчення – _____, згідно з яким кожна людина в житті, за волею Неба, посідає
призначене їй місце»:
А) Гаутама, даосизм;
Б) Конфуцій, конфуціанство;
В) Лао Цзи, даосизм;
Г) Чандрагупта, буддизм.
9. Із поданого переліку подій оберіть ті, що відбулися в період правління
Ашоки:
1) об’єднав майже усі індійські землі;
А) 1, 2, 3;
2) об’єднав майже усі китайські землі;
Б) 1, 3, 4;
3) обрав державною релігією буддизм;
В) 3, 4, 5;
4) побудував 84 тис. храмів;
Г) 2, 3, 4.
5) розгромив війська Александра Македонського.
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10. Визначте пам’ятки, які відносяться до історії Індії:

1
А) 1, 2;

2
Б) 3, 4;

3
В) 1, 3;

4
Г) 1, 4.

11. Визначте, яку державу зображено на карті:
А) Імперія Маур’їв;
Б) держва Ашоки;
В) держава аріїв;
Г) Китайська імперія.

12. Визначте, про яку філософію йде мова.
«Все живе і неживе проходить однаковий шлях – від народження до зникнення.
Людині нічого не треба робити; наймудріше – це просто споглядати»:
А) буддизм;
Б) конфуціанство; В) даосизм;
Г) індуїзм.
13. Мови сучасних народів – індійців, персів, німців, англійців, українців,
литовців та ін. називають:
А) арійські;
Б) індійські;
В) індоєвропейські; Г) європейські.
14. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) заснування династії Хань;
А) 3, 2, 1, 4, 5;
2) початок будівництва Великої Китайської стіни;
Б) 3, 2, 1, 4, 5;
3) утворення єдиної держави у Китаї;
В) 4, 3, 2, 1, 5;
4) повстання Жовтих пов’язок;
Г) 1, 3, 2, 4, 5.
5) період в історії Китаю «Три царства».
У завдані 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
15. Установіть відповідність між іменами арійських богів і силами
природи:
1) Бог вогню;
А) Індра;
2) бог неба;
Б) Варуна;
3) бог грози та блискавок;
В) Агні;
4) бог сонця.
Г) Яма;
Д) Сур’я.
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16. Установіть відповідність між пам’яткою культури і назвою держави, у
якій вона була створена, заповнивши таблицю:
Індія
Китай
1) Магабгарата; 2) Рігведа; 3) глиняні воїни з гробниці; 4) афоризми Конфуція;
5) зікурат.
17. В давній індійській поемі «Магабгарата» сказано: «Корова, коза,
людина, вівця, кінь, віслюк і мул – ці семеро вважаються домашніми
тваринами».
Які висновки можна зробити із цих слів?
18. Приблизно за 1000 років до н.е. почалось заселення долини Гангу.
Якими успіхами в господарстві індійців це було викликано?
19. Порівняйте основні положення запропонованих релігій:
Назва релігії
Основні положення
Даосизм
Конфуціанство
Буддизм
Висновок:

Тема: ГРЕЦІЯ У ІІ – І ПОЛ. І ТИС. ДО Н. Е.

Природа й населення Давньої Греції.
І. №1,
Мінойська палацова цивілізація.
Територія, населення, заняття.
ІІ.№1
Поняття цивілізації.
І. №2
Взаємозв’язок між природними умовами
і виникненням перших цивілізацій.
Центри цивілізації.
Культурні досягнення.
Міфи, герої.
ІІ.№2
Пам’ятки культури.
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І. №14
І.ІІ.№9
І. №5
ІІ.№8,
І. №10
ІІ. №5

Аналіз

Розуміння

Знання

Навчальні елементи

Застосування

Матриця тесту

-

І.ІІ. №16

Ахейська палацова цивілізація.
Греція в ХІ – VІ ст. до н. е.
Гомерівський період.
Велика грецька колонізація.
Поняття, дати. Причини.
Наслідки.
Поліс.
Давня Спарта.
Територія.
Закони Лікурга.
Соціальний устрій. Державний устрій.
Афоризми.
Поняття.
Утворення Афінської держави
Територія.
Державне управління.
Реформи Солона.
Хронологія з теми (послідовність).

І.№3
І. №4,
ІІ. №3

ІІ. №6
І. №6

ІІ. №4
ІІ.№11
ІІ. №7
ІІ.№12
І. № 8
ІІ. №14
І. №11
І. №12
І. №7
І. №13,
ІІ. №13
І. №10,
ІІ. №15
І. №15

Боги Стародавньої Греції
Поняття з теми

І варіант
Завдання 1 – 13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. На якому півострові розташована Греція?
А) Апеннінському; Б) Індостан;
В) Балканському;
Г) Мала Азія.
2. Що означає термін цивілізація?
А) процес розвитку людства;
Б) матеріальні залишки діяльності людей, що збереглися до нашого часу;
В) рівень розвитку суспільства, його матеріальної та духовної культури;
Г) спільність археологічних пам’яток певного часу, що відрізняються місцевими
особливостями та перебувають на певній території.
3. Визначте, який із поданих періодів називають «гомерівським»:
А) ХІІ – ХІ ст. до н. е.;
Б) ХІ – ІХ ст. до н. е.;
В) VІІІ – VІ ст. до н. е.;
Г) V – ІV ст. до н. е.
4. Як греки – колоністи називали «материнські міста»:
А) метрополія;
Б) колонія;
В) факторія;
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Г) поліс.

5. Знайдіть зайве. Найбільшими центрами мікенської культури були:
А) Мікени;
Б) Тірінф;
В) Кносс;
Г) Пілос.
6. Визначте правильне судження про один з наслідків Великої грецької
колонізації:
А) запекла боротьба між знаттю та простими людьми в колоніях;
Б) розвиток торгового обміну між полісами Греції та колоніями;
В) голод у Греції та колоніях;
Г) воєнні загарбницькі походи колоністів на землі сусідніх держав.
7. Закінчіть твердження. Відповідно до реформи, проведеної Солоном, все
громадянське населення було поділено на 4 групи за:
А) кількістю майна;
Б) кількістю зброї;
В) кількістю землі;
Г) кількістю членів родини.
8. У якому (яких) уривку (уривках) з історичних джерел відображені
афоризми спартанців?
1) «Повертайся зі щитом або на ньому»;
А) 1;
2) «Ми питаємо ворогів не «Скільки їх?», а «Де вони?»; Б) 1, 2;
3) «Твій розум хай буде тобі в житті поводирем»;
В) 2, 4;
4) «Бійтеся дарійців, що дари приносять».
Г) 1, 2, 3.
9. Із запропонованих варіантів виберіть правильне твердження, яке
розкриває взаємозв’язок між природними умовами і виникненням перших
цивілізацій:
А) виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, позитивно
впливали на розвиток рільництва та скотарства;
Б) виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, були
поштовхом до постійного вдосконалення організації суспільства, поліпшення
знарядь праці, розвитку ремесел;
В) виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, з одного боку,
позитивно впливали на розвиток рільництва та скотарства, а з іншого – були
поштовхом до постійного вдосконалення організації суспільства, поліпшення
знарядь праці, розвитку ремесел;
Г) між природними умовами і виникненням перших цивілізацій не має
взаємозв’язку.
10. Про кого з богів Стародавньої Греції йдеться?
«Вона народилася з голови Зевса в шоломі, обладунку і зі списом у руці. На
відміну від Ареса, богиня вважалася богинею справедливої війни, а також
мудрості. Столиці Греції, що носить її ім’я, богиня подарувала священне
маслинове дерево»:
А) Афіна;
Б) Артеміда;
В) Афродіта;
Г) Деметра.
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11. Якими цифрами на карті позначено історичні області Беотія та Аттика
(дивись додаток 2)?
А) 1, 6;
Б) 3, 4;
В) 2, 10;
Г) 4, 5.

12. Визначте, які із перелічених органів державного управління були в
Афінській державі:
А) еклесія, рада чотирьохсот, суд, ареопаг;
Б) герусія, народні збори, два царі;
В) герусія, народні збори, рада чотирьохсот, суд, ареопаг;
Г) еклесія, народні збори, рада чотирьох, геруя.
13. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
1) похід ахейських держав проти Трої;
А) 2, 1, 4, 3;
2) вторгнення в Елладу племен ахейців;
Б) 2, 1, 3, 4;
3) розквіт Мікенської Греції;
В) 3, 4, 2, 1;
4) вторгнення в Елладу племен дорійців.
Г) 1, 4, 3, 2.
У завданнях 14 – 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
14. Встановіть відповідність між географічним об’єктом та його назвою:
1) Олімп;
А) острів;
2) Пелопонес;
Б) гірський прохід;
3) Евбея;
В) гора;
4) Фермопіли.
Г) півострів;
Д) долина.
15. Встановіть відповідність між термінами та їх змістом:
1) демос;
А) ринкова площа міста, центр громадського життя;
2) агора;
Б) міська фортеця (від грецького «верхнє місто»);
3) акрополь;
В) незнатні трудові верстви громадян Греції;
4) стратег.
Г) мандрівні ремісники, які виконували роботу на
замовлення;
Д) воєначальник
з
широкими
військовими
і
політичними правами.
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16. Заповніть порівняльну таблицю:
Питання для порівняння
Досягнення Мінойської Досягнення Ахейської
цивілізації
цивілізації
Час розквіту
Який народ створив
Хто відкрив
Головні центри цивілізації
Заняття
Мистецтво
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Яким морем омивається о. Крит?
А) Середземним;
Б) Егейським;
В) Адріатичним;

Г) Іонічним.

2. Наведіть термін, що відповідає визначенню. Фантазія, про далеке минуле
у вигляді цікавих розповідей – це:
А) легенда;
Б) міф;
В) оповідання;
Г) казка.
3. Коли відбулась Велика грецька колонізація:
А) VIII – VI ст. до н.е.;
Б) VII – VI ст. до н.е.;
В) початок ІІ тис. – ХV ст. до н.е.;
Г) ХІ – VI ст. до н.е.
4. Про яке поняття йде мова?
«Місто–держава або община громадян із власними органами управління,
законами, армією, судом»:
А) поліс;
Б) факторія;
В) рід;
Г) філа.
5. Пам’ятку Мінойської культури зображено на фото за номером:

А

Б

В

Г

6. Які чинники зумовили Велику грецьку колонізацію:
А) нестача родючих земель; боротьба між демосом і аристократами; пошук
нових країн, де можна було продавати продукцію ремісників;
Б) мореплавство; торгівля; втеча злочинців від покарання;
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В) нестача родючих земель;
Г) пошуки нових країн для ведення торгівлі.
7. Закінчіть твердження.
Система законодавства, яка змінила спартанську державу, перетворивши її в
єдиний військовий табір, мешканці якого корились суровій дисципліні, має
назву:
А) реформи Солона;
Б) закони Лікурга;
В) тиранія Пісістрата;
Г) закони Драконта.
8. Із наведеного уривку визначте, про якого з героїв грецьких міфів йде
мова. Яка назва міфу?
За наказом царя Колхіди він зорав поле плугом, у який були запряжені
вогнедишні дракони, та засіяв землю зубами дракона:
А) Геракл, міфи про 12 подвигів;
Б) Ясон, міфи про Аргонавтів;
В) Зевс, міфи про олімпійських богів;
Г) Атлант, міфи про титанів.
9. Із запропонованих варіантів виберіть правильне твердження, яке
розкриває взаємозв’язок між природними умовами і виникненням перших
цивілізацій.
А) Виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, позитивно
впливали на розвиток рільництва та скотарства.
Б) Виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, з одного боку,
позитивно впливали на розвиток рільництва та скотарства, а з іншого – були
поштовхом до постійного вдосконалення організації суспільства, поліпшення
знарядь праці, розвитку ремесел.
В) Виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, були
поштовхом до постійного вдосконалення організації суспільства, поліпшення
знарядь праці, розвитку ремесел.
Г) Між природними умовами і виникненням перших цивілізацій не має
взаємозв’язку.
10. Кому з міфічних героїв належить висловлювання.
«Не засуджуйте нещасного батька. Так, мені нікого звинувачувати в загибелі
сина! Знаю, знаю, людина – не птах. Але назвичайно прекрасний створений
богами світ, коли дивишся на нього з висоти»:
А) Дедал;
Б) Ікар;
В) Егей;
Г) Поліфем.
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10. Якими цифрами на карті позначено історичні області Арголіда,
Лаконіка (дивись додаток 2):
А) 1, 8;
Б) 5, 10;
В) 2, 5;
Г) 8, 10.

12. Визначте, які із перелічених органів державного управління були в
Спартанській державі:
А) еклесія, рада чотирьохсот, суд, ареопаг;
Б) герусія, народні збори, два царі;
В) герусія, народні збори, рада чотирьохсот, суд, ареопаг;
Г) рада чотирьохсот, герусія, народні збори, еклесія, два царі, ареопаг, суд.
13. Розташуйте події в хронологічній послідовності:
1) реформи Солона;
А) 4, 3, 1, 2;
2) тиранія Пісістрата;
Б) 3, 1, 4, 2;
3) початок Великої грецької колонізації;
В) 1, 4, 2, 3;
4) утворення Спартанської держави.
Г) 4, 1, 3, 2.
У завданнях 14 – 15 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
14. Встановіть відповідність
1) спартіати;
А) жителі давньої Спарти, підкорені спартіатами;
2) періеки;
державні раби, прикріплені до наділу землі;
3) ілоти;
Б) люди, які мали всі права в Давній Спарті;
4) ефори.
В) люди, які наглядали за дотриманням законів у
Давній Спарті;
Г) корінне населення, особисто вільне, не брало участі
в управлінні державою;
Д) царі Давньої Спарти.
15. Становіть відповідність між ім’ям бога стародавніх греків та сферою
його «покровительства»:
1) Артеміда;
А) виноградарство;
2) Афіна;
Б) рільництво;
3) Діоніс;
В) полювання;
4) Деметра.
Г) мудрість;
Д) війна.
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16. Заповніть порівняльну таблицю:
Питання для порівняння
Досягнення Мінойської
цивілізації
Час розквіту
Який народ створив
Хто відкрив
Головні центри цивілізації
Заняття
Мистецтво
Висновок:

Досягнення Ахейської
цивілізації

Греко–перські війни.
Олімпійські ігри.
Пелопоннеська війна.
Поняття «колонія». Напрямки утворення колоній.
Характерні риси тиранічного й демократичного
правлінь, поняття тиранії.
Історичні діячі: Геродот, Перікл, Піфагор,
Аристотель.
Архітектурні стилі (дорійський, іонійський).
Пам’ятники культури класичної Греції та еллінізму.
Внесок грецької цивілізації у світову культуру.
Існування імперії О. Македонського Причини
розпаду держави О. Македонського.

Аналіз

Застосування

Знання

Навчальні елементи

Розуміння

Тема: ГРЕЦІЯ В V-IVСТ. ДО Н.Е. ЕЛЛІНІЗМ
Матриця тесту

№7
№ 10
№1
№3, 4

№9
№13

№2

№5

№14

№6

№11
№12
№15

№8

№16

Завдання 1 – 12 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Пелопоннеська війна – це війна між:
А) союзами грецьких полісів на чолі з Афінами і зі Спартою;
Б) Грецією та Персією;
В) Грецією та Македонією;
Г) Грецією та скіфами.
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2. Як називався храм богині Афіни на Афінському акрополі:
А) Портик;
Б) Парафенон;
В) Пантеон;
Г) Мусейон.
3. Визначте поняття. Колонія – це:
А) місто–держава (поліс), яка заснувала свої поселення на інших землях;
Б) поселення громадян поза межами своєї країни;
В) право самостійного здійснення державної влади чи управління, надане якійсь
частинідержави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавним
законом або конститутцією;
Г) будь-яка частина країни.
4. Укажіть місце розташування грецької колонії Херсонес:
А) о. Корсика;
Б) о. Сицилія;
В) Кримський півострів;

Г) о. Кіпр.

5. За правління якого політичного діяча народні збори стали верховним
органом Афінської держави та була створена Рада 500:
А) Клісфена;
Б) Драконта;
В) Перікла;
Г) Солона.
6. Назвіть пам’ятки культури еллінізму:
А) Китайський мур, Колос Родоський, сади Семіраміди;
Б) Фороський маяк, Вавилонська Вежа, Колос Родоський;
В) Фороський маяк, Олександрійська бібліотека, Колос Родоський;
Г) Фороський маяк, Олександрійська бібліотека, сади Семіраміди.
7. В якому році відбулася битва, на честь якої в сучасних Олімпійських
іграх проводяться змагання з бігу на 42 км.:
А) 492 р. до н. е.;
Б) 490 р. до н. е.;
В) 480 р. до н. е.;
Г) 449 р. н. е.
8. Яка подія за часів правління О. Македонського відбулася пізніше ніж
інші:
А) битва при Гавгамелах;
Б) битва під містом Ісе;
В) похід в Індію;
Г) захоплення Персеполя.
9. Причина втрати Елладою незалежності була:
А) ослаблення грецьких держав внаслідок Пелопоннеської війни;
Б) завоювання Спарти Афінами;
В) створення грецької фаланги;
Г) високий рівень розвитку культури Македонії.
10. У 776 р. до н. е. відбулися Перші Олімпійські ігри, а в 395 р. н. е. вони
були заборонені імператором – християнином. Скільки років тривали давні
Олімпійські ігри?
А) 381 років;
Б) 526 років;
В) 729 років;
Г) 1171 років.
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11. Який тип колони відповідає іонійському стилю:
А)
Б)
В)

12. Про яку споруду розповідається?
«…120–ти метрова споруда мала три яруси. У нижньому ярусу було чотири
грані, спрямовані на чотири сторони світу. Другий ярус мав вісім граней за
напрямками головних вітрів. Третій ярус вінчала величезна статуя бога. Цю
споруду можна було побачити за 50 км; вона була укріплена, там розташувався
гарнізон».
А) Вавилонська вежа;
Б) Колос Родоський;
В) Олександрійський маяк;
Г) гробниця царя Мавсола.
У завданні 13 до кожного з рядків інформації, які позначених буквами,
виберіть, на Вашу думку, правильні варіанти, позначені цифрами.
13. Установіть відповідність між принципами, які позначені цифрами та
поняттями демократія (А), тиранія (Б):
1) джерелом влади і держави визначається її
народ;
2) підпорядкування меншості більшості;
3) одноосібне правління;
4) наявність політичних прав і свобод;
5) встановлена шляхом застосування насильства;
6) виборність органів влади.

1

2

3

4

5

6

А
Б

У завданні 14 до кожного з рядків інформації, які позначених цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіанти, позначений буквою.
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14. Установіть відповідність між діячами Стародавньої Греції та сферами
їх діяльності:
1) Перікл;
А) політика;
2) Піфагор;
Б) історія;
3) Аристотель;
В) філософія;
4) Геродот.
Г) математика;
Д) медицина.
15.
Заповніть таблицю, дописавши у другому стовпчику: Період
поширення і розквіту культури еллінізму на негрецьких землях і в самій Греції
стали називати епохою еллінізму. У епоху еллінізму з’явилися нові риси:
у грецькій мові
в торгівлі
в релігійному культі
в науці
16. Знайди помилки у тексті. Підкресли їх, а над ними зроби необхідні
виправлення:
У гігантську імперію, створену Філіпом ІІ Македонським, входили
Македонія, Греція, Єгипет, Близький Схід, Персія, Середня Азія і частина
Індії — різні землі, племена і народи. Жителі цих країн говорили на грецької
мові, поклонялися грецьким богам, носили грецький одяг і вели господарство
кожний по-своєму. Відстань між окремими частинами імперії складала сотні
тисяч кілометрів, тому управляти такою величезною державою було дуже легко.
Після раптової смерті царя почалися розбрати між його полководцями, які
об’єднали завойовані землі на декілька самостійних держав. Головними серед
них були три: Македонське, Сирійське і Єгипетське царства.
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І. Давній Рим у VІІІ – І ст. до н.е.
Природні умови Італії та виникнення
І. № 1
Риму.
Територія. Природні умови.
ІІ. № 1
Населення.
І. № 6
ІІ. № 8
Поняття «народні трибуни».
ІІ. № 3
Хронологія.
І. № 2, 3
Римська республіка V – середина ІІІ ст. до ІІ. № 2
н.е. Дати. Поняття «консули».
І. № 5
Пунічні війни: причини, дата, територія.
історична постать – Ганібал.
Основні битви Пунічних війн.
ІІ. № 4
Крилаті вислови.
Порівняння державного устрою в Афінах і
Римі.
Римська республіка ІІ – І ст. до н. е.
Війни Риму в Східному Середземномор’ї.
Суспільно-політична боротьба в Римі.
І. № 4
Римське суспільство ІІ – І ст. до н.е.
ІІ. № 7
Повстання Спартака.
Перший тріумвірат.
ІІ. № 6
ІІ. Падіння республіки та рання імперія
Диктатура Гая Юлія Цезаря.
Установлення диктатури Гая Юлія цезаря.
Крилаті вислови.
Другий тріумвірат і загибель Республіки.
І. №10
ІІ. № 5
ІІ. № 10
Римська імперія в І – ІІ ст. н.е.
Принципат Августа.
Господарство Римської імперії.
ІІ. № 9
Правління Юліїв – Клавдіїв і Флавіїв.
Династія Антонінів.
Занепад рабовласницького господарства.
І. № 9
Римська Релігія та культура. Місто Рим і
життя його жителів.
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Аналіз

Застосування

Розуміння

Знання

Тема: ДАВНІЙ РИМ У VІІІ – І СТ. ДО Н.Е. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА
РАННЯ ІМПЕРІЯ
Матриця тесту
Навчальні елементи

І. № 11
І. № 12
ІІ. №12
І. № 20
І, ІІ.
№ 21
ІІ. №17
ІІ. №11
І. № 17
ІІ. №13
І. № 14
ІІ. №15
ІІ. №20
І. № 13

І. № 14
ІІ. №14
І. № 19
ІІ. №19

Боги стародавніх римлян.
Архітектурні споруди.

І. № 18
ІІ. №18

Винаходи римлян.
Виникнення християнства
Причини та передумови виникнення.
Хронологія (основні дати з теми).

І. № 7
І. № 8
І. № 16
ІІ. №16

І варіант
Завдання 1 – 16 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. На якому півострові розташований Рим?
А) Балканський;
Б) Апенінський;
В) Мала Азія;

Г) Пірінейський.

2. Визначте дату утворення Риму:
А) 753 р. до н. е.,
Б) 509 р. до н. е.;
В) 451 р. до н. е.;

Г) 313 р. до н. е.

3. Яка подія стала початком літочислення у Давньому Римі:
А) рік народження Ісуса Христа;
Б) заснування Першого тріумвірату;
В) перемога над Карфагеном;
Г) заснування Риму.
4. Ініціатива проведення земельних реформ у Римі в ІІ ст. до н.е. належала:
А) братам Гракхам;
Б) Першому тріумвірату;
В) Гаю Юлію Цезарю;
Г) Другому тріумвірату.
5. Як називались державні діячі в Римі, що були суддями, а під час війни і
воєначальниками:
А) ареопаг;
Б) герусія;
В) консули;
Г) сенат.
6. Із вказаних племен виберіть назви тих, які проживали на території
Апеннінського півострова:
А) етруски, галли, латини, італіки;
Б) пеласги, дорійці, еолійці, іллірійці;
В) етруски, латини, італіки, іллірійці;
Г) латини, італіки, еолійці, іллірійці.
7. Що із перерахованого винайшли і першими навчились робити римляни:
А) шахи, порох, бетон, випалену цеглу;
Б) бані (куполи), гвинт, шовк, шахи;
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В) бетон, випалену цеглу, бані (куполи), гвинт;
Г) папір, порох, бетон, випалену цеглу, гвинт.
8. Знайдіть зайве. Передумовами виникнення християнства були:
А) потреба в новій релігії, яка б пообіцяла спасіння всім пригнобленим;
Б) потреба в новій релігії, яка буде зрозуміла і близька представникам всіх
народів Римської імперії;
В) багатобожжю (політеїзму) перестали довіряти люди;
Г) неспроможність давніх людей пояснити явища природи.
9. Оберіть явище, що свідчить про занепад
господарства:
А) винайдення колісного плуга, водяних млинів, жаток;
Б) поява рабів з хатками, колонів, вільновідпущенників;
В) розвиток міст, торгівлі та поширення римської культури;
Г) винаходи римлян, розвиток міст та торгівлі.

рабовласницького

10. Закінчіть твердження: «Метою утворення Другого тріумвірату була…»:
А) боротьба проти республіканців за владу;
Б) боротьба з карфагенянами;
В) боротьба з галами;
Г) боротьба з повсталими рабами.
11. Із запропонованих варіантів виберіть правильне твердження, яке
розкриває причини І Пунічної війни, вказує дату:
А) початок ІІ ст. до н. е., прагнення римлян захопити Грецію;
Б) 149 – 146 рр. до н. е., ненависть римлян до Карфагену;
В) 218 – 201 рр. до н. е., прагнення карфагенян захопити Рим;
Г) 264 – 241 рр. до н. е., боротьба між Римом і Карфагеном за Сицилію.
12. Перебіг яких подій з історії Давнього Риму відображено на карті
(додаток 3)?
А) повстання Спартака;
Б) Пунічні війни;
В) боротьба за владу між Антонієм і
Октавіаном;
Г) Завоювання Юлієм Цезарем Галії.
13. Визначте, про якого римського діяча йде мова. Член Другого
тріумвірату. Обіймав посаду, що називалася «принцепс сенату». За його
правління було припинено громадянські війни в Римі. У 27 р. до н. е. отримав по
життєвий титул Августа:
А) Октавіан;
Б) Ганібал;
В) Сулла;
Г) Траян.
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14. Назвіть історичну особу.
Він міг одночасно писати читати та слухати. У 45 р. до н.е. за його наказом було
проведено реформу календаря. Був оголошений «довічним диктатором»:
А) Пліній Старший;
Б) Марк Аврелій;
В) Вергілій;
Г) Гай Юлій Цезар.
15. Визначте букву скульптурного зображення Нерона:

А

Б

В

Г

16. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) проголошення республіки у Римі;
А) 1, 2, 3, 4;
2) земельний закон Тіберія Гракха;
Б) 3, 2, 1, 4;
3) диктатура Сулли;
В) 4, 3, 2, 1;
4) принципат Августа.
Г) 1, 3, 2, 4.
У завданнях 17 – 19 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
17. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:
1) популяри;
А) представники стародавніх римських родів, що брали участь у
2) патриції;
заснуванні Риму;
3) плебеї;
Б) політичне угрупування, що захищало інтереси римської
4) оптимати.
аристократії;
В) незнатне громадянське населення Риму;
Г) політичне угрупування в Римі, що виступало за відновлення
республіканського ладу, захисники інтересів трудових верств;
Д) вищі посадовці, головнокомандувачі римського війська.
18. Установіть відповідність між типом архітектурної споруди та назвою:
1) храм;
А) Траяна;
2) Тріумфальна арка;
Б) Каракалли;
3) цирк;
В) Пантеон;
4) терми.
Г) Колізей;
Д) Акведуки.

81

19. Установіть відповідність між ім’ям бога римлян та сферою його
покровительства:
1) Юпітер;
А) бог торгівлі та покровитель злодіїв;
2) Меркурій;
Б) бог ковалів та ремісників;
3) Марс;
В) бог грому та блискавки;
4) Вакх.
Г) бог виноробства;
Д) бог війни.
20. Поясніть значення вислову та подайте його сучасне тлумачення: «Гуси
Рим врятували».
21. Порівняйте відмінне в державному устрої Афін (V ст. до н.е.) і Риму
(ІІІ ст. до н. е.), заповнивши таблицю. Зробіть висновки.
Питання для порівняння
Державний лад Афін
Державний лад Риму
1. Прийняття законів
2. Плата за посади
3. Зняття з посад
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 16 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Як називається гірський хребет, що тягнеться по всій території Італії?
А) Балкани;
Б) Апеніни;
В) Альпи;
Г) Пірінеї.
2. Визначте початок періоду Республіки у Римі:
А) 510 р. до н.е.;
Б) 509 р. до н.е.;
В) 506 р. до н.е.;

Г) 501 р. до н.е.

3. Як називався римський урядовець, покликаний захищати інтереси
плебеїв:
А) консул;
Б) народний трибун;
В) претор;
Г) сенатор.
4. В роки Пунічних війн карфагенське військо очолювали:
А) Гамількар, Ганібал;
Б) Сципіон, Ганібал;
В) брати Гракхи;
Г) Александр Македонський, Ганібал.
5. Кого історики називають першим імператором Римської держави?
А) Цезарь;
Б) Октавіан;
В) Антоній;
Г) Ліпід.
6. Із вказаних осіб, оберіть тих, які уклали між собою союз – І тріумвірат:
А) Помпей, Цезар, Октавіан;
Б) Помпей, Цезар, Крас;
В) Антоній, Ліпід, Октавіан;
Г) Антоній, Ліпід, Цезар.
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7. Які із перелічених характеристик стосуються рабів:
1) були особисто вільними;
2) не були зацікавлені в підвищенні продуктивності
праці;
3) недбало поводилися зі знаряддями праці;
4) були повною власністю господаря;
5) потрапляли за борги в залежність до власників землі;
6) орендували землю і знаряддя праці.

А) 1, 2, 3;
Б) 2, 3, 4;
В) 4, 5, 6;
Г) 1, 5, 6.

8. Знайдіть зайве. Територію Апенінського півострова заселяли:
А) гали;
Б) греки;
В) італіки;
Г) етруски;
Д) пуни.
9. Оберіть види господарств, що існували в Римській імперії у І – ІІ ст. н.е.:
А) вілла, латифундія, дрібне селянське господарство;
Б) раби з хатками, колони, латифундії;
В) дрібне селянське господарство, вілла;
Г) латифундія, дрібне селянське господарство.
10. Закінчіть твердження.
«Державне правління за Октавіана називалось…»:
А) диктатура;
Б) республіка;
В) монархія;

Г) принципат.

11. Із запропонованих варіантів виберіть правильне твердження, яке
розкриває причини земельної реформи Т. Гракха та вказує дату її проведення:
А) 133 р. до н. е., страх перед повстанням бідноти і ослаблення армії;
Б) 123 р. до н. е., страх перед повстанням бідноти;
В) 113 р. до н. е., ослаблення армії, так як в армії могли служити лише власники
землі;
Г) 103 р. до н. е., прагнення отримати підтримку народу.
12. Яку битву Пунічних війн зображено на схемі?

А) при Граніку;

Б) під Каннами;

В) біля м. Зама;

Г) за Карфаген.

13. Визначте, про якого римського діяча йде мова. Фракієць за
походженням. Прагнув заснувати на о. Сицилія державу без рабства. У
74 р. до н.е. очолив повстання римських рабів, але зазнав поразки від римської
армії у 71 р. до н.е.:
А) Спартак;
Б) Ганібал;
В) Тіберій Гракх;
Г) Траян.
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14. Назвіть історичну особу.
«В юності ця людина захоплювалася співами, музикою та театральною грою. За
його наказом були вбиті його мати та дружина. Він наказав підпалити Рим та
звинуватив у підпалах християн, влаштувавши масові страти невинних людей»:
А) Діоклетіан;
Б) Калігула;
В) Нерон;
Г) Веспасіан.
15. Визначте букву скульптурного зображення Цезаря:

А

Б

В

Г

16. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) проголошення республіки у Римі;
А) 1, 4, 3, 2;
2) повстання Спартака;
Б) 3, 2, 1, 4;
3) знищення Карфагену;
В) 4, 3, 2, 1;
4) написання «законів 12 таблиць».
Г) 1, 3, 2, 4.
У завданнях 17 – 19 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
17. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:
1) принцес;
А) люди без майна і без роботи;
2) республіка;
Б) підкорена Римом країна, правителя якої призначав
3) легіон;
римський сенат;
4) провінція.
В) велике військове з’єднання;
Г) перший сенатор, перший державний діяч;
Д) «загальнонародна справа».
18. Установіть відповідність між назвою споруди та її типом:
1) акведуки:
А) каналізація;
2) терми;
Б) лазні;
3) форум;
В) ринкова площа, місце зборів громадян;
4) клоака.
Г) водогони;
Д) храм.
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19. Установіть відповідність між ім’ям бога римлян та сферою його
покровительства:
1) Аврора;
А) бог торгівлі та покровитель злодіїв;
2) Веста;
Б) богиня ранкової зорі;
3) Купідон;
В) богиня домашнього вогнища;
4) Нептун.
Г) бог покровитель закоханих;
Д) бог ковалів та ремісників.
20. Поясніть значення вислову та подайте його сучасне тлумачення:
«Перейти Рубікон».
21. Порівняйте відмінне в державному устрої Афін (V ст. до н.е.) і Риму
(ІІІ ст. до н. е.), заповнивши таблицю. Зробіть висновки.
Питання для порівняння
Державний лад Афін
Державний лад Риму
1. Прийняття законів
2. Плата за посади
3. Зняття з посад
Висновок:

Пізня Римська імперія.
Дата поділу Римської імперії на Західну і Східну.
Застосування термінів варвар, вандалізм.
Робота з історичним портретом Ісуса Христа.
Причини поділу Римської імперії на Західну і Східну.
Наслідки Великого переселення народів.
Заняття давніх слов’ян.
Основні реформи Діоклетіана і Константина.
Напрямки та території розселення слов’яни під час
Великого переселення народів.
Територія розселення «варварських» племен.
Країни, що входили до складу Західної Римської
імперії та Східної імперії.
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№1
№2,
№3
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13

Аналіз

Розуміння

Знання

Навчальні елементи

Застосування

Тема: ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ.
Матриця тесту

Історичний портрет Аттіли.
Ознаки Західної Римської та Східної імперій.
Місце історії стародавнього світу в історії людства.
Становище християнської церкви в І –ІІ та IV –
V ст. н.е.
Давні слов’яни та їхні сусіди.
Назви народів, що населяли територію України в
№4
ІІІ ст. до н. е. — VІ ст..
Зародження слов’янських народів, східних слов’ян.
№5

№ 14
№ 15
№ 16
№ 17

Завдання 1 – 12 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Укажіть дату поділу Римської імперії на Західну і Східну:
А) 394 р.;
Б) 395 р.;
В) 410 р.;
Г) 476 р.
2. Ім’ям «варварів» греки називали всіх, хто не належав до їх народності,
надаючи йому відтінку зневаги. Римляни в тому ж сенсі називали всіх неримлян і
негреків «barbari»; але наприкінці імперії цей термін переважно
використовувався відносно:
А) германців та слов’ян;
Б) германців та гунів;
В) слов’ян та гунів;
Г) готів та гунів.
3. Умисне і безглузде знищення культурних і матеріальних цінностей
називається:
А) варваризм;
Б) вандалізм;
В) принципат;
Г) вакханалія.
4. Назвіть імена давніх слов’ян у творах античних вчених:
А) венеди, анти, готи;
Б) анти, склавини, сармати;
В) венеди, склавини, анти;
Г) анти, готи, сармати.
5. Які сучасні народи відносяться до східних слов’ян:
А) поляки, чехи, словаки, кашуби, лужичани;
Б) болгари, серби, хорвати, боснійци, македонці, словенці, черногорці;
В) росіяни, українці, білоруси;
Г) готи, вандали, бургундці, франки, сакси.
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6. Визначте, яка з наведених характеристик стосується особи, зображеної
на малюнку:
А) був обраний народним трибуном;
Б) провів ряд реформ в Римської імперії;
В) заклав основи християнського вчення;
Г) наказав підпалити Рим.

7. Знайдіть зайве. Причинами поділу Римської імперії на Західну і Східну
були:
А) армія поступово перестала бути оплотом могутності Рим;
Б) посилення влади імператора, сенат утратив роль колективного органу влади;
В) заснування нової столиці Римської імперії – Константинополь;
Г) надання християнству статусу державної релігії.
8. Що було головним наслідком Великого переселення народів:
А) повстання рабів;
Б) поділ римської імперії на Західну і Східну;
В) прийняття християнства;
Г) падіння Римської імперії.
9. Позначте варіант відповідей, за допомогою якого можна описати життя
та заняття давніх слов’ян.
А) підсічне землеробство, гончарство, ткацтво, ковальство, невеликі міста –
городи, осіле скотарство, язичництво;
Б) виноробство, важливе місце – торгівля, рибальство, ювелірна справа;
В) кочове скотарство, полювання, використовували рабську працю, займалися
ремеслами;
Г) кочівники, розведення коней, осіле скотарство.
10. Під час Великого переселення народів слов’яни розселились на великій
території. Вчені розділили слов’ян на три гілки:
А) 1 – східні, 2 – південні, 3 –західні;
Б) 1– західні, 2 – східні, 3 – південні;
В) 1– північні, 2 – східні, 3 – південні;
Г) 1 – північні, 2 – західні, 3 – південні.
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11. Район осідання франків на фрагменті контурної карти позначено
цифрою:
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.

12. Вкажіть історичну особу за описом. Вождь гунів з 434 по 453 рік, один
з найбільших правителів варварських племен, що вторгалися в Римську імперію.
У Західній Європі його інакше, як «бич Божий», не називали:
А) Аларіх;
Б) Аттіла;
В) Одоакр;
Г) Атей.
У завданнях 13 – 15 до кожного з рядків інформації, які позначені буквами,
виберіть, на Вашу думку, правильні варіанти, позначені цифрами.
13. Заповніть таблицю, записавши у відповідний стовпчик принципи, які
стосуються реформ Діоклетіана (А) і Константина (Б):
1. Поділив верховну владу між 4 тетрархами.
2. Провів перепис населення для обов’язкової сплати податків.
3. Зберіг поділ держави на 4 частини – префектури.
4. Зосередив у своїх руках усю владу в імперії.
5. Застосовував воєнні форми правління.
6. Заборонив селянам залишати свою землю, ремісникам – кидати свою
професію.
7. Прийняв християнську віру, назвав себе намісником бога на землі, оголосив
себе головою церкви.
8. У 330 р. його столицею стало грецьке місто Візантія.
1
2 3 4 5
6 7 8
А
Б
14. Назвіть країни, які входили до складу Західної Римської імперії (А) та
Східної (Візантійської) імперії (Б):
1. Єгипет;
5. Італія;
2. Іспанія;
6. Македонія;
3. Греція;
7. Британія.
4. Данія;
1

2

3

4

5

6

7

А
Б
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15. Заповнити таблицю, записавши в певний стовпчик ознаки, що
стосуються Західної (А) та Східної (Б) імперій:
1. поширена грецька мова;
4. державна мова – латинська;
2. заселена варварами, що відставали в 5. столиця м. Равенна;
культурному розвитку від римлян;
6. додержувалися традицій грецького
3. столиця м. Константинополь;
життя;
7. жили останні римські імператори.
1

2

3

4

5

6

7

А
Б
16. Які досягнення
людством?

історії стародавнього

світу використовуються

17. Порівняйте становище християнської церкви в І –ІІ та IV – V ст. н.е.
Питання для порівняння
християнська церква в християнська церква
І –ІІ ст. н.е.
в IV – V ст. н.е.
1.територіальне поширення
християнства
2. відношення держави до
християнства
3. які групи населення
сповідували християнство
Висновок:
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ІІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ (7 КЛАС)

Навчальні елементи
Поняття «історія Середніх віків».
Хронологічні межі й періодизація історії
Середніх віків.
Римський і варварський світи в
середині І тис. Франкська держава
Меровінгів. Салічна правда.
Прихід до влади династії Каролінгів.
Імперія Карла Великого та її поділ.
Склад і рух населення. Тривалість життя
і «трійця злигоднів». Засоби комунікації.
Сім’я.
Середньовічний замок.
Технічні нововведення та винаходи.
Зброя та військове спорядження. Житло
й хатнє начиння. Одяг і мода.
Харчування.
Нова структура суспільства і теорія
трьох станів. Духовенство біле і чорне.

Селянство.
Виникнення міст, їх населення та
зовнішній вигляд. Городянин – людина
нового типу.
Боротьба городян із сеньйорами, міські
комуни. Ремесло й цехи.
Торгівля та лихварство.
Хронологія.

Аналіз

ІІ. № 1

І. № 1

І. №6

ІІ. №13
І. №11,
ІІ. №14

ІІ.№19
ІІ. №11

І. № 3
І. №4

ІІ. №8

ІІ. №2

І. №7
І. №8

І. №12

І. №17
І. №13
ІІ. №16
ІІ. №10
І. №2
ІІ. №3

Світські феодали та система васалітету.

Застосування

Знання

Розуміння

Тема: СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Матриця тесту

І. №5
ІІ. №4

ІІ. №6
І. №9
ІІ. №7

ІІ. №15
І. №15
ІІ. №12

І. №10
ІІ. №9

ІІ. №5

І. №14

І. №18
ІІ. №17
ІІ. №18
І. №16

І. № 19

І варіант
Завдання 1 – 16 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
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1. Велике переселення народів відбулось:
А) у І–ІІІ ст.;
Б) у ІV–VІІ ст.;
В) у Х ст.;

Г) у ХV ст.

2. Оберіть правильний варіант відповіді. Власник землі, що в перекладі з
латини означає «старший»:
А) старійшина;
Б) сеньйор;
В) васал;
Г) вілан.
3. Укажіть ім’я правителя франків – автора земельної реформи, яка
полягала в наданні за військову службу неспадкових володінь – бенефіцій:
А) Хлодвіг;
Б) Карл Мартел;
В) Піпін Короткий; Г) Карл Великий.
4. Частина міста для примусового поселення груп людей певної раси, нації,
релігії:
А) гетто;
Б) єпархія;
В) мануфактура;
Г) ратуша.
5. Що відносно міст означала приказка «Міське повітря робить людину
вільною»:
А) існувало самоврядування;
Б) повітря було чисте, дихалося легко;
В) городяни звільнялись від сплати податків;
Г) селяни – кріпаки, проживши в місті один рік та один день, ставали вільними.
6. Закінчіть твердження. Першою варварською державою на території
Західної Римської імперії стало королівство:
А) вестготів;
Б) остготів;
В) франків;
Г) вандалів.
7. Знайдіть зайве. Зростання чисельності населення середньовічної Європи
гальмували такі чинники:
А) зміна раціонів харчування;
Б) війни;
В) голод;
Г) епідемії.
8. Визначте, поняття і вирази, що характеризують будівлю та споруди
замку феодала:
1) домен;
А) 2, 4, 5, 8;
2) донжон;
Б) 1, 3, 5, 7;
3) феод;
В) 2, 3, 5, 8;
4) каплиця;
Г) 2, 4, 6, 7.
5) сторожові вежі;
6) турнір;
7) повинності;
8) вал.
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9. Із поданого переліку оберіть категорії залежних селян:
1) вілани;
А) 1, 2, 3;
2) ременси;
Б) 4, 5, 6;
3) пополани;
В) 1, 2, 4;
4) серви;
Г) 3, 4, 6.
5) бюргери;
6) буржуа.
10. Визначте причини заснування середньовічних міст:
1) відокремлення
ремесла
від
сільського А) 1, 2, 3, 4;
господарства;
Б) 3, 4, 5, 6;
2) розвиток ремесла та сільського господарства;
В) 1, 2, 4; 6;
3) поділ середньовічного суспільства на стани;
Г) 1, 3, 5, 6.
4) розвиток торгівлі;
5) феодальна роздробленість;
6) формування християнських центрів.
11. До якої середньовічної пам’ятки відноситься даний уривок?
«XLI. Про вбивство людини.
§ 1. Якщо хтось позбавить життя вільного франка або варвара, що живе за
законом, і буде викритий, присуджується до сплати 8000 ден., що становить
200 сол.
LIII. Про викуп руки від казана.
§ 1. Якщо хтось буде викликаний для випробування через казанок з киплячою
водою, то сторони можуть досягти угоди, щоб присуджений викупив свою руку і
зобов’язався представити співприсяжників. Якщо проступок буде таким, за який,
у випадку доказів, винний за законом повинен заплатити 600 ден., що становить
15 сол., він може викупити свою руку за 120 ден., що становить 3 сол.»:
А) «Бургундська правда»;
Б) «Салічна правда»;
В) «Саксонська правда»;
Г) «Руська правда».
12. Який процес відображено на картосхемі:
А) падіння Західної Римської імперії;
Б) утворення варварських держав;
В) утворення імперії Карла Великого;
Г) поділ імперії Карла Великого.
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13. Позначте назву військового спорядження, що зображено на ілюстрації:
А) кольчуга;
Б) лати;
В) забрало;
Г) панцир.

14. Із поданого переліку варіантів відповідей оберіть той, який співпадає зі
схемою «Ієрархічна структура християнської католицької церкви»:
А) Папа Римський,
архієпископи,
єпископи, абати;
Б) король, рицар, ремісники, селяни;
В) Папа Римський, єпископи, абати,
архієпископи;
Г) король, Папа Римський, архієпископи,
єпископи.

1
2
3
4

15. Визначте під якою буквою зображено венеціанського мандрівника
Марко Поло?

А

Б

В

Г

16. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) Верденський договір;
А) 1, 2, 3, 4;
2) правління Хлодвіга;
Б) 4, 3, 2, 1;
3) битва при Пуатьє;
В) 4, 3, 2, 1;
4) виникнення парламенту в Англії.
Г) 2, 3, 1, 4.
У завданнях 17 – 18 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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17. Установіть відповідність технічних винаходів та їх призначення:
1) хомут;
А) плавильна піч;
2) домна;
Б) виготовлення залізних виробів;
3) ковальська справа;
В) збруя для тяглових тварин;
4) гончарна піч;
Г) прилад для отримання енергії води;
5) верхньобійне водяне колесо.
Д) споруда для випалювання значної кількості
гончарних виробів;
Є) знаряддя для збільшення продуктивності
праці.
18. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) комунальний рух;
А) місто, у якому верховним органом управління була
2) бюргери;
міська рада, тобто магістрат, члени якого обирались;
3) патриціат;
Б) середній прошарок міського населення, основу якого
4) комуна.
переважно становили торговці та ремісники;
В) переселення людей із села до міста;
Г) боротьба між містами і сеньйорами впродовж Х–
ХІІ ст.;
Д) міська верхівка, що складалася з найзаможніших
міських родин – купців, лихварів, багатих земле та
домовласників.
19. Заповніть таблицю «Торгівля в епоху Середньовіччя». Зробіть
висновки.
Торгівельні
Які країни об’єднувались
Якими товарами торгували
союзи
ІІ варіант
Завдання 1 – 17 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Епоха Середньовіччя в історії Європи тривала впродовж:
А) 395 – 1492 рр.; Б) 476 – 1492 рр.;
В) 483 – 1492 рр.; Г) 500 – 1492 рр.
2. За часів середньовічча «чорною смертю» називали:
А) лицар;
Б) монах;
В) чума;

Г) холера.

3. У перекладі з німецької слово «лицар» означає:
А) слуга сеньйора; Б) благородний;
В) старший;

Г) кінний воїн.

4. Як називали всіх повноправних городян у Франції:
А) патриції;
Б) буржуа;
В) бюргери;

Г) пополани.
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5. Яка приказка відноситься до середньовічних купців:
А) «Васал мого васала – не мій васал»;
Б) «Міське повітря робить людину вільною»;
В) «Що з возу впало, те пропало»;
Г) «Немає землі без сеньйора».
6. Знайдіть зайве з переліку, який характеризує лицарські доблесті:
А) мужність і вірність;
Б) витончене спілкування, куртуазність;
В) щедрість і розсудливість;
Г) почуття честі, вільність.
7. Визначте, які поняття і вирази, вживали в середньовічній Європі,
характеризуючи селянство:
1) домен;
2) вірність;
3) феод;
4) особиста залежність;
5) хоробрість;
6) селянські тримання;
7) грошовий оброк;
8) повинності.

А) 1, 3, 4, 6;
Б) 4, 6, 7, 8;
В) 2, 3, 6, 8;
Г) 4, 5, 7, 8.

8. Із поданого переліку визначте причини розпаду імперії Карла Великого:
1) велика територія країни;
2) труднощі при управлінні віддаленими територіями;
А) 1, 2, 3, 4;
3) закріплення феодалами за собою посад і привілеїв як Б) 1, 4, 5, 6;
спадкових;
В) 1, 2, 3, 6;
4) поглиблення економічних зв’язків, заснування міст, як Г) 2, 3, 5, 6.
центрів ремесла і культури;
5) ослаблення імперії в результаті війн;
6) посилення влади феодалів на місцях.
9. Які твердження щодо майстерні ремісника є правильними:
1. дрібне виробництво, відсутність розподілу праці;
2. ручна праця;
А) 1, 3, 4, 5;
3. особиста праця майстра, експлуатація підмайстрів та учнів;
Б) 1, 4, 6, 7;
4. використання найманої праці;
В) 1, 2, 3, 6;
5. розподіл праці, машинне виробництво;
Г) 2, 4, 6, 7.
6. виготовлення виробів на замовлення чи продаж;
7. виготовлення товарів у великій кількості.
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10. Які риси характеризують середньовічне європейське суспільство:
1. поділ суспільства на три стани: «ті, що моляться», «ті, що
А) 1, 2, 3, 4;
воюють», «ті, що працюють»;
Б) 2, 4, 5, 6;
2. скасування системи васалітету;
В) 1, 3, 4, 6;
3. наявність ієрархії у світських і духовних феодалів;
Г) 2, 3, 4, 5;
4 поява органів станового представництва;
5 необмежена влада монарха;
6 чоловік мав необмежену владу над усіма членами родини.
11. Визначте, коли відбулася подія, про яку йдеться у наведеному уривку
документа.
«Франкська держава сяяла в очах усього світу... Але тепер, занепавши, ця велика
держава втратила одразу і свої пишноти, найменування імперії; держава, ще
недавно єдина, зараз поділена на три частини, і ні кого вже не можна вважати
імператором…»:
А) 643 р.;
Б) 743 р.;
В) 843 р.;
Г) 943 р.
12. Визначте під якою буквою зображений французький купець, банкір і
державний діяч Жак Кер?

А

Б

В

Г

13. Оберіть варіант відповіді де правильно співвіднесено території і назви
варварських королівств.
А) 1–англо-саксонські королівства, 2–королівство
вандалів, 3–королівство остготів,
4–королівство франків, 5–королівство вестготів;
Б)1–королівство остготів, 2–королівство вандалів,
3–королівство
франків,
4–англо-саксонські
королівства, 5–королівство вестготів;
В) 1–англо-саксонські королівства,
2–королівство франків, 3–королівство вестготів,
4–королівство остготів, 5–королівство вандалів;
Г) 1–королівство франків, 2–англо-саксонські
королівства, 3–королівство вандалів,
4–королівство вестготів, 5–королівство остготів.
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14. Прочитайте уривок з історичного джерела та визначте про що свідчить
текст історичного джерела.
«… Хто хоче посісти становище самостійного майстра в цеху, повинен (крім
виконання багатьох інших вимог) зробити такі речі: золотий перстень ажурної
роботи, англійське зап’ястя, що дарується при заручинах, гравійоване і
почорнене, і кільце для рукоятки кинджала. Ці речі він повинен подати
старшинам і найстарішим членам цеху…»:
А) про підкуп старшин цеху;
Б) про виготовлення шедевру;
В) про перевірку якості виробів;
Г) про завершення навчання ремеслу.
15. Із поданого переліку варіантів відповідей оберіть той, який співпадає зі
схемою «Ієрархічна феодальна драбина світських феодалів держав Західної
Європи»
А) барони, графи, герцоги, король;
1
Б) король, графи, герцоги, барони, рицарі;
2
В) Папа Римський, король, графи, герцоги;
3
Г) король, графи, герцоги, ремісники,
селяни.
4
16. Оберіть ілюстрацію, на якій зображено пулени:

А

Б

В

Г

17. Розташуйте імена правителів в хронологічній послідовності їхнього
перебування при владі:
1) Карл Великий;
2) Карл Мартел;
3) Піпін ІІ Короткий;
5) Хлодвіг.

А) 1, 2,4, 3;
Б) 2, 3, 4, 1;
В) 4, 2, 3, 1;
Г) 1, 3, 2, 4.

У завданні 18 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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18. Установіть відповідність між терміном та визначенням:
1) вексель;
А) виробництво, що характеризується розподілом праці
2) ломбард;
найманих робітників на основі ручної та ремісничої техніки;
3) мануфактура;
Б) люди, які обмінювали привезені купцями гроші на ті, що
4) міняйли;
були в обігу в конкретній країні;
5) лихварі;
В) плата за проїзд по території, через міст, за продаж
6) мито.
товарів на ринку…;
Г) люди, які давали гроші у борг за умови повернення в
півтора – два рази більше від позиченої суми;
Д) особисто залежний селянин;
Є) кредитна установа, що надає населенню позики за
певний відсоток під заставу цінних речей;
Ж) документ, за яким одна особа доручає іншій виплатити
повну суму і в певному місці третій особі, вказаній у
документі.
19. Порівняйте владу племінного вождя та короля, заповнивши таблицю
«Управління у франків». Зробіть висновки.
Питання для порівняння
Роль народних зборів
В чиїх руках
зосереджено управління
Основа війська
Судочинство
Роль церкви

Племінне правління

Висновок:
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Державне правління

Тема: РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
Матриця тесту
Навчальні елементи
знання
розуміння
застосування аналіз
Поширення влади
католицької церкви.
Хрестові походи:
напрямки, причини та
наслідки.
Розкол християнської
церкви.
Чернечі та рицарсько–
чернечі ордени: приклади
та діяльність.
Поняття: інквізиція,
симонія, інвеститура.
Архітектурні стилі:
готичний та романський.
Поняття: схоластика,
алхімія, гуманізм,рицарська
культура.
Постаті Європейської
культури.
Середньовічне навчання.

І. № 1
ІІ. № 3
ІІ. № 1

І. № 5
ІІ. №№ 5, 6
І. №№ 7, 10
ІІ. № 9

ІІ. № 15
І. №№ 3, 15
ІІ. №№ 11, 14

І. №16

І. №9

І. №12

ІІ. №16

І. №2

І. №3

ІІ. №12
І. №11
ІІ. №10
І. № 13

І. № 4
І. № 6
ІІ. №№ 2, 4

І. № 14
І. № 8
ІІ. № 7

1 варіант
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Позначте титул голови римо – католицької церкви:
А) папа;
Б) архієпископ;
В) кардинал;

г) протоієрей.

2. Коли відбувся остаточний розкол християнської церкви на Західну та
Східну:
А) 988 р.;
Б) 1054 р.;
В) 1099 р.;
Г) 1309 р.
3. Позначте, як називався релігійний суд:
А) скрипторій;
Б) церковний собор; В) інквізиція;
4. Позначте, хто займався
в Середньовіччі:
А) алхіміки;
Б) схоласти;

пошуками

«філософського

В) жонглери;
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Г) схизма.
каменю»

Г) ваганти.

5. Позначте визначення, якому відповідає термін інвеститура:
А) купівля і продаж церковних посад або духовного сану;
Б) церковна влада, діяльність і час правління Папи Римського;
В) церемонія введення васала у володіння земельним феодом або призначення на
церковні посади;
Г) збори вищого духовенства в рамках держави.
6. Знайдіть зайве:
А) конклав;
Б) квадріум;

В) ваганти;

Г) схоластика.

7. Позначте поняття і особи, пов’язані з хрестовими походами:
1) Григорій VII;
А) 1, 2, 6;
2) турки – сельджуки;
Б) 2, 3, 6;
3) тамплієри (храмовники);
В) 3, 4, 5;
4) «Ходіння в Каноссу»;
Г) 1, 5, 6.
5) тривіум;
6) Урбан ІІ.
8. Позначте, які предмети вивчалися на другому рівні шкіл:
А) граматика, риторика, діалектика, геометрія;
Б) граматика, арифметика, астрономія, музика;
В) арифметика, геометрія, астрономія, історія;
Г) граматика, астрономія, геометрія, діалектика.
9. Визначте рік події, про яку йдеться в наступному уривку.
«… Після закінчення він сказав: «Хто тут знедолений і бідний, там буде
радісний та багатий». Ця відозва знайшла щирий відгук серед присутніх»:
А) 1097 р.;
Б) 1095 р.;
В) 1099 р.;
Г) 1207 р.
10. Ця картосхема відображає:
А) Перший хрестовий похід;
Б) Другий хрестовий похід;
В) Третій хрестовий похід;
Г) Четвертий хрестовий похід.
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11. Вибрати із запропонованих прикладів споруди романського стилю:

1
А) 1, 2;

2

3
В) 1, 3;

Б) 3, 4;

4
Г) 1, 4.

12. Заповніть таблицю, позначивши у відповідних стовпчиках Чернечі
ордени (А) та рицарсько–черничі ордени (Б):
1) Бенедиктинці;
2) Цистеріанці;
3) Тевтонський орден;
4) Францисканці;
5) Тамплієри;
6) Госпітальєри.

1 2 3 4

5

6

А
Б

У завданнях 13 – 14 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
13. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1) теологія;
А) наукова праця;
2) схизма;
Б) світогляд, у основу якого покладено ідею, що людина
3) трактат;
є вищою цінністю;
4) гуманізм.
В) наука, яка вивчає сутність та буття Бога на основі
церковних догматів;
Г) розкол християнської церкви;
Д) релігійний суд.
14. Установіть відповідність між культурними та науковими діячами та їх
творами:
1) Данте Аліг’єрі;
А) «Історія моїх страждань»;
2) П’єр Абеляр;
Б) «Кентерберійські оповідання»;
3) Джефрі Чосер;
В) «Божественна комедія»;
4) Франческо Петрарка.
Г) «Книга пісень»;
Д) «Сказання про Беовульфа».
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15. Розташуйте події в хронологічному порядку, поставивши позначки в
таблиці на перетені відповідних рядків (цифр) і колонок (букв).
А) підписання Вормського договору;
А
Б В Г
Б) початок клюнійського руху;
1
В) створення ордену бенедектиців;
2
Г) початок хрестових походів.
3
4
16. Заповніть таблицю: «Наслідки хрестових походів»:
Позитивні
Негативні
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 10 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Коли хрестоносці вперше завоювали Єрусалим:
А) 1087 р.;
Б) 1099 р.;
В) 1011 р.;
Г) 1204 р.
2. Яку назву мали мандрівні рицарі – поети у Франції:
А) ваганти;
Б) гобоїсти;
В) нібелунги;

Г) трубадури.

3. Як називалася грамота про відпущення гріхів:
А) хартія;
Б) індульгенція;
В) інвеститура;

Г) булла.

4. Як називають період раннього Середньовіччя:
А) «золотий вік»;
Б) «темні віки»; В) «бронзовий вік»;

Г) Відродження.

5. Позначте визначення, якому відповідає термін – симонія:
А) церковний розкол;
Б) церковне прокляття;
В) процедура призначення на церковні посади;
Г) купівля і продаж церковних посад або духовного сану.
6. Знайдіть зайве:
А) квадріум;
Б) конклав;

В) кардинал;

Г) понтифікат.

7. Позначте поняття і особи, пов’язані з розвитком культури середньовічної
Європи:
1) ваганти;
А) 1, 4, 5;
2) трівіум;
Б) 2, 3, 6;
3) чернечі ордени;
В) 1, 2, 6;
4) капела;
Г) 2, 4, 5.
5) інквізиція;
6) Роджер Бекон.
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8. Які твори можна віднести до героїчного епосу:
1) «Поема про Беофульфа»;
А) 1, 4, 6;
2) «Божественна комедія»;
Б) 1, 3, 5;
3) «Пісня про Роланда»;
В) 2, 5, 6;
4) «Книга пісень»;
Г) 2, 4, 6.
5) «Пісня про Нібелунгів»;
6) «Кентерберійські оповідання».
9. Що зображено на картосхемі:
А) Перший хрестовий похід;
Б) Другий хрестовий похід;
В) Третій хрестовий похід;
Г) Четвертий хрестовий похід.

10. Із запропонованих фотографій обрати споруди готичного стилю:

1
А) 1, 2;

2
Б) 1, 4;

3
В) 2, 3;

4
Г) 3, 4.

11. Заповніть таблицю, позначивши у відповідних стовпчиках релігійних
діячів (А) та імператорів і королів (Б):
1) Григорій VII;
2) Генріх IV;
1 2 3 4 5 6
3) Фрідріх І Барбароса;
А
4) Річард Левове Сердце;
Б
5) Урбан ІІ;
6) Філіп ІІ Август.
У завданнях 12 – 13 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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12. Установіть відповідність між термінами
і поняттями та їх
визначеннями:
1) єресь;
А) релігійний суд;
2) схоластика;
Б) релігійне вчення, яке заперечує догмати та організаційні
3) схизма;
форми панівної церкви;
4) інквізиція.
В) метод навчання та наукового пошуку, який у Середні віки
служив пізнанню Світа і Бога;
Г) розкол християнської церкви;
Д) наукова праця.
13. Установіть відповідність між діячами та їх діяльністю:
1) Аврелій Августин;
А) мандрівний поет;
2) Григорій І Великий;
Б) видатний англійський вчений;
3) Роджер Бекон;
В) у 34 роки став ченцем, заснував сім монастирів;
4) Франсуа Віньон.
Г) автор праці «Про град Божий»;
Д) вчений–алхімік.
14. Розташуйте події в хронологічній послідовності, поставивши позначки
в таблиці на перетені відповідних рядків (цифр) і колонок (букв).
А) створення ордену францисканців;
А Б В Г
Б) Перший хрестовий похід;
1
В) розкол християнської церкви;
2
Г) «Авіньойнський полон» пап.
3
4
15. Про яку подію йдеться:
«І тут, три дні, біля воріт… жалюгідний, просвітлений, у лахмітті, обливаючись
безупинними сльозами благав він про допомогу і розраду апостольського нашого
милосердя».
16. Заповнити таблицю:
«Чернечі ордени»
Орден цистеріанців

Орден францисканців

Засновник
Дата створення
Мета створення
Діяльність
Зробіть висновок, що було спільного та різного в діяльності чернечих орденів і
які були наслідки цієї діяльності
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Тема: СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ. ІНДІЯ. КИТАЙ.

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА
СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ
СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Польське королівство Казимир ІІІ.
Угорське королівство.
Гуситські війни.
Пан Великий Новгород. Невська
битва
та
Льодове
побоїще.
Александр Невський.
Утворення
та
зміцнення
Московської держави.
Монгольська
навала.
Дмитрій
Донськой.

І.№5

синтез

аналіз

розуміння

знання

Навчальні елементи

застосування

Матриця тесту

І.№12
ІІ.№15

І.№9
І.№2
ІІ.№2
ІІ.№9

ІІ.№14

І.№17

ІІ.№12
І.№15

ІІ.№17

І.№18
ІІ.№18

І.№1
ІІ.№1

Правління Івана ІІІ.
Іконопис, зодчество, література,
повсякдення. Андрій Рубльов.
СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД
Делійський султанат. Суспільно- І.№3
політичний лад. Основні стани ІІ.№5
індійського суспільства.
Середньовічний Китай. Суспільно- ІІ.№3
політичний лад. Основні стани
китайського суспільства.
Досягнень та пам’ятки культури ІІ.№4
Індії, Китаю.
Османська
імперія:
територія, І.№4
суспільно-політичний
лад.
Напрямки
завойовницьких
в
ійн.Правління Мехмеда ІІ.

ІІ.№9
І.№6

ІІ.№8
ІІ.№10

ІІ.№13

І.№11

І.№8

І.№7
ІІ.№7

І.№13

І.№10
ІІ.№6

І.№16
І.№14
ІІ.№11
ІІ.№16

I варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Якого року до Північно–Східної Русі вторглися монголо–татари:
А) 1216 р.;
Б) 1223 р.;
В) 1237 р.;
Г) 1240 р.
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2. У Невський битві було завдано поразки:
А) Тевтонському ордену;
Б) шведському війську;
В) війську Польського королівства;
Г) гуситам.
3. Яка держава існувала протягом 1206 – 1526 рр.?
А) Арабський халіфат;
Б) імперія Гуптів;
В) Делійський султанат;
Г) імперія Моголів.
4. З якими подіями пов’язано створення Османської імперії:
А) прихід до влади династії Османів;
Б) битва на Косовому полі та завоювання Сербії;
В) взяття Константинополя та розгром Візантійської імперії;
Г) підкорення Криму турками.
5. Укажіть місце битви, у якій 1389 року сербське військо було
розгромлено турецькою армією:
А) Косово поле;
Б) Адріанополь;
В) Мохач;
Г) Белград.
6. До якої галузі культури належать шедеври: «Слово про погибель
Руської землі», «Сказання про Мамаєве побоїще», «Задонщина», «Ходіння за три
моря»?
А) музики;
Б) літератури;
В) живопису; Г) усної народної творчості.
7. Яке досягнення не належить індійцям:
А) сейсмограф;
Б) санскрит;
В) шахи;

Г) поло.

8. Із поданого переліку особливостей суспільного життя визначте ті, що
стосуються Китаю:
1) винятково міцними були общини, особливо сільські;
А) 1, 3, 4;
2) відсутність самоурядних комун у містах;
Б) 2, 4, 6;
3) життя суспільства контролювалося чиновниками;
В) 1, 4, 5;
4) відсутність спільних інтересів у общинників;
Г) 2, 3, 6.
5) країна не знала руйнівних селянських повстань;
6) масові руйнівні повстання.
9. Вирізніть та вірно розподіліть наведені положення між головними
учасниками гуситських війн чашниками (А) та таборитами (Б):
1) назва походить від назви укріпленого поселення на горі;
2) символом стала чаша – посудина для церковного вина;
3) виступали за встановлення єдиного для духовенства та мирян обряду
причастя;
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4) виступали за державу без короля, за Царство Боже на землі;
5) вимагали проведення богослужіння чеською мовою;
6) вимагали загальної рівності у суспільстві та скасування селянських
повинностей.
1
2
3
4
5
6
А
Б
10. Вставте пропущене.
За своє більш ніж 30-річне володарювання _______ перетворив Османську
державу в__________, населення якої складалося з _________:
А) Осман, велику войовничу імперію, воїнів, скотарів та торгівців;
Б) Мехмед ІІ, могутню мусульманську імперію, царедворців, мусульманського
духовенства,чиновників та платників податків;
В) Тимур, могутню мусульманську імперію, царедворців, мусульманського
духовенства,чиновників та платників податків;
Д) Осман, велику войовничу імперію, аристократів і платників податків.
11. Визначте, про кого йдеться в даному описі. «Цей рицар займався
виключно полюванням та військовою справою. Вогнепальну зброю вважав
зброєю боягузів , бився мечем, списом, кинджалом; а також вважав, що «на тіло
боягуза навіть грифи не сідають». Правила честі цінував більше ніж життя.
А) індійський раджа;
Б) китайський імператор;
В) індійський раджпут;
Г) китайський мандарин.
12. Виберіть відповідь, де встановлено правильну послідовність подій:
1) укладення Кревської унії;
А) 4, 3, 2, 1;
2) страта Яна Гуса в Констанці;
Б) 1, 3, 2, 4;
3) Грюнвальдська битва;
В) 2, 4, 1, 3;
4) правління короля Казимира ІІІ в Польщі.
Г) 4, 1, 3, 2.
13. Вкажіть пам’ятки культури, що відносяться до історії середньовічного
Китаю:

1
А) 1, 2;

2
Б) 2, 4;

3
В) 1, 4;
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4
Г) 2, 3.

14. Визначте, яку державу зображено на карті:
А) Османська імперія;
Б) Московська держава;
В) Велике князівство Литовське;
Г) Китай.

У завданні 15 до кожного з рядків інформації, позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
15. Встановіть відповідність між поняттями та його визначенням:
1) уділи;
А) державна земля, видана в користування на період
2) вотчина;
служби;
3) помістя;
Б) дорадчий орган із представників знаті;
4) місництво.
В) боротьба за місце при княжому дворі в Московській
державі;
Г) дрібні князівства;
Д) родовий маєток пана, який може передаватися у
спадок.
16. Серед поданих слів викресліть зайве та поясніть свій вибір: Китай,
династія Сун, компас, Бабур, буддизм.
17. Заповніть порівняльну таблицю: «Управління Польщею та Великим
Новгородом». Зробіть висновки, що було спільним.
Питання для порівняння
Кому належала влада в
державі?
Який орган влади обмежував
або допомагав здійснювати
владу?
З кого складалися органи
влади?
Як була форма правління?

Польща

Великий Новгород

18. Дайте відповідь на запитання:
Чому монголо–татари відносно легко завоювали більшу частину ПівнічноСхідної Русі? Яке значення для руських земель і Москви мала перемога князя
Дмитра в Куликовській битві?
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ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Битва на Куликовому полі під проводом Дмитра Донського відбулася:
А) 1340 р.;
Б) 1378 р.;
В) 1380 р.;
Г) 1382 р.
2. Верховна влада в Новгороді належала:
А) загальноміському вічу;
Б) князю;
В) тисяцькому;
Г) новгородському архієпископу.
3. Китай досяг вершин своєї могутності:
А) у VII – IX ст.;
Б) у IX – XII ст.;
В) у XIII – XIV ст.;
Г) у ХІV – ХVI ст.
4. Творцями «арабських» цифр є:
А) араби;
Б) китайці;

В) монголи;

Г) індійці.

5. Замкнена група людей, яка посідає своє місце у суспільстві й
відрізняється своєю спадковою професією, це:
А) клас;
Б) стан;
В) варна;
Г) каста.
6. Якого правителя Осьманської держави називали Завойовником,
заповітною мрією якого було захоплення Константинополя:
А) Осман;
Б) Тимур;
В) Мурад І;
Г) Мехмед ІІ.
7. Яке досягнення не належать китайцям:
А) сейсмограф;
Б) сірники;
В) шахи;

Г) темні окуляри.

8. Із поданого переліку особливостей суспільного життя визначте ті, що
стосуються Індії:
1) винятково міцними були общини, особливо сільські;
А) 1, 3, 5;
2) відсутність самоурядних комун у містах;
Б) 2, 4, 6;
3) життя суспільства контролювалося чиновниками;
В) 1, 4, 5;
4) відсутність спільних інтересів у общинників;
Г) 2, 3, 6.
5) країна не знала руйнівних селянських повстань;
6) масові руйнівні повстання.
9.
Вирізніть та правильно розподіліть які положення відносяться до
зовнішньої (А), а які до внутрішньої (Б) політики Івана ІІІ:
1) посилення влади московського князя;
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2) приєднані князівства: Ярославське, Рязанське, Новгородське, а також верхів’я
Ками, Приуралля;
3) ухвалення Судебника 1497р.;
4) посилення закріпачення селян;
5) війна з Литвою за білоруські та українські землі;
6) звільнення від ординського ярма.
1 2 3 4 5 6
А
Б
10. Вставте пропущене.
У середні віки Індія не була єдиною державою. На теренах цієї країни було
багато індуських і мусульманських держав і серед них виділялася держава ____,
заснована _____. Вона проіснувала понад 300 років ( ____ ) і стала жертвою
нашестя Тимура, а згодом Бабура.
А) імперія Гуптів; гунами; 1205 – 1368 рр.;
Б) Делійський султанат; арабами; 1206 – 1526 рр.;
В) імперія Моголів; тюрками-мусульманами; 1368 – 1644 рр.;
Г) імперія Моголів; тюрками-мусульманами; 1206 – 1526 рр.;
11. До територій, приєднаних до Османської держави у ХV ст в наслідок
завоювань, відносяться:
А) Мала Азія, Болгарія, Македонія, Сербія;
Б) Передня Азія, Делійський султанат, Грузія, Вірменія;
В) Мала Азія, Грузія, Вірменія, Венеція.
Г) Мала Азія, Болгарія, Сербія, Грузія.
12. Виберіть відповідь, де встановлено правильну послідовність подій:
1) битва на Куликовому полі;
А) 1, 2, 3, 4;
2) видання «Судебника» Івана ІІІ;
Б) 4, 2, 1, 3;
3) правління Юрія Долгорукого;
В) 3, 1, 4, 2;
4) приєднання Новгородської землі до Московського Г) 2, 3, 4, 1.
князівства.
13. Яка з наведених ікон не відноситься до робіт Андрія Рубльова:

А

Б

В

110

Г

14. Визначте, хід якої битви зображено на схемі:
А) Невська битва;
Б) Льодове побоїще;
В) Куликовська битва;
Г) битва на березі річки Угра.

У завданні 15 до кожного з рядків інформації, позначені цифрою, виберіть, на
Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
15. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
А) сейм;
1) збори повноправних громадян у Новгороді та Пскові;
Б) боярська дума;
2) дорадчий орган при китайському імператорі;
В) віче;
3) представницький орган влади в Угорщині, Чехії та
Г) диван.
Польщі;
4) дорадчий орган влади при султані Османської імперії;
5) дорадчий орган із представників у Московському
царстві.
16. Серед поданих слів викресліть зайве та пояснити свій вибір:
Османська імперія, великий візир, султан, сейм, яничари.
17. Заповніть порівняльну таблицю: «Правителі Московської держави та
Османської імперії»:
Питання для порівняння

Московське царство
(період 1462 – 1505 рр.)

Османська імперія
(1451 – 1480 рр.)

Титул монарха.
Форма влада в державі.
Основні обов’язки
монарха.
Наявність інших органів
влади.
18.
Поміркуй, чи стала Московська держава наприкінці ХV ст.
централізованою? Що потрібно для того, щоб держава стала централізованою?
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ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ.
Географічне положення та суспільний
устрій.
Час правління Юстиніана.
Діяльність Мухаммеда.
Падіння Візантії.
Виникнення ісламу.
Території завойовані Арабським
халіфатом.
Територія Візантійської імперії.

Аналіз

Застосування

Розуміння

Знання

Тема: ЄВРОПА. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ.
Матриця тесту
Навчальні елементи

І. № 16
ІІ. №1
ІІ. № 13
ІІ.№ 3
ІІ. № 8
І. № 12
ІІ. № 5

Поняття василевс.
Візантія в ХІІІ ст.
Опис пам’ятки візантійської та арабської
культури.
Визначні історичні постаті: Юстиніан.
Візантійські правителі.
Характерні риси візантійського та
арабського суспільства.
Ісламські моральні цінності.

І. №2
І. № 4
І. № 9
ІІ. № 9
І. № 14
І. № 15
ІІ. № 12
І. № 7
ІІ. № 7
ІІ. №4
І. № 3

Терміни з історії Арабського халіфату.
Судження щодо внеску візантійської та
арабської культури у світову духовну
спадщину.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В ДОБУ
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Скандинавія.
Нормани. Походи вікінгів.
Франція.
Посилення королівської влади.
Правління Фiліппа IV Красивого. Склад
Генеральних штатів.
Початок Столітньої війни.
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І. №6
ІІ.
№ 16

І. № 8
ІІ. № 13
І. №5

ІІ. № 13
ІІ.№ 11,
ІІ.№ 15

Подвиг Жанни Д’Арк.
Завершення Столітньої війни.
Правління Людовіка ХІ.
Народні повстання.
Англія. Географічне положення та
суспільний устрій.
Народні повстання.
Виникнення парламенту.

І. № 1
І. № 10

І. № 14
І. № 13
І. № 14
ІІ. № 11
І. № 16

І. № 10
ІІ. № 6,
ІІ. № 10

Риси англійського парламенту.

І. № 11
ІІ. № 14

Війна Червоної і Білої троянд.

ІІ. №2

Країни Середземномор’я. Історична
постать: Ізабелла Кастильська

І. № 13

І варіант
Завдання 1 – 13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Яка країна здобула перемогу в Столітній війні:
А) Англія;
Б) Франція;
В) Німеччин;

Г) Іспанія.

2. Василевс – це:
А) воїн;
Б) священнослужитель;
В) правитель Візантії;
Г) назва селян у Візантії.
3. Яку назву отримали юридично оформлені правила поведінки мусульман:
А) імам;
Б) шаріат;
В) суна;
Г) газават.
4. Яка династія відновила Візантійську імперію в XIII ст., розгромивши
Латинську імперію:
А) Палеолоґів;
Б) Плантаґенетів;
В) Штауфенів;
Г)Тюдорів.
5. До складу Генеральних штатів не входили:
А) духовенство; Б) селянство; В) дворянство;
6 . У переліку термінів знайдіть зайве:
А) султан;
Б) іслам;
В) Коран;

Г) ремісники, багаті городяни.
Г) Біблія.

7. Визначте,
з якою
країною
пов’язані певна закономірність:
Константинополь, імператор, кодекс, турки–сельджуки:
А) Візантія;
Б) Арабський халіфат; В) Англія; Г) Османська імперія.
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8. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. «Учасники
морських походів скандинавів наприкінці VIII – середині XI ст.»:
А) вікінги;
Б) ваганти;
В) берсерки;
Г) хрестоносці.
9. Визначте пам’ятки, які відносяться до історії Візантії:

1
А) 1, 2;

2
Б) 1, 3;

3
В) 1, 4;

4
Г) 2, 4;

10. Визначте, яка подія відбулася раніше: повстання під проводом Уота
Тайлера в Англії чи Жакерія у Франції:
А) повстання під проводом Уота Тайлера в Англії;
Б) Жакерія у Франції;
В) одночасно.
11. Установіть події в хронологічній послідовності:
1) повстання під проводом Уота Тайлера;
2) початок Столітньої війни;
3) скликання Генеральних штатів у Франції;
4) битва при Кресі.

А) 2, 4, 3, 1;
Б) 3, 2, 4, 1;
В) 4, 2, 3, 1;
Г) 1, 3, 2, 4.

12. Позначте варіант, де подано правильний перелік країн, що були
завойовані арабами за правління халіфа Омара:
1) Візантія;
А) 1, 3, 4;
2) Болгарія;
Б) 1, 2, 5;
3) Сирія;
В) 1, 3, 5;
4) Хорезм;
Г) 1, 2, 5.
5) Палестина.
13. Укажіть події, які відбулися у період Столітньої війни:
1) Битва при Кресі;
А) 1, 3, 5;
2) правління короля Пилипа IV Красивого;
Б) 2, 4, 6;
3) битва при Пуат’є;
В) 1, 3, 6;
4) скликання Генеральних штатів;
Г) 3, 4, 5.
5) «Жакерія»;
6) правління короля Гуго Капета.
У завданні 14 до кожного з рядків інформації, позначені цифрами, виберіть,
на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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14. Встановіть відповідність між історичною особою та її
характеристикою:
1) Герцог Нормандії, який розгромив англійську А) Жанна д’Арк;
армію і став королем Англії.
Б) Вільгельм Завойовник;
2) Цій історичній постаті дісталася країна, В) Людовік XI;
розорена Столітньою війною. Найбільш відомий Г) Юстиніан І;
вислів цієї особи: «Хто не вміє прикидатися, той Д) Ізабелла Кастильська.
не вміє володарювати». За часів правління
завершився процес об’єднання Франції.
3) Ця людина походить з простої родини, але
допомогла французькому королю отримати
корону. Король зрадив її, після чого була спалена
на вогнищі.
4) За часів правління цієї історичної постаті
виникла Іспанія та поширилася Реконкіста.
15. Вирізніть та правильно розподіліть, які положення відносяться до
зовнішньої (А), а які до внутрішньої (Б) політики Юстиніана:
1) створив Кодекс Юстиніана;
2) приєднав Південну Іспанію, Італію;
1 2 3 4 5 6
3) велике значення приділяв розвитку культури;
А
4) розгромив вандалів у Північній Африці вестготів;
Б
5) розгорнув широке будівництво (храм Святої
Софії).
16. Порівняйте географічне положення та суспільний устрій держав,
зробіть висновок:
Критерії порівняння
Візантія
Англія
Особливості управління
державою
Особливості територіального
устрою
Титул правителя держави
Соціальна структура
суспільства
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Який імператор правив Візантією у 527–565 роках:
А) Юстиніан І;
Б) Юстиніан ІІ;
В) Василь І;
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Г) Лев ІІІ.

2. Яка династія прийшла до влади в Англії в результаті війни Червоної та
Білої троянд?
А) Ланкастерів;
Б) Йорків;
В) Тюдорів;
Г) Плантаґенетів.
3. Хто остаточно знищив Візантійську імперію:
А) турки–сельджуки; Б) араби;
В) слов’яни;

Г) варвари.

4. Як називається паломництво мусульман до Мекки:
А) храм;
Б) хадж;
В) хінк;

Г) хіджра.

5. До складу Візантії не входили такі території:
А) Мала Азія;
Б) Британські острови;
В) Балканський півострів;
Г) Апенінський півострів.
6. У переліку термінів знайдіть зайве:
А) парламент;
Б) кортеси;
В) ратуша;

Г) Генеральні штати.

7. Визначте, з якою країною пов’язана певна закономірність: Василевс,
іконоборство, ромеї, «грецький вогонь»:
А) Візантія;
Б) Арабський халіфат; В) Англія;
Г) Франція.
8. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. «Одна з трьох
світових релігій, що визнає повну залежність усього існуючого від волі єдиного
Бога – Аллаха, який наперед визнає долю кожної людини. Виникла в Аравії на
початку VII ст.»:
А) буддизм;
Б) християнство;
В) іслам;
Г) язичництво.
9. Визначте пам’ятки, які відносяться до історії Арабського халіфату:

1
А) 1, 2;

2
Б) 1, 3;

3
В) 1, 4;

4
Г) 2, 4;

10. Визначте, яка подія відбулася раніше, скликання Генеральних штатів чи
англійського парламенту;
А) скликання Генеральних штатів;
Б) скликання англійського парламенту;
В) одночасно.
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11. Установіть події в хронологічній послідовності:
1) початок війни Червоної та Білої троянд;
2) «Жакерія» у Франції;
3) кінець Столітньої війни;
4) створення парламенту в Англії.

А) 2, 4, 3, 1;
Б) 3, 1, 2, 4;
В) 4, 2, 3,1;
Г) 1, 3, 2, 4.

12. Позначте варіант, де подано правильний перелік візантійських
імператорів:
1) Юстиніан;
А) 1, 2, 4;
2) Василій ІІ;
Б) 3, 4, 5;
3) Олександр VІІ;
В) 2, 4, 6;
4) Олексій І Комнин;
Г) 3, 5, 6.
5) Альберт Великий;
6) Іван Х.
13. Із переліку визначте основні риси англійського парламенту:
1) складався з двох палат;
А) 1, 2, 5, 6;
2) був постійно діючим органом;
Б) 1, 2, 4, 7;
3) скликався королем за необхідності;
В) 2, 3, 6, 7;
4) згодом став органом законодавчої влади;
Г) 2, 3, 4, 5.
5) парламент – це збори духовенства і
дворянства;
6) уперше був скликаний у 1302р.;
7) членами верхньої палати були вище
духовенство і знать, нижньої – рицарі й
городяни.
14. Укажіть події, які відбулися у період Столітньої війни:
1) проголошення «Великої хартії вільностей»;
А) 1, 2, 3;
2) повстання Уота Тайлера;
Б) 3, 4, 5;
3) битва під Азенкуром;
В) 2, 3, 6;
4) правління Генріха II;
Г) 4, 5, 6.
5) правління Ричарда Левове Серце;
7) коронація Карла VII в Реймському соборі.
У завданні 15 до кожного з рядків інформації, позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
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15. Встановіть відповідність між історичною особистістю та її
характеристикою:
1) Імператор, який прийняв Кодекс законів. За часів А) Мухаммед;
його правління спалахнуло повстання, яке дістало Б) Філіпп IV Красивий;
назву Ніка.
В) Юстиніан І;
2) Був сиротою, потім запевняв усіх, що бог Г) Вільгельм Завойовник;
призначив його своїм посланцем і подарував книгу. Д) Людовік XI.
Він об’єднав свій народ та очолив державу.
3) За нього відбулося перше скликання Генеральних
штатів. Він переселив Папу Римського до Авіньйона
та знищив Орден тамплієрів.
4) Він завоював країну Англію. Усі феодали стали
тільки його васалами. Усе населення було
переписане, і цей пергамент дістав назву «Книга
страшного суду».
16. Заповніть порівняльну таблицю: «Культура Арабського халіфату
і Візантії»:
Питання для порівняння Арабський халіфат
Візантійська імперія
Особливості розвитку
Визначні пам’ятки
Основні досягнення
Висновок:
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ІV. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (7 КЛАС)
Тема: ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Матриця тесту
Навчальні елементи
Знання
Розуміння Застосування Аналіз
Східні слов’яни та їх сусіди
№№ 11, 12
№1
Витоки Київської Русі
№№ 2, 3
№№ 10 13, №16
15
Київська Русь за часів Ольги №4
№№ 6, 7, №14
та Святослава
8
Суспільний устрій Київської
№5
№9
Русі
І варіант
Завдання 1 – 15 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. На південному сході сусідами східних слов’ян були:
А) хозари;
Б) авари;
В) балти;
Г) гуни.
2. Перший воєнний похід Аскольда проти Візантії відбувся:
А) 882 р.;
Б) 860 р.;
В) 845 р.;
Г) 912 р.
3. Автором «Повісті минулих літ» був:
А) князь Ярослав Мудрий;
Б) митрополит Іларіона;
В) князь Володимир;
Г) чернець Нестор.
4. У якому році князь Святослав здійснив перший вдалий похід на р. Оку і
р. Волгу?
А) 964 р.;
Б) 968 р.;
В) 971 р.;
Г) 972 р.
5. Визначте поняття. Гривня – це:
А) злиток срібла близько 160 г, який слугував грошовою та ваговою одиницею;
Б) податок у розмірі 10%, який виплачувався за перевезення товару за кордон;
В) грошова одиниця античних міст-колоній Північного Причорномор’я;
Г) нагрудна прикраса у давніх трипільців.
6. Знайдіть зайве. Проведення реформ княгинею Ольгою мало на меті:
А) запобігання новим повстанням;
Б) встановлення чітких розмірів данини;
В) заміна системи полюддя новим порядком стягнення данини;
Г) реалізація вотчинного права.
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7. Чи правильні твердження?
1) зміни соціально–економічного і політичного характеру, що їх запровадила
княгиня Ольга, дали змогу зміцнити країну;
2) державотворчі заходи княгині були оспівані в усній народній творчості.
А) обидва варіанти правильні;
Б) тільки 1 – й варіант правильний;
В) тільки 2 – й варіант правильний;
Г) обидва варіанти неправильні.
8. Закінчіть речення. Візантійці хочуть задобрити князя Святослава й
приносять у дар йому золото, від якого він легко відмовляється. Тоді мудреці
порадили віднести йому….:
А) ладан;
Б) коня;
В) меч;
Г) булаву.
9. Установіть відповідність між датами й подіями.
1) 882 р.;
А) вбивство князя Ігоря деревлянами під час збору
2) 907 р.;
данини;
3) 911 р.;
Б) другий похід князя Олега на Візантію;
4) 945 р.
В) вбивство Аскольда;
Г) найбільший похід Олега на Візантію.
а) 1– а, 2– б, 3 – в, 4 – г;
б) 1– а, 2 – в, 3 – б, 4 – г;
в) 1– б, 2 – г, 3 – в, 4 – а;
г) 1– в, 2 – г, 3 – б, 4 – а.
10. Так уявляють нащадки:
А) київського володаря Аскольда;
Б) князя Олега;
В) князя Ігоря;
Г) князя Володимира.
11. Які слов’янські племена жили на території сучасної України?
А) сіверяни, деревляни, дуліби, поляни, уличі, тиверці, білі хорвати;
Б) в’ятичі, дуліби, поляни, уличі, тиверці, білі хорвати;
В) дреговичі, дуліби, поляни, уличі, тиверці, білі хорвати;
Г) дуліби, поляни, уличі, тиверці, білі хорвати.
12. На малюнку зображено:
А) Аскольдова могила в Києві;
Б) капличка Олега;
В) капличка Ігоря;
Г) капличка Ольги.
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13. Установіть хронологічну послідовність подій:
1) східні походи князя Святослава;
А) 3, 4, 2, 1;
2) повстання деревлян;
Б) 1, 2, 3, 4;
3) заснування Києва;
В) 4, 2, 1, 3;
4) другий похід Олега в Візантію.
Г) 2, 3, 1, 4.
14. Установіть відповідність між іменем князя та заходами, що стосуються
періоду його правління.
1) Олег;
А) 944 р. укладено вигідний мирний договір з Візантією;
2) Ігор;
Б) підкорено племена – чудь і мерю;
3) Ольга;
В) упорядкувано стягнення данини;
4) Святослав.
Г) одержано поразку у битві між русичами та візантійцями
під Доростолом.
А) 1– а, 2 – б, 3 – в, 4 – г;
Б) 1– а, 2 – в, 3 – б, 4 – г;
В) 1– б, 2 – а, 3 – в, 4 – г;
Г) 1– в, 2 – г, 3 – б, 4 – а.
15. Про якого князя йдеться в документі? «У рік 6390 (882) вирушив …у похід,
узявши багато своїх воїв – варягів, чудь, словен, мерю, весь, кривичів… І прибули
вони до гір київських»:
А) Аскольда;
Б) Олега;
В) Ігоря;
Г) Святослава.
16. Виправте помилки в тексті.
Спомянув він бика свого, що од нього, як прорекли були волхви, прийдеться
померти Ігореві. І призвав він старшого над конюхами, запитуючи: «Де є кінь мій, що
його я поставив був годувати і берегти його?» А він сказав: «І досі живий». Він тоді
посміявся і вкорив віщуна, кажучи: «Несправедливо то говорять мої брати, і все те —
лжа єсть: кінь умер, а я живий». І повелів він осідлати коня: «Дай-но погляну я на
кості його». І приїхав він на місце, де ото лежали ... кості голі і череп голий, і зліз він
з коня, [і] посміявся, мовлячи: «Чи од сього черепа смерть мені прийняти?» І
наступив він ногою на череп, і, виповзши [звідти], скорпіон вжалив його в ногу. І з
того розболівшись, він ледве не помер.
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Знання

Розуміння

Застосування

Навчальні одиниці

Слов’яни під час Великого переселення
народів. Розселення племінних союзів
східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території
сучасної України.
Сусіди східнослов’янських племен.
Етнічні й державотворчі процеси в період
утворення Київської держави.

ІІІ.№ 3

ІІІ. № 7

ІІ.№ 11

ІІ.№ 1
ІІ.№ 3
ІІІ. № 1

ІІІ. № 11

Походження назви «Русь». Князювання
Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор.
Походи проти Візантії.
Княгиня Ольга, її реформи. Прихід
Святослава до влади. Похід проти
Хозарського каганату. Балканські походи.
Суспільний устрій Київської держави у
ІХ—Х ст. Склад та заняття населення.
Життя людей у селі. Міста і міське життя.

ІІІ. № 2

ІІ.№ 6
ІІ.№ 7
ІІІ. № 6
ІІІ. № 9
ІІ.№ 9

ІІ.№ 2

ІІ.№ 8
ІІІ. № 8

ІІ.№ 4
ІІІ. № 4

ІІ.№ 5
ІІІ. № 5

Аналіз

Матриця тесту до 2 – 3 варіантів

ІІ.№ 10 ІІ.№ 16
ІІ.№12
ІІІ. № 12
ІІ.№ 13 ІІІ.№ 16
ІІІ.№ 13
ІІІ. № 15
ІІ.№ 14
ІІ.№ 15
ІІІ. № 14

2 варіант
Завдання 1 – 12 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Позначте назву династії князів, яка перебувала при владі в Київській
Русі:
А) Рюриковичі;
Б) Ольговичі;
В) Ігоровичі;
Г) Святославичі.
2. Позначте ім’я князя, якому кияни докоряли такими словами: «Князю!
Ти шукаєш чужих земель, а свою рідну зневажаєш!»:
А) Аскольд;
Б) Олег;
В) Ігор;
Г) Святослав.
3. Позначте іншу назву варягів:
А) гуни;
Б) венеди;

В) нормани;
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Г) угри.

4. Позначте визначення, якому відповідає термін «підсічно-вогневе
землеробство»:
А) одна з примітивних стародавніх систем землеробства лісової зони, заснована
на випалюванні лісу та посадці на цьому місці культурних рослин;
Б) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, за якої старі ділянки
землі залишаються на 8 – 15 років, а потім знову використовуються;
В) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, заснована на штучному
зрошуванні;
Г) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, при якій ділянка
засівається знову через деякий час після заростання лісом.
5. Із запропонованих груп населення Київської Русі виберіть представників
панівних верств:
1) князі;
А) 1, 3, 5;
2) бояри;
Б) 2, 4, 6;
3) холопи;
В) 3, 4, 5;
4) селяни;
Г) 1, 2, 6.
5) ремісники;
6) воєводи.
6. Знайдіть зайве:
А) склавини;
Б) венеди;

В) анти;

Г) поляни.

7. Позначте поняття та терміни, які доречні в розповіді про становлення
Київської Русі:
1) велике розселення східних слов’ян;
А) 1, 2, 3, 7, 8;
2) дружина;
Б) 1, 5, 7, 8, 9;
3) імперія;
В) 2, 4, 5, 6, 9;
4) князь;
Г) 3, 4, 5, 8, 9.
5) полюддя;
6) Русь;
7) східнослов’янські союзи племен;
8) військова демократія;
9) погост.
8. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики княгині Ольги:
1) придушила повстання деревлян;
А) 1, 3, 4, 6;
2) завдала поразки печенігам;
Б) 1, 2, 3, 4;
3) запровадила фіксовані норми данини;
В) 2, 4, 5,7;
4) поширила феодальну власність на землю;
Г) 3, 4, 5, 7.
5) заснувала місто Переяславець;
6)розвинула мирну форму міжнародних відн син —
дипломатію;
7) уклала вигідну для Київської Русі угоду з Візантією.
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9. Які з князів були сучасниками?
1) князь Святослав і князь Аскольд;
2) князь Аскольд і князь Олег;
3) княгиня Ольга та князь Ігор;
4) княгиня Ольга та князь Аскольд;
5) князь Святослав та князь Ігор.

А) 1, 3, 5;
Б) 2, 3, 5;
В) 3, 4, 5;
Г) 1, 2, 4.

10. Позначте рік події, про яку йдеться в уривку літопису.
«Греки так налякалися, що стали проситися в Олега, аби взяв, яку схоче дань,
аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм дати по 12 гривень, себто по 6 футів
срібла на чоловіка, на дружину і на князів, що по городах лишилися: у Києві,
Чернігові, Переяславі й по інших городах»:
А) 882 р.;

Б) 907 р.;

В) 911 р.;

Г) 912 р.

11. Дана картосхема відображає (додаток 4):
А) добу Великого переселення народів;
Б) розселення західних слов’ян;
В) розселення східнослов’янських племен;
Г) становлення Київської Русі.

12. Оберіть варіант відповіді, де встановлено правильний порядок подій,
про які йдеться в уривках із літописів:
1) «А деревляни зраділи, погодились, і зібрали від двора по три голуби й по три
горобці й послали їх до Ольги з поклоном, а Ольга роздала воякам кожному по
голубові, а іншим по горобцеві, і повеліла пов'язати сірку кожному голубові й
горобцеві...»;
2) «І прибули (Олег та Ігор) до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і
Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам
прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого…»;
3) «Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися деревляни з князем
своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе
стадо, якщо не вб’ють його. Так і сей: якщо не вб'ємо його, то він усіх нас
погубить…»;
4) «Вони ж послухали його, і послали йому меч і іншу зброю. А він прийняв і
почав любуватись і хвалити й висловлювати подяку цареві. І сказали бояри:
«Лютий цей муж буде, бо не дбає про маєток, а хапає за зброю, зобов’яжись
платити данину…».
А) 3, 1, 2, 4;
Б) 2, 3, 1, 4;
В) 1, 2, 3, 4;
Г) 2, 4, 3, 1.
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У завданнях 13 – 15 до кожного з рядків інформації, позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
13. Установіть відповідність між іменами князів і подіями, які з ними
пов’язані:
А) Аскольд;
1) розгром Хозарського каганату;
Б) Олег;
2) запровадження уроків;
В) Ігор;
3) повстання деревлян;
Г) Ольга;
4) перший князь – християнин.
Д) Святослав.
14. Співвіднесіть поняття і його визначення:
1) дружина;
2) полюддя;
3) літопис;
4) династія.

А) кілька правителів, що походять з одного роду;
Б) щорічний об’їзд князем разом з дружиною
підвладних йому земель з метою збирання данини;
В) професійне військо, кероване князем, що
отримувало від нього платню даниною або землями;
Г) історичний твір, в якому опис подій проводився за
роками;
Д) об’єднання декількох родів.

15. Визначте, представники яких верств або станових груп зображені на
малюнках. Встановіть відповідність малюнків і підписів до них.

1)
А) селянин;

2)
Б) ремісник ;

3)
В) дружинник;

Г) князь;

4)
Д) раб.

16. Виконайте завдання на виявлення історичних помилок, обираючи з
переліку твердження відповідно до поданих запитань.
1) Першу спробу запровадження заходами князівської влади християнства на
теренах Руської держави історики пов’язують з походами князя Аскольда на
Візантію у 912 р.
125

2) Утвердження в Руській державі династії Рюриковичів пов’язують з
князюванням Аскольда.
3) Автор «Повісті минулих літ» високо оцінював моральні якості князя Ігоря,
який попереджав своїх супротивників словами «Іду на вас».
4) Сутичкою зі східнослов’янським племінним союзом деревлян князь Святослав
розпочав своє князювання й у протистоянні з ним знайшов свою смерть.
5) Унаслідок візиту княгині Ольги до Царгорода Візантійська імперія визнала
зверхність Русі.
6) За договором князя Святослава з візантійським імператором князь відмовився
від придунайських земель, а візантійський імператор зобов’язався сплачувати
данину.
А) У якому твердженні неправильно 1
2
3
4
5
6
визначено наслідки події?
Б) У якому твердженні неправильно 1
2
3
4
5
6
названо дату історичної події?
В) У якому твердженні неправильно 1
2
3
4
5
6
вжито ім’я історичної особи?
3 варіант
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Позначте назву князівства, з яким Олег об’єднав Київське князівство:
А) Смоленське;
Б) Новгородське;
В) Рязанське;
Г) Переяславське.
2. Позначте ім’я князя, який сказав про Київ: «Хай буде це мати містам
руським»:
А) Аскольд;
Б) Олег;
В) Ігор;
Г) Святослав.
3. Позначте назву племені, центром якого стало місто Іскоростень:
А) поляни;
Б) деревляни;
В) волиняни;
Г) сіверяни.
4. Позначте визначення, якому відповідає термін «перелогове
землеробство»:
А) одна з примітивних стародавніх систем землеробства лісової зони, заснована
на випалюванні лісу та посадці на цьому місці культурних рослин;
Б) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, за якої старі ділянки
землі залишаються на 8 – 15 років, а потім знову використовуються;
В) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, заснована на штучному
зрошуванні;
Г) одна з примітивних стародавніх систем землеробства, при якій ділянка
засівається знову через деякий час після заростання лісом.
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5. Із запропонованих груп населення Київської Русі виберіть представників
НЕпанівних верств:
1) князі;
А) 1, 3, 5;
2) бояри;
Б) 2, 4, 6;
3) холопи;
В) 3, 4, 5;
4) селяни;
Г) 1, 2, 6.
5) ремісники;
6) воєводи.
6. Знайдіть зайве:
А) нормани;
Б) венеди;

В) варяги;

Г) вікінги.

7. Позначте поняття та терміни, які доречні в розповіді про розселення
східних слов’ян:
1) велике розселення східних слов’ян;
А) 1, 2, 3, 7, 8;
2) дружина;
Б) 1, 5, 7, 8;
3) імперія;
В) 2, 4, 5, 6, 9;
4) князь;
Г) 3, 4, 5, 8, 9.
5) городище;
6) Русь;
7) східнослов’янські союзи племен;
8) військова демократія;
9) урок.
8. Визначте твердження, що характеризують політику князя Святослава:
1) заключив вигідний договір з Візантією;
2) завдав поразки хазарам;
3) запровадив фіксовані норми данини;
4) провів два дунайські походи;
5) заснував місто Переяславець;
6) розвивав мирну форму міжнародних відносин — дипломатію;
7) приділяв зовнішній політиці більше уваги ніж внутрішній.
А) 1, 3, 4, 6 ;
Б) 1, 2, 3, 4;
В) 2, 4, 5, 7;
Г) 3, 4, 5, 7.
9. З якими державами воювали перші київські князі?
1) Священна Римська імперія;
2) Волзька Булгарія;
3) Хазарський каганат;
4) Візантія;
5) Королівство франків.
А) 1, 3, 5;
Б) 1, 2, 4;
В) 3, 4, 5;
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Г) 2, 3, 4.

10. Позначте рік події, про яку йдеться в уривку з літопису. «А деревляни
зраділи, погодились, і зібрали від двора по три голуби й по три горобці й послали
їх до Ольги з поклоном, а Ольга роздала воякам кожному по голубові, а іншим
по горобцеві, і повеліла пов'язати сірку кожному голубові й горобцеві...»:
А) 882 р.;
Б) 912 р.;
В) 945 р.;
Г) 946 р.
11. Дана картосхема відображає (додаток 5):
А) добу Великого переселення народів;
Б) розселення західних слов’ян;
В) розселення східнослов’янських племен;
Г) становлення Київської Русі.

12. Оберіть варіант відповіді, де встановлено правильний порядок подій,
про які йдеться в уривках із літописів.
1) «І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів: по дванадцять
гривень на чоловіка, а в кораблі [було] по сорок мужів. І згодилися греки на це і
стали греки миру просити, щоб не пустошив він Грецької землі».
2) «Одні йому радили тихо в темну ніч утекти; інші — помиритися з ворогами,
присягти їм на вірність. А Святослав сказав: «Якщо так зробимо, то загине слава,
…що легко перемагала сусідні народи і без пролиття крові підкоряла цілі країни,
якщо ми тепер ганебно поступимося римлянам…. У нас немає звичаю
рятуватися, тікаючи до батьківщини, або жити з перемогою, або, вчинивши
славетні подвиги, умерти зі славою».
3) «Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися деревляни з князем
своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе
стадо, якщо не вб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас
погубить».
4) «Аскольд і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човні, і мовив Олег
Аскольдові й Дірові: «Ви обоє не є князі, не роду княжого. А я єсмь роду
княжого. І тут винесли Ігоря. – А се син Рюриків».
А) 4, 1, 2, 3;

Б) 1, 4, 2, 3;

В) 3, 1, 2, 4;
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Г) 3, 1, 2, 4.

13. Установіть відповідність між іменами князів і подіями, які з ними
пов’язані:
А) підписання вигідного договору з Візантією;
1) Аскольд;
Б) здійснення першого Дунайського походу;
2) Олег;
В) придушення повстання деревлян;
3) Ігор;
Г) заключення у 915р миру з печенігами.
4) Ольга;
5) Святослав.
14. Співвіднесіть поняття і його визначення:
А) князь;
Б) погост;
В) урок;
Г) віче.

1) адміністративні центри княжого управління, місця збору
данини;
2) правитель у Київській Русі, представник знатного роду;
3) народні збори, на яких вирішувались важливі суспільні
справи;
4) фіксована норма данини;
5) об’єднання декількох родів.

15. Встановіть відповідність малюнків і підписів до них:

А
Б
В
1) вбивство Аскольда і Діра;
2) збирання данини князем Ігорем;
3) помста княгині Ольги;
4) зустріч князя Святослава з візантійським імператором;
5) загибель князя Святослава.

Г

16. Виконайте завдання на виявлення історичних помилок, обираючи з
переліку твердження відповідно до поданих запитань.
1) Зародження дипломатії в Київській Русі пов’язано з іменем князя Олега.
2) У 852 році княжити у Києві стали варяги Аскольд та Дір.
3) Автор «Повісті минулих літ» сповіщає, що смерть князя Ігоря за
пророкуванням волхвів настане від його коня.
4) Дуже вигідними для Київської Русі були договори, укладені у 907, 911 роках
князем Святославом з Візантією.
5) Унаслідок війни Святослава з хазарами у 972 році Хазарський каганат
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перестав існувати.
6) За договором князя Олега з візантійським імператором князь відмовився від
руйнування грецької столиці, а візантійський імператор зобов’язався одружити
князя зі своєю донькою .
А) У якому твердженні неправильно
1
2
3
4
5
6
визначено наслідки події?
Б) У якому твердженні неправильно
1
2
3
4
5
6
названо дату історичної події?
В) У якому твердженні неправильно
1
2
3
4
5
6
вжито ім’я історичної особи?

Учень
Запам’ятовує ім’я князя у зв’язку
з його діяльністю
Впізнає історичну особу за
портретом і у зв’язку з подією
Пояснює значення
Визначає закон за одним із
положень
Вказує
напрям
внутрішньої
політики князя
Називає дату події
Оцінює діяльність князя за
прикладами тверджень

I-№1
I-№2
II -№4
I-№3
I-№4
I-№5
II -№6
I-№6
I-№7
I-№8
I-№11
II-№11
I-№9
II-№9

Вказує за описом предмет, що
характеризує
стан
розвитку
господарства
Аналізує джерело і впізнає
документ
Розпізнає
і
співвідносить
історичні поняття

I-№10
II-№7
I-№12
II-№12
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синтез

аналіз

застосування

розуміння

Навчальні
елементи

знання

ТЕМА: КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА НАПРИКІНЦІ Х – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
ХІ ст.
Матриця тесту

Розпізнає найвідоміші пам’ятки
архітектури за фотоілюстрацією і
співвідносить їх
Встановлює відповідність подій з
їх хронологією
Встановлює
хронологічну
послідовність подій
Визначає причини, суть та
наслідки основних явищ і подій
періоду
Розпізнає пам’ятки культури та
їх місце
Вказує одну з ознак розвитку
торгівлі періоду
Визначає
поняття
за
характеристикою і часом
Характеризує групи ознак стану
господарства періоду
Розпізнає
кращі
зразки
ювелірного мистецтва періоду

I-№13
II-№13
I-№14
II-№14
I-№15
II-№15
I-№16
II-№16
II-№1

II-№5

II-№2
II-№3
II-№8
II-№10

I варіант
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Оберіть ім’я київського князя, який об’єднав в межах Русі усі племінні
князівства, що знаходились на землях сучасної України:
А) Володимир;
Б) Олег;
В) Ярополк;
Г) Святослав.
2. За розпорядженням якого київського князя (дивіться портрет князя на
ілюстрації поряд) митрополитом «Київським і всєя Русі» було обрано русича
Іларіона:
А) Володимир;
Б) Святослав;
В) Ярослав;
Г) Олег.
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3. Хто такі книжники:
А) управителі княжими володіннями;
Б) носії мудрості, всебічно освічені люди;
В) розпорядники на княжих землях;
Г) особи, віднесені до святих.
4. Вища привілейована верства суспільства – це:
А) громада;
Б) еліта;
В) спілка;

Г) гурт.

5. Вкажіть назву закону, прийнятого за правління Ярослава Мудрого, який
встановлював розмір данини з населення і штраф під назвою «вира»:
А) «Руська правда»;
Б) «Правда Ярослава»;
В) «Покон вєрний»;
Г) «Давньоруська правда».
6. Яка реформа київського князя Володимира Святославича заклала
початок формування князівств – намісництв:
А) судова;
Б) грошова;
В) адміністративна;
Г) земельна.
7. Визначте дату завершення будівництва першої кам`яної церкви в Києві:
А) 980 рік;
Б) 988 рік;
В) 996 рік;
Г) 1015 рік.
8. Виділіть із запропонованих тверджень головну ідею політичного
заповіту Ярослава Мудрого:
А) поширювати освіту і писемність;
Б) сприяти розбудові Києва;
В) дотримуватись порядку наслідування княжої влади і розподілу території
імперії на уділи;
Г) підтримувати дружні стосунки з іноземними державами.
9. Яке знаряддя, винайдене у XI ст., сприяло підйому вологи з нижніх слоїв
землі до верхніх, збагачувало киснем ґрунт і винищувало бур’яни та відкрило
шлях до освоєння важких чорноземів:
А) рало;
Б) ручний вітряк;
В) колодязь;
Г) плуг с череслом.
10. З якого історичного документу надано уривок. «Хвалімо же і ми по силі
нашій малими хваліннями того, хто величне і дивовижне створив – нашого
вчителя… Володимира. Ібо не в слабкій і безвісній землі владичили, а в Руській,
яку знають і чують у всіх чотирьох кінцях землі»:
А) «Слово про закон і благодать»;
Б) «Київський літопис»;
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В) «Повість минулих літ»;
Г) «Руська правда».
11. Виберіть риси, характерні для політики київського князя Ярослава
Мудрого:
1) боротьба за автокефалію Руської православної церкви; А) 1, 4, 7;
2) запровадження християнства;
Б) 1, 3, 7;
3) заміна родоплемінного розподілу держави на В) 2, 3, 4;
територіальний;
Г) 5, 6, 7.
4) налагодження добросусідських відносин з іноземними
державами за допомогою династичних шлюбів;
5) спорудження Змійових валів;
6) чеканка власних грошей – златників і срібників;
7) створення політичного заповіту рідним синам.
У завданнях 12 – 14 до кожного з рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
12. Співвіднесіть історичні поняття з їх визначенням:
1) чернець;
А) східна частина храму для ведення служби;
2) літургія;
Б) член релігійної організації;
3) алтар;
В) відкрита галерея чи балкон у церкві;
4) хори.
Г) християнське церковне богослужіння;
Д) архітектурно і художньо оздоблена внутрішня частина
дому.
13. Співвіднесіть зображення архітектурних пам’яток Київської Русі з їх
назвами:

1
2
А) Софійський собор, Київ;
Б) Золоті ворота з Благовіщенською церквою, Київ;
В) пам’ятник князю Володимиру в Києві;
Г) Спасо – Преображенський собор, Чернігів;
Д) Десятинна церква, Київ
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3

4

14. Установіть відповідність подій з їх хронологічним дзеркалом – датами:
А) перемога Ярослава на річці Альта;
1) 988 р.;
Б) заснування Києво – Печерського монастиря; 2) 1019 р.;
В) складення літописного Київського зводу;
3) 1030 р.;
Г) хрещення Русі.
4) 1039 р.;
5) 1051 р.
15. Розташуйте події у хронологічній послідовності, поставивши позначки
в таблиці на перетені відповідних рядків (цифр) і колонок (букв).
А) князь Ярослав став єдиним правителем Русі;
Б) впровадження Володимиром;
А Б В Г
адміністративної реформи;
1
В) спорудження храму Святої Софії;
2
Г) загибель князя Святослава.
3
4
16. Виявіть помилки в історичних твердженнях відповідно до запитань у
наданій таблиці:
1) князь Володимир – «тесть Європи»;
2) в 30-х рр. XI ст. Ярослав Мудрий уклав з польським королем Казимиром
договір про визнання Русссю Перемишля, Белза, Берестя, Червеньських міст
частиною Польщі;
3) з середини другої половини XI ст. на Русі з’являється власна література;
4) канон – спів гусляра;
5) першу бібліотеку на Русі заснував Іларіон;
6) з прийняттям християнства духовний світ русичів не змінився.
А У якому твердженні неправильно визначено 1
2
3 4
5
6
наслідки подій
Б У якому твердженні неправильно названо 1
2
3 4
5
6
дату історичної події
В У якому твердженні неправильно вжито ім’я 1
2
3 4
5
6
історичної особи
Г У якому твердженні неправильно розкрито 1
2
3 4
5
6
зміст поняття
ІІ варіант
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Де знаходилась перша державна бібліотека, заснована Ярославом
Мудрим:
А) Золоті ворота;
Б) храм Святого Георгія;
В) церква Святої Ірини;
Г) Софіївський собор.
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2. Головним напрямком розвитку зовнішньої торгівлі першої половини
ХІ ст. був:
А) західний;
Б) східний;
В) південний;
Г) північний.
3. Як називається земля, надана васалу королем чи сеньйором у спадкове
володіння:
А) феод;
Б) садиба;
В) маєток;
Г) хутір.
4. З середньовічної гравюри на Вас дивиться дочка Ярослава Мудрого, яка
стала дружиною короля Франції. Визначте її ім’я:
А) Єлизавета;
Б) Анастасія;
В) Анна;
Г) Софія.
5. Визначте архітектурну споруду, яка стала прикрасою давньоруського
Києва, та була зведена за наказом Ярослава Мудрого:
А) Золоті Ворота;
Б) Десятинна Церква;
В) церква Святого Василя;
Г) Ринкова площа.
6. За яким законом київського князя Ярослава відбувся розділ на княже і
церковне судочинство, а смертна кара перестала існувати як міра покарання до
монгольського завоювання:
А) «Статут Земляний»;
Б) «Руська Правда»;
В) «Правда Ярославичів»;
Г) «Давньоруська правда».
7. Про яку подію йде мова у літопису. «Так поставив він церкву св. Василя
на холмі, де раніше стояв Перун і де жертви приносили князь і люди, і по другим
містам почав ставити церкви...»:
А) запровадження язичництва;
Б) запровадження християнства;
В) підготовка до військового походу на Візантію;
Г) будівництво укріплень.
8. Виділіть характерні для другої половини ХІ ст. види податків і
повинностей:
А) полюддя, поземельний податок;
Б) «дим», «повоз», відробітки;
В) будівництво та ремонт переправ;
Г) бортництво, помол.
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9. Які ремісничі вироби Русі хорезмський вчений Аль-Біруні називав
«дивовижними і виключними»:
А) керамічний посуд;
Б) шкіряний одяг;
В) ковані мечі;
Г) ювелірні прикраси.
10. Виберіть вироби, які стали зразком ювелірного мистецтва IX-X ст.:
А) золотий колт з п’ятьма промінями;
Б) срібляна оправа двох рогів-ритонів;
В) золотий колт із зображенням птаха;
Г) скляні намиста і браслети.
11. Виберіть риси характерні для політики київського князя Володимира
Святославовича:
1) добився канонізації руських князів – Ольги, А) 1, 3, 4, 6;
Володимира, Бориса, Гліба;
Б) 2, 3, 5, 6;
2) запровадив християнство як державну релігію;
В) 1, 4, 6, 7;
3)
замінив
родоплемінний
розподіл
держави Г) 4, 5, 6, 7.
територіальним;
4) став «тестем Європи» за допомогою династичних
шлюбів;
5) спорудив Змійові вали;
6) почав чеканити златники і срібники;
7) залишив синам політичний заповіт.
У завданнях 12 – 14 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
12. Співвіднесіть історичні поняття з їх визначенням:
1) мозаїка;
2) ротонда;
3) фреска;
4) емаль.

А) кругла споруда з куполом і колонами;
Б) зображення із різнокольорових шматочків
скла, мармуру, камінців;
В) картина водяними фарбами по вологій
штукатурці;
Г) тонке покриття склостворюючої речовини
на поверхні керамічних і металевих виробів;
Д) художнє різьблення по деревині.
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13. Співвіднесіть зображення речових джерел Київської Русі з їх назвою:

1
2
А) гривня монетна ХІ– ХIV ст.;
Б) язичницький амулет Х–ХІІІ ст.;
В) златник Володимира Святославича Х ст.;
Г) писала бронзові Х–ХІ ст.;
Д) кістяні вироби XI–XIII ст.

3

4

14.Установіть відповідність подій з їх хронологічним дзеркалом – датами:
1) збудовано Софійський собор у Києві;
А) 1016 рік;
2) князь Ярослав видав Новгородську грамоту («Правда Б) 1030 рік;
Ярослава»);
В) 1037 рік;
3) невдала для Русі війна з Візантією за правління Г) 1043 рік;
Ярослава;
Д) 1054 рік.
4) князь Ярослав Мудрий відкрив школу у Новгороді.
15. Розташуйте події у хронологічній послідовності, поставивши позначки
в таблиці на перетені відповідних рядків (цифр) і колонок (букв).
А) початок княжіння Володимира Святославича;
А Б В Г
Б) складення «Правди Ярослава»;
1
В) заснування Києво–Печерського монастиря;
2
Г) хрещення Русі.
3
4
16. Виявіть помилки в історичних твердженнях відповідно до запитань,
наданих у таблиці.
1) реформи князя Володимира Великого укріпили центральну владу і політичний
розділ Русі;
2) лише після смерті тмутараканського князя Мстислава у 1056 році Ярослав став
єдиновладним правителем Русі;
3) Остромирове Євангеліє виготовлено у 1036–1037 р.р. в Києві діаконом
Григорієм;
4) інтер’єр – ювелірне мистецтво Русі;
5) слов’янський алфавіт був складений Ярославом Мудрим;
6) в давньоруських билинах оспівується три богатиря – Святополк, Мстислав,
Ярослав.
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А
Б
В
Г

У якому твердженні неправильно визначено
наслідки подій
У якому твердженні неправильно названо
дату історичної події
У якому твердженні неправильно вжито ім’я
історичної особи
У якому твердженні неправильно розкрито
зміст поняття

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

І.№6

Любецький з’їзд князів.
Внутрішня і зовнішня політика Мономаха.
Правління Мстислава Володимировича.
Причини та суть роздробленості.
Географічне положення князівств, його
зв’язок з історичним розвитком.
Особливості політичного та соціально–
економічного життя князівств часів
роздробленості.
Слово о полку Ігоревім.
Піднесення Галицького князівства за
Володимира та Ярослава Осмомисла.

ІІ. №1
І. №2

І. №7
І. №8

ІІ. №7

І. №13
ІІ.№12
І. №14
ІІ.№14
І. №15

ІІ. №4

ІІ. №9
І.18
ІІ.15
ІІ.17
І.№9
ІІ. №8
ІІ.№10

Наслідки роздробленості.
Історичне значення Київської Русі.
І.№1
ІІ.№2

Хронологія з теми.
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Аналіз

ІІ.№13
І. №11
ІІ.№11
І. №12

І.№10
ІІ. №6

І.5
ІІ.5

Досягнення в галузі культури.

Застосування

Навчальні елементи
Київська держава за правління
Ярославовичів.

Розуміння

Знання

Тема: КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ – ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІІІ СТ.
Матриця тесту

І. №17
І. №16
ІІ.№18

І. №19
ІІ. №19

І.№3
І.№4
ІІ.№3

Термінологія з теми.

ІІ.
№16

І варіант
Завдання 1 – 16 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Повстання городян у Києві відбулось у:
А) 1113 р.;
Б) 1114 р.;
В) 1115 р.;
Г) 1116 р.
2. Укажіть ім’я київського князя, правління якого було останнім періодом
стабільності перед настанням епохи феодальної роздробленості.
А) Юрій Долгорукий;
Б) Володимир Мономах;
В) Мстислав Великий;
Г) Андрій Боголюбський.
3. Об’єднання або союз для досягнення спільної мети називається:
А) республіка;
Б) вотчина;
В) коаліція;
Г) федерація.
4. Давньоруська назва естів, і неслов’янських племен, що жили на північ
від Київської Русі:
А) ятвяги;
Б) мордва;
В) половці;
Г) чудь.
5. Картини, що писалися по вологій штукатурці, називаються:
А) рельєфи;
Б) фрески;
В) мозаїки;
Г) гравюри.
6. Знайдіть зайве. Основними положеннями та наслідками укладення зводу
законів «Правда Ярославовичів» були:
А) заміна кривавої помсти штрафом;
Б) впровадження індивідуальної власності на землю, виключно князівська;
В) закладенння принципів управління державою трьома братами;
Г) установлення феодальних вотчинних відносин впливало на політичне життя
держави;
Д) установлення феодальних вотчинних відносин призвело до політичної
роздробленості.
7. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?
1) На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів».
2) З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха.
3) Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям.
4) З’їзд ухвалив принцип – «...кожен хай держить отчину свою».
А) 1, 3;
Б) 1, 4;
В) 2, 3;
Г) 2, 4.
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8. Чи правильні твердження? Сходження князя Володимира Всеволодовича
Мономаха на київський стіл:
1) стало реалізацією вотчинного права А) обидва варіанти правильні;
Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Б) тільки 1–й варіант правильний;
Любецького з’їзду князів;
В) тільки 2–й варіант правильний;
2) відбулося за запрошенням міського віча Г) обидва варіанти не правильні.
під час повстання киян 1113 року.
9. Визначте позитивні наслідки розпаду Київської Русі:
1) прискорення формування української народності;
2) розвиток української державотворчості, поява назви «Україна»;
3) утрата Києвом статусу економічного, політичного та церковного центру Русі;
4) поглиблення економічних зв’язків, заснування міст, як центрів ремесла і
культури;
5) ослаблення Русі, посилення небезпеки захоплення її території сусідніми
державами;
6) припинення існування Київської Русі як єдиної держави.
А) 1, 2, 3;
Б) 4, 5, 6;
В) 1, 2, 4;
Г) 3, 5, 6.
10. Закінчіть твердження. Сутність політичної роздробленості Київської
Русі полягала в:
А) зміні унітарної на федеративну монархію;
Б) занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць;
В) цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв’язків;
Г) утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства
удільним.
11. Яка подія відбулася в місці, зображеному на ілюстрації?
А) з’їзд князів у Любечі;
Б) повстання 1068 р. в Києві;
В) повстання бояр 1144 р. в Галичі;
Г) відкриття першої школи для
дівчат.
12. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
«Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте
сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як
отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа
погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»:
А) «Слово о полку Ігоревім»;
Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого;
В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха;
Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона.
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13. Установіть відповідність між назвами давньоруських удільних
князівств у період політичної роздробленості та їхніми теренами, позначеними
на карті.
1) Чернігово – Сіверське;
2) Галицьке.
Варіанти відповідей:
А) 1–а, 2–б;
Б) 1–б, 2–д;
В) 1–г, 2–б;
Г) 1–а, 2–д.

14. Із поданого переліку варіантів відповідей оберіть ту, яка відповідає
правій частині схеми «феодальна драбина» Київської Русі
Феодальна драбина держав
Західної Європи
Король

1

Герцоги, графи
Барони

2
3

Рицарі

а) місцеві князі;
б) князь;
в) дружинники;
г) бояри.

Феодальна драбина
Київської Русі

4

А) 1–а, 2–б, 3–г, 4–в;
Б) 1–б, 2–а, 3–г, 4–в;
В) 1–г, 4–б, 3–а, 4–в;
Г) 1–в, 2–а, 3–г, 4–б.

15. У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу
новгород–сіверського князя Ігоря Святославича 1185 р.?
А)« Сказала дружина Ігореві: «...Піди–но, княже, з нами по данину, хай і ти
добудеш, і ми»... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину...»;
Б) «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої
повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину,
похитались Ігореві стяги!»;
В) «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи?... Відтепер
з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хан держить отчину
свою...»;
Г) «Пішов Ігор на Греків... І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва
межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки».
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16. Виберіть правильну відповідь, де встановлено послідовність подій:
1) перша писемна згадка назви «Україна»;
А) 1, 2, 3, 4;
2) зруйнування Києва Андрієм Боголюбським;
Б) 4, 3, 2, 1;
3) похід князя Ігоря проти половців;
В) 4, 3, 2, 1;
4) з’їзд князів у Любечі.
Г) 4, 2, 3, 1.
У завданнях 17 – 18 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
17. Установіть відповідність між іменами князів і подіями, які з ними
пов’язані.
1) Ізяслав Ярославович;
А) видання «Ізборників» 1073 р. і 1076 р.;
2) Святослав Ярославович;
Б) зосередження в руках три чверті руських
3) Володимирко Володаревич; земель;
4) Ярослав Осмомисл.
В) повстання 1068 р. в Києві;
Г) перенесення столиці князівства з Перемишля
до Галича;
Д) установлення добрих відносин з Польщею та
Угорщиною.
18. Установіть відповідність між терміном та визначенням:
1) мініатюра; А) випалена глина, вкрита поливою та малюнками;
2) заставка;
Б) оброблена шкіра молодих тварин, що застосовувалась для
3) ініціал;
письма до винайдення паперу;
4) майоліка.
В) кольоровий малюнок у рукописних книгах;
Г) композиція з орнаменту на початку книги чи розділу;
Д) перша буква тексту.
19. Порівняйте Переяславське та Галицьке князівства за визначеними
критеріями. Зробіть висновки.
Питання для порівняння
Переяславське
Галицьке
Розташування
Які племена заселяли
Центр
Особливості влади князя
Особливості розвитку князівства
Висновок:
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ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах
1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові
походи:
А) хозари;
Б) печеніги;
В) половці;
Г) монголи.
2. Перша літописна згадка назви «Україна» датується:
А) 1097 р.;
Б) 1119 р.;
В) 1187 р.;

Г) 1240 р.

3. Литовське плем’я, що жило між річками Німан і Нарев:
А) чудь;
Б) ятвяги;
В) ести;
Г) мордва.
4. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за правління:
А) Володаря Ростиславовича;
Б) Василька Ростиславовича;
В) Володимирка;
Г) Ярослава Осмомисла.
5. Скрипторії часів Київської Русі – це
А) школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя;
Б) майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті;
В) місця поховань представників великокняжого роду при церквах;
Г) монастирські об’єднання ремісників ливарів–дзвонарів.
6. Знайдіть зайве. Причинами феодальної роздробленості Русі були:
А) відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади;
Б) розпад державного адміністративного апарату;
В) перетворення земельного володіння у спадкове, вотчинне;
Г) економічне та військово – політичне посилення удільного боярства та
удільних князів;
Д) зростання міст – економічних та військово – політичних центрів; посилення
суперництва між ними та Києвом.
7. Серед перелічених удільних князівств Київської Русі виберіть ті, які
знаходились на території сучасної України:
А) Новгородська земля, Полоцьке, Ростово – Суздальське, Київське,
Чернігівське;
Б) Київське, Чернігівське, Муромське, Новгород – Сіверське, Рязанське;
В) Турово – Пінське, Переяславське, Смоленське, Волинське, Галицьке;
Г) Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське, Галицьке.
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8. Визначте негативні наслідки розпаду Київської Русі:
1) відбулося становлення української мови як різновиду слов’янської;
2) розвиток української державотворчості, поява назви «Україна»;
3) утрати Києвом статусу економічного, політичного та релегійного центру Русі;
4) поглиблення економічних зв’язків, заснування міст, як центрів ремесла і
культури;
5) ослаблення Русі, посилення небезпеки захоплення її території сусідніми
державами;
6) припинення існування Київської Русі як єдиної держави.
А) 1, 2, 3;
Б) 4, 5, 6;
В) 1, 3, 4;
Г) 3, 5, 6.
9. Які твердження щодо діяльності Галицького князя Володимирка є
правильними?
1) об’єднав землі Підкарпаття під своєю владою;
2) переніс столицю з Перемишля до Галича;
3) за часів його правління Галицьке князівство досягло найбільшої могутності;
4) за часів його правління Галицьке князівство занепадало.
А) 1, 2, 3;
Б) 1, 2, 4;
В) 1, 2, 4;
Г) 3, 4.
10. Із поданого переліку оберіть положення, які характеризують історичне
значення Київської держави.
1) З кінця V до середини XII ст. була однією з наймогутніших держав
ранньофеодальної Європи. Відіграла велику роль як в історії східнослов’янських
народів, так і у світовій історії.
2) Утворення великої Давньоруської держави не тільки прискорило економічний,
політичний та культурний розвиток східних слов’ян, а й дало їм можливість
захистити свої землі від нападів іноземних держав і кочових народів. Це мало
надзвичайне значення для багатьох західних країн.
3) У Київській Русі панувала віротерпимість і повага до інших народів.
4) Русь, як одна з найбільших та наймогутніших держав ранньофеодальної доби,
мала великий вплив і авторитет у середньовічній Європі.
5) Київ, як столиця України, було найбільшим містом у світі.
А) усі варіанти правильні;
Б) усі варіанти не правильні;
В) правильні: 1, 2, 3;
Г) правильні: 2, 3, 4.
11. Ознайомтеся з текстом джерела й укажіть, у якому році відбувалася
описана в уривку подія. «Прибули Святополк [Ізяславич], і Володимир
[Всеволодович], і Давид Ігорович, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич,
і брат його Олег і зібралися [в городі] Любечі, щоб уладнати мир. І говорили
вони один одному, кажучи: "Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе
зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна
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донині. Відтепер з’єднаємося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай
держить отчину свою...»:
А) 1095 р.;
Б) 1096 р.;
В) 1097 р.;
Г) 1098 р.
12. Укажіть правильний варіант відповідності між назвами давньоруських
удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми теренами,
позначеними на карті.
1) Волинське;
2) Чернігівське.
Варіанти відповідей:
А) 1–а, 2–б;
Б) 1–б, 2–а;
В) 1–д, 2–г;
Г) 1–г, 2–д.
13. Прочитайте уривок з історичного джерела та укажіть з ким зійшлися в
битві руські князі? «Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і
Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч,
рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і
побігли руські князі, і були переможені»:
А) печенігами;
Б) половцями;
В) печенігами та половцями;
Г) угорцями та поляками
14. Із поданого переліку варіантів відповідей оберіть ту, яка відповідає
правій частині схеми «феодальна драбина» Київської Русі
Феодальна драбина держав
Феодальна драбина
Західної Європи
Київської Русі
Король

1

Герцоги, графи

2

Барони

3

Рицарі

а) князь;
б) місцеві князі;
в) бояри;
г) дружинники.

4

А) 1–а, 2–б, 3–в, 4–г;
Б) 1–б, 2–а, 3–г, 4–в;
В) 1–г, 4–б, 3–а, 4–в;
Г) 1–в, 2–а, 3–г, 4–б.
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15. Позначте назву міста, у якому розташована споруда, зображена на
ілюстрації:
А) Київ;
Б) Чернігів;
В) Переяслав;
Г) Галич.
16. Розташуйте імена князів Київської Русі в хронологічній послідовності
їхнього перебування при владі:
1) Володимир Мономах;
А) 1, 2, 4, 3;
2) Ізяслав Ярославич;
Б) 2, 3, 4, 1;
3) Святослав Ярославич;
В) 4, 3, 2, 1;
4) Всеволод Ярославич.
Г) 1, 3, 2, 4.
У завданнях 17 – 18 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
17. Установіть відповідність між визначенням та терміном:
1) зміцнення самостійності удільних князівств;
А) республіка;
2) спадкова земельна власність князів, бояр та
Б) феодальна роздробленість;
інших членів панівної верхівки у Київській Русі; В) федеративна монархія;
3) форма державного управління через обраних Г) вотчина;
народом урядовців;
Д) коаліція;
4) сукупність самостійних чи напівсамостійних
князівств, земель, що проводять незалежну
політику.
18. Установіть відповідність між пам’яткою і галуззю культури:
1) «Слово о полку Ігоревім»;
А) живопис;
2) Київський літописний звід;
Б) архітектура;
3) Борисоглібський собор;
В) усна народна творчість;
4) Ікона «Володимирська Божа Матір»
Г) літописання;
Д) література.
19. Порівняйте Чернігово – Сіверське та Волинське князівства. Зробіть
висновки.
Питання для порівняння
Чернігово – Сіверське
Волинське
1. Розташування
2. Які племена заселяли
3. Центр
4. Влада князя
5.Особливість розвитку
Висновок:
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Тема: ГАЛИЦЬКО–ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
Матриця тесту

Поняття та хронологічні межі Галицько– І.№1
Волинської держави.
І.№2
ІІ.№1
ІІ.№3
ІІ.№4
Характеристика
історичних діячів доби, ІІ.№2
судження про доленосні події доби.
Суть та наслідки основних явищ і подій І.№3
періоду Галицько–Волинської держави.
ІІ.№3
Особливості розвитку культури ГалицькоВолинської держави.
Робота з картою.
Характеристика зовнішньої та внутрішньої
політики, порівняльний аналіз.

Аналіз

Застосування

Розуміння

Знання

Навчальні одиниці

І.№11
ІІ.№11

І.№5
ІІ.№7
І.№4
І.№8
ІІ.№5
ІІ.№8
І.№7
ІІ.№6
І.№6

І.№12
І.№9
І.№13
ІІ. №10
ІІ.№13
І.№10
ІІ.№12
ІІ.№9

І.№14
І.№15
ІІ.№14
ІІ.№15

І варіант
Завдання 1 – 10 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1.Укажіть, коли відбулося об’єднання Галичини та Волині в єдину
державу:
А) 1141 р.;
Б) 1199 р.;
В) 1170 р.;
Г) 1205 р.
2. Укажіть, як називається сукупність матеріальних і духовних цінностей,
створенних людством протягом його історії:
А) культура;
Б) архітектура;
В) мистецтво;
Г) релігія.
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3. Що сталося, за переказом, з руськими князями – учасниками битви на
ріці Калці:
А) відправлено на Русь у кайданах;
Б) покладено під дошки, на яких переможці справляли бенкет;
В) відправлено на волю;
Г) осліплено.
4. Доповніть речення. У битві на р. Калка руські дружини виступили проти
монголо–татар тому, що:
А) ті були іншої віри й мали інші звичаї;
Б) монголо–татари напали на руські землі;
В) їх запросили половці, на яких напали монголо–татари;
Г) вирішили скористатись нагодою приєднати до себе половецькі землі.
5. Укажіть про якого волинського князя йдеться в уривку документа.
«Книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі і по ньому
не буде…»:
А) Ізяслав Мстиславич;
Б) Роман Мстиславич;
В) Василько Романович;
Г) Володимир Василькович.
6. Визначте назву князівства, що межувало зі Смоленським князівством:
А) Переяславське; Б) Чернігівське;
В) Київське; Г) Галицько–Волинське.
7. Укажіть характерні риси розвитку культури Галицько–Волинської
держави:
1) західноєвропейський вплив;
А) 2, 4 5;
2) переважання азіатського впливу;
Б) 1, 3, 6;
3) наслідування традицій Київської Русі;
В) 1, 4, 5;
4) незначна роль церкви та монастирів;
Г) 3, 4, 5.
5) розвиток друкарської справи;
6) розвиток літописання.
8. Укажіть характерні риси становища Галицько–
після смерті Романа:
1) перехід князівського престолу до нащадків Романа –
його синів;
2) початок боярського свавілля в князівстві;
3) посилення центральної влади;
4) розпад території на кілька удільних князівств;
5) посилення чужоземного втручання;
6) посилення та розквіт князівства.
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Волинського князівства
А) 1, 3, 6;
Б) 2, 4, 5;
В) 3, 4, 6;
Г) 1, 3, 5.

9. Позначте факти, що стосується життя й діяльності Данила Галицького:
1) розбив половців і захопив Київ;
А) 1, 2, 4, 6;
2) розгромив німецьких рицарів – хрестоносців, які Б) 2, 4, 5, 6;
захопили місто Дорогочин;
В) 1, 4, 5, 6;
3) загинув у Польщі;
Г) 2, 4, 5, 7.
4) здійснив подорож до Золотої Орди;
5) перебував при владі у 1237—1264 рр;
6) переніс столицю до м. Холм.
7) керував обороною Києва в листопаді 1240р.
10. Яке князівство позначено на карті ?
А) Чернігово–Сіверське князівство;
Б) Галицько–Волинське князівство;
В) Володимиро–Суздальське князівство;
Г) Переяславське князівство.

У завданнях 11 – 13 до кожного з рядків інформації, які позначені цифрами,
виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений буквою.
11. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:
1) Орда;
А) грамота монгольського хана на князювання;
2) ярлик;
Б) данина хану Золотої Орди;
3) сарай;
В) столиця Золотої Орди;
4) ясак.
Г) військо монголо–татар;
Д) полонені.
12. Установіть відповідність подій з іменами князів:
1) обрання Галича столицею князівства;
А) князь Ярослав Осмомисл;
2) перемога над хрестоносцями під Дорогочином;
Б) князь Василько;
3) про нього згадується в «Слові о полку Ігоревім»; В) князь Данило Галицький;
4) здобув Люблін, здійснював походи на Литву та Г) Лев Данилович;
Угорщину.
Д) Роман Мстиславович.
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13. Установіть причинно-насліковий зв’язок між подіями, утворивши
логічні пари:
1) князівські усобиці;
А) розпад Київської Русі;
2) отримання з рук Папи Римського
Б) процес централізації Русі;
королівсьої корони Данилом
В) прихід до влади князя Володимира
Галицьким;
Мономаха;
3) народний виступ 1113 p.;
Г) зруйнування м. Києва;
4) похід Хана Батия на Русь.
Д) спроба створити антимонгольську
коаліцію.
14. Знайдіть помилки у тексті.
У 1223 році в Причорноморських степах з явився передовий загін угрів. Вони
завдали поразки половцям, які звернулися по допомогу до руських князів. З
ініціативи галицького князя Данила Романовича руські князі з військами
рушили в приазовські степи. У триденній битві на р. Альта вони зазнали поразки.
15. Порівняти правління Ярослава Мудрого та Данила Галицького. Зробіть
висновок, що було спільним.
Питання для порівняння
Ярослав Мудрий
Данило Галицький
1. Роки правління
2. Особливості внутрішньої
політики
3. Особливості зовнішньої
політики
4. Досягнення культури
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 11 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Галицько–Волинська держава припинила своє існування:
А) 1323 р.;
Б) 1340 р.;
В) 1349 р.;
Г) 1359 р.
2. Який князь у Галицько–Волинському
«самодержець всєя Русі»:
А) Мстислав Мстиславович;
Б) Роман Мстиславович;
В) Данило Романович;
Г) Ігор Святославич.
3. Укажіть рік коронації Данила Романовича:
А) 1223 р.;
Б) 1240 р.;
В) 1253 р.;
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літописі

подається

Г) 1264 р.

як

4. Укажіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню. «Намісник
хана Золотої Орди в завойованих країнах, який збирав данину»:
А) боярин;
Б) холоп;
В) баскак;
Г) тисяцький.
5. Яка подія описана у наведеному уривку з Літопису руського? «0, горше
горівши честь татарська! Данило Романович, який був князем великим, володів з
братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими
краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає! А вони дані хочуть, і
загрози йдуть, (і) він життю не сподівається! О, гірка ти, честь татар»:
А) поїздка Данила Галицького до хана Батия;
Б) боротьба Данила Галицького з поляками;
В) коронування Данила Галицького;
Г) битва на р. Калці.
6. Укажіть, яка подія відносить до розвитку культури Галицько–
Волинської держави:
А) створення Галицько–Волинського літопису;
Б) спорудження Десятинної церкви;
В) створення Іпатіївського літопису;
Г) робота великої книгописної майстерні при храмі св. Іоанна Златоуста.
7. Укажіть, про яку історичну особу йдеться у наведеному уривку. «Цей
князь, внук Ізяслава... Воїн був хоробрий і умілий у військових справах;
найбільш (це) він показав, коли угров велике військо з малим розбив. Все життя
своє у війнах проводив, багато перемог отримав, а в одній був переможений.
Через те всім навколо страшний»:
А) Роман Мстиславович;
Б) Данило Романович;
В) Лев Данилович;
Г) Василько Романович.
8. Якою була внутрішньополітична ситуація в Галицько–Волинському
князівстві одразу після загибелі Романа Мстиславича?
А) Розпочалися міжусобні війни та іноземне втручання у справи Галицької та
Волинської земель.
Б) Почалася доба розквіту держави для князювання Данила Романовича та його
брата Василька.
В) Розпочалися міжусобні війни в Галицької та Волинської землях.
Г) Почалась боротьба за владу між Данилом Романовичем та його братом
Васильком.
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9. Укажіть характерні риси правління Данила Галицького:
1) намагався заручитися допомогою сусідних держав;
А) 1, 2, 3, 7;
2) хрестоносці Тевтонського ордену допомогли князю в
Б) 1, 2, 6, 7;
боротьбі з Золотою ордою;
В) 3, 4, 6, 7;
3) переміг об’єднані сили поляків, угорців і галицьких бояр;
Г) 1, 4, 6, 7.
4) намагався заснувати Галицьку православну митрополію;
5) не визнав васальну залежність від Золотої орди;
6) відвоювання Люблінської землі в Польщі;
7) будувались міста, споруджувалися нові фортеці.
10. Визначте помилкові твердження щодо прояву золотоординського іга на
землях Південно–Західної Русі:
1) призначення ханами руських князів;
А) 2, 3, 5, 7;
2) розміщення монгольських військ по руських містах;
Б) 3, 4, 8, 9;
3) призначення ханами в князівствах своїх повноважних
В) 1, 2, 4, 8;
представників і збирачів податків;
Г) 2, 4, 8, 9.
4) запровадження нової монгольської династії в руських
князівствах;
5) сплата населення монголам податків, у тому числі податку
кров’ю;
6) періодичні набіги татар;
7) втручання і міжусобиці князів;
8) примушення князів брати участь у грабіжницьких набігах
монголів;
9) повне винищення місцевого населення монголами.
11. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
1) припинення існування Галицько–Волинської держави;
2) прихід до влади Льва Даниловича;
3) заснування Галицької митрополії;
4) смерть Данила Галицького.

А) 4, 3, 1, 2;
Б) 3, 4, 1, 2;
В) 4, 2, 3, 1;
Г) 2, 3, 4, 1.

12. Які держави були сусідами Галицького князівства в другої половині
XII ст.?
А) з Литовським князівством;
Б) з Литовським князівством та Польським королівством;
В) з Литовським князівством та Угорським королівством;
Г) з Польським та Угорським королівствами.
У завданні 13 до кожного з чотирьох рядків інформації, які позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
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13. Установіть відповідність подій з іменами князів:
1) Данило Галицький;
А) переніс столицю до Львова;
2) Лев Данилович;
Б) утворив Галицьку митрополію, переніс
3) Юрій І Львович;
столицю до м. Володимира–Волинського;
4) Роман Мстиславич.
В) переніс столицю у м. Холм;
Г) під його владу потрапили Київське, Галицьке
та Волинське князівства;
Д) був отруєний у м. Володимир–Волинському.
14. Знайдіть та виправте помилки в тексті.
Напередодні монгольської навали Київ перейшов під владу Данила Галицького.
Для організації оборони міста князь залишив свого сина Льва. Монгольське
військо на чолі з Чингізханом на початку грудня 1240 р. взяло Київ у облогу.
Місто протрималось три дні. Останнім осередком оборони стали Золоті Ворота.
Але й вони були зруйновані, поховавши під собою відважних захисників. З
50 тисяч населення уціліли дві тисячі Порубаного, але ще живого воєводу
Дмитра монголи привели до Батия, і той його стратив.
15. Порівняйте Київську Русь та Галицько–Волинську державу за
визначеними критеріями та зробіть висновок, що було спільного в їх існуванні:
Питання для порівняння
Київська Русь
Галицько-Волинська
держава
1. Роки існування держав
2. Напрямок зовнішньої політики
3. Основні напрямки внутрішньої
політики
4. Досягнення культури
Висновок:
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Тема: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV- XV ст.)
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Розуміння

Застосування

Поширення влади Великого князівства
Литовського на інші українські землі.
Суспільно–політичний устрій Великого
князівства Литовського. Кревська унія.
Політика великого князя литовського
Вітовта щодо українських земель.
Виступ литовсько–руської знаті на чолі з
князем Свидригайлом.
Відновлення та остаточна ліквідація
Київського
і
Волинського
удільних
князівств.
Українські землі у складі Угорщини,
Молдовського князівства, Московської
держави та Кримського ханства.
Соціальна структура суспільства.
Панівні
верстви
населення,
їхнє
повсякденне
життя.
Князь
В.–К. Острозський.
Становище духівництва та церковні
відносини.
Сільське господарства. Становище і
повсякденне життя селянства.
Зростання міст. Магдебурзьке право.
Міське населення та його спосіб життя.
Розвиток ремесел і торгівлі.
Особливості
розвитку
культури
українських земель у другій половині XIV–
XV ст.
Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок
українського книговидання. Швайпольт
Фіоль.
Архітектура і містобудування. Малярство
та книжкова мініатюра.

Знання

Навчальні елементи

І.№2

ІІ.№5

ІІ.№15

ІІ.№1,2 І,ІІ.№4
ІІ.№14
ІІ.№14

І.№5

ІІ.№8
І.№13

Аналіз

Матриця тесту

ІІ.№18
І.№10

І,ІІ.№3
І.№7
ІІ.№6

І.№18

І.№12
І.№1

ІІ.№17
І.№14
ІІ.№16

ІІ.№13
І.№8

І.№15

ІІ.№11
І.№11

І.№17

ІІ.№7
І.№6
ІІ.№12
І,ІІ.№9

І.№16

І варіант
Завдання 1 – 13 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Яка релігія була панівною у Великому князівстві Литовському:
А) язичництво;
Б) православ’я;
В) католицизм;
Г) уніатство.
2. Першим та останнім Великим князем Руським був:
А) Ягайло;
Б) Вітовт;
В) Свидригайло;

Г) Ольгерд.

3. Київське князівство остаточно було ліквідовано:
А) 1450;
Б) 1452 р.;
В) 1471 р.;

Г) 1476 р.

4. «Литовсько–Руська держава» це:
А) політичний союз Литовського князівства та Київської Русі, який заключений
у 1385 р.;
Б) Литовсько–українсько–білоруська держава, яка існувала в другій половині
XIVст.;
В) землі Київської Русі, які на добровільних засадах увійшли до складу
Литовського князівства;
Г) землі Київської Русі, які були завойовані литовцями.
5. Одним з наслідків Кревської унії було:
А) одруження польської королеви Ядвіги та Великого князя Литовського Ягайла;
Б) зупинення німецького наступу на схід;
В) знищення цвіту литовсько–руського лицарства;
Г) остаточна ліквідація Волинського князівства.
6. Перша книжка, надрукована українською мовою у 1491 р. – це:
А) «Часословець»;
Б) «Євангеліє»;
В) «Осьмигласник»;
Г) «Буквар».
7. Чернігово–Сіверська земля у 1523 р. остаточно увійшла до складу:
А) Молдовського князівства;
Б) Московської держави;
В) Кримського ханства;
Г) Угорської держави.
8. Який новий тип господарства з’являється в Литовський період історії
України:
А) фільварок;
Б) феод;
В) вотчина;
Г) помістя.
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9. Яка з представлених споруд є Мукачівським замком:

А

Б

В

Г

10. За описом визначте історичну особу. «...Маршалок великокнязівського
литовського двору, у 1507–1508 р.р. очолив повстання української шляхти проти
Польщі за православ’я та політичні права, після придушення повстання подався
до Московії»:
А) Вітовт;
Б) Сигізмунд;
В) Ольгерд;
Г) Свидригайло.
11. Знайдіть зайве.
1) Цехмістри; 2) бюргери; 3) похожі люди; 4) патриціат; 5) кріпаки; 6)
підмайстри; 7) партачі:
А) 1, 6;
Б) 2, 4;
В) 3, 5;
Г) 4, 7.
12. Які із перелічених верств населення Литовсько–Руської держави брали
участь в політичному житті суспільства та мали привілегії не платити подати:
1) міщани; 2) духівництво; 3) магнати; 4) дрібна шляхта; 5) селянство; 6) середня
шляхта; 7) ремісники; 8) магістрат.
А) 1 ,4, 7;
Б) 3, 4, 6;
В) 2, 6, 7;
Г) 3, 5, 8.
13. Які риси притаманні українським землям у складі Литовсько–Руської
держави:
1) збереження культурно–політичної автономії;
2) нав’язування католицької віри;
3) державною мовою була руська;
4) землями почали управляти намісники литовського князя;
5) правовою основою була «Руська правда»;
6) поступово вводилося кріпацтво;
7) українська шляхта втратила усі привилегії.
А) 1, 3, 5;
Б) 2, 4, 6;
В) 3, 5, 7;
Г) 1, 4, 5.
У завданнях 14 – 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
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14. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та їх посадами:
1) Костянтин Острозький; А) перший Кримський хан;
2) Хаджі Гірей;
Б) учений, освітній діяч, професор медицини;
3) Юрій Дрогобич;
В) краківський книгодрукар;
4) Швайпольт Фіоль.
Г) видатний воєнний та культурно–церковний діяч;
Д) великий князь Литовський.
15. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) сільськогосподарське виробництво, яке
А) фільварок;
ґрунтується на праці залежних селян;
Б) дими;
2) землі, що належать королю;
В) домен;
3) декілька селянських господарств;
Г) вотчина;
4) землі, що передаються у спадщину.
Д) воєводство.
16. Установіть відповідність між зображенням та його назвою:

1

2

3

А) Ікона «Юрій Змієборець»;
Б) мініатюра «Єфрем Сирин і Василь»;
В) мініатюра «Євангеліст Іоанн з Прохором»;
Г) богоматір Одигітрія;
Д) Мініатюра «учень та вчитель».

17. Заповніть пропуски у схемі:
магістратура
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18. Охарактеризуйте особливості політики іноземних держав на
українських землях та заповніть таблицю. Зробіть висновки.
Особливості політики
Угорщина
Молдовське
Московська
князівство
держава
Території,
які
були
поєднані
Адміністративний устрій
Права населення
Висновок:
ІІ варіант
Завдання 1 – 14 мають по 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний.
1. Позначте рік укладання Кревської унії:
А) 1362 р.;
Б) 1385 р.;
В) 1387 р.;
Г) 1410 р.
2. «Об’єднання двох держав під владою одного монарха» це:
А) ліга;
Б) коаліція;
В) унія;
Г) федерація.
3. Волинське князівство остаточно було ліквідовано:
А) 1450 р.;
Б) 1452 р.;
В) 1471 р.;

Г) 1476 р.

4. Який вислів характеризує особливість литовського володарювання на
українських землях:
А) «Кожен хай держить вотчину свою»;
Б) «Старого не порушуємо, а нового не вводимо»;
В) «Зажурилась Україна, бо нічим прожити»;
Г) «І роздерлася земля Руська».
5. Одним з наслідків Грюнвальдської битви 1410 р. було:
А) одруження польської королеви Ядвіги та Великого князя Литовського Ягайла;
Б) зупинення німецького наступу на схід;
В) знищення цвіту литовсько–руського лицарства;
Г) остаточна ліквідація Волинського князівства.
6. Яку історичну назву мали землі Буковини до середини XV ст.:
А) «Брацлавська земля»;
Б) «Сяноцька земля»;
В) «Шипинська земля»;
Г) «Белзька земля».
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7. Що є характерною рисою розвитку культури в Україні в XIV–XV ст.:
А) збереження власної держави;
Б) руйнація внаслідок турецько–татарських нападів;
В) відсутність впливу західноєвропейської культури;
Г) збереження православної віри.
8. Який правитель Литовської держави проводив політику антипольської
орієнтації:
А) Ягайло;
Б) Вітовт;
В) Сигізмунд;
Г) Казимир.
9. Яка з представлених споруд є Хотинською фортецею:

А

Б

В

Г

10. За описом визначте місце, де відбувалася подія. «В сие лето Ольгерд
победил трех царков татарських но з ордами их…и оттоли от Подоля изгна
власть татарскую»:
А) місто Крево;
Б) місто Грюнвальд;
В) ріка Сині Води;
Г) місто Київ.
11. Знайдіть зайве.
1) Магістрат; 2) війт; 3) райці; 4) цехмістр; 5) лавник; 6) магдебурзьке право;
7) цехи:
А) 1, 5;
Б) 2, 6;
В) 3, 7;
Г) 4, 7.
12. Літописання у XIV–XV ст. на українських землях зосереджувалося у:
1) Кременецькому замку; 2) Печерському монастирі; 3) Острозькому замку;
4) Дубнівському монастирі; 5) Мукачевському замку; 6) Бучацькому замку;
7) Хотинській фортеці; 8) Борисоглібському соборі:
А) 1, 3, 7;

Б) 4, 5, 6;

В) 4, 7, 8;

Г) 2, 3, 4.

13. Позначте умови Городельської унії:
1) призначення урядниками у Литві осіб католицького віросповідання;
2) визнання руської мови офіційною мовою Великого князівства Литовського;
3) збереження політичної самостійності Великого князівства Литовського;
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4) ліквідація Волинського та Київського удільних князівств;
5) зрівняння у правах шляхти католицького віросповідання Королівства
Польського та Литви;
6) до кримських міст почали переселятися вірмени та італійці;
7) остаточна ліквідація автономії українських князівств.
А) 1, 3, 5;

Б) 2, 4, 6;

В) 3, 5, 7;

Г) 1, 4, 7.

У завданнях 14 – 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначені
цифрами, виберіть, на Вашу думку, один правильний варіант, позначений
буквою.
14. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та битвами, в
яких вони брали участь:
1) Ольгерд;
А) битва під Завихвостом;
2) Вітовт;
Б) битва на Синіх Водах;
3) Свидригайло;
В) битва під Вількомиром;
4) Данило Романович.
Г) Грюнвальдська битва;
Д) битва під Дорогочином.
15. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
1) форма самоврядування певної частини держави;
А) воєводство;
2) процес заселення вільних територій;
Б) експансія;
3) політика, спрямована на поширення польської мови,
В) унія;
традицій, католицької віри серед підкорених народів
Г) полонізація;
4) адміністративна одиниця у Великому князівстві
Д) автономія.
Литовському.
16. Установіть відповідність між зображенням історичної особи та його
ім’ям:

1

2

3
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А) Вітовт;
Б) Ольгерд;
В) В.–К. Острозький;
Г) митрополит Іларіон;
Д) Сигізмунд І.

1

2

3

4

А
Б
В
Г
Д

Заповніть пропуски у схемі:
Українське суспільство

селянство

похоже

міщани

духовенство

кріпаки

католицьке

дрібна, середня

магнат
и

18. Охарактеризуйте особливості політики литовських князів щодо
українських земель та заповніть таблицю:
Особливості політики

Ольгерд

Території, які були поєднані
Адміністративний устрій
Права населення
Висновок:
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Додаток 1
Рекомендації щодо виставлення первинних балів
відповідно до формату тестового завдання
Формат
Шкалювання
Завдання з однією правильною За правильну відповідь виставляється 1 бал.
відповіддю
Завдання множинного вибору
1 підхід: всі позиції вибрані правильно –
1бал. Якщо хоть один з варіантів вибраний
не правильно – 0 балів.
2 підхід: за кожну правильно вибрану
позицію по 1 балу. Загальна кількість балів
дорівнює кількості правильних позицій.
3 варіант: встановлення штрафних балів.
Кожна правильна відповідь становить 1 бал.
За кожну неправильно вибрану позицію –
1 бал. Наприклад: всього правильних
позицій 4 із 8. Тобто максимально можлива
кількість балів становить 4. Якщо учень
обирає 4 відповіді правильно, то отримує
4 бали. Якщо учень обирає тільки
3 відповіді і вони вірні, отримує 3 бали.
Якщо учень вибирає 4 позиції, із яких 3 –
правильні, а одна – не вірна, то отримує
2 бали.
Завдання
на
встановлення Кількість
балів
відповідає
кількості
відповідності (логічні пари)
правильно встановлених відповідностей.
Завдання
на
алгоритмізацію 1
підхід:
послідовність
встановлена
(встановлення послідовності)
правильно – 1 бал. Якщо є порушення
послідовності – 0 балів.
2 підхід: Якщо часткове виконання завдання
говорить про наявність певних знань, то
система виставлення балів від 0 до 2.
Завдання відкритого типу з Кількість
балів
відповідає
кількості
короткою відповіддю (доповнення правильно зроблених доповнень, або
пропусків,
виправлення виправлень неправильних позицій.
неправильних тверджень, позицій)
Завдання відкритого типу з Необхідно прописати критерії оцінки та
обширною відповіддю (ессе).
систему виставлення балів відповідно до
кожного критерію. Після перевірки есе
необхідно додати всі бали, отримані за
критеріями.
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