
 
 

 

для вчителів історії 
до проведення

«Рівень сформованості історичної

Дослідження відбудеться 19 
Початок роботи – о 9.30. 
Тривалість дослідження – 45

 
 Мета дослідження – визначити

навчальної програми з історії України
Для роботи учень отримує такі
- тестовий зошит; 
- бланк відповідей.  

 
На першій сторінці тестового

бланка відповідей. 
 

Тестовий зошит і бланк відповідей
насиченого чорного кольору. 

 
Для кожного класу буде запропоновано
Тестовий зошит складається

- І частина – історія Києва (15
- ІІ частина – історія України
Зміст завдань обох частин

загальноосвітніх навчальних закладів

Зразки завдань 

1. Завдання з вибором однієї правильної

Укажіть князя Київської Русі, за часів

А  Святослав Володимирович 
Б  Володимир Великий 
В  Ярослав Мудрий 
Г  Володимир Мономах 
 
 

Зразок позначення правильної
 

 

 
 

Методичні рекомендації 
 щодо підготовки учнів 10-х класів ЗНЗ 

проведення моніторингового дослідження 
історичної компетентності учнів 10-х класів

 
 лютого 2014 року. 

45 хв. 

визначити рівень відповідності підготовки десятикласників
України (загальнодержавний і регіональний компоненти

тримує такі матеріали: 

тестового зошита вміщена інструкція щодо виконання

бланк відповідей учень заповнює тільки кульковою

буде запропоновано два варіанти тестових зошитів
складається з двох частин:  

Києва (15 завдань з вибором однієї правильної відповіді
України (14 завдань різної форми).  
частин тесту відповідає чинній програмі 
закладів. 

однієї правильної відповіді. 

Русі за часів правління якого була побудована споруда

 
правильної відповіді в бланку:  А Б В

 м. Києва  

класів ЗНЗ м. Києва» 

підготовки десятикласників вимогам 
регіональний компоненти) 

виконання завдань і заповнення 

кульковою ручкою з чорнилом 

зошитів. 

правильної відповіді),  

програмі з історії України для 

побудована споруда, зображена на фото 

 

Г



2. Завдання закритої форми на встановлення відповідності. 
 
Установіть відповідність між політичними діячами й інституціями, які вони очолювали 

      Діячі      Інституції 

1 Михайло Грушевський А Директорія   
2 Павло Скоропадський Б Центральна Рада 
3 Володимир Винниченко В Гетьманат 
4 Євген Петрушевич Г РНК УСРР    

   Д ЗУНР 
Зразок позначення правильної відповіді в бланку: 
 
 
 
 

 
 

3. Завдання закритої форми на встановлення хронологічної послідовності подій. 
 
Установіть хронологічну послідовність історичних процесів 
А індустріалізація 
Б «воєнний комунізм» 
В українізація 
Г колективізація 
 
Зразок позначення правильної відповіді в бланку: 
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