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Форма проведення:
письмова / усна / онлайн-
тестування / комбінована 

Дистанційний формат проведення екзамену
Дистанційний  формат  проведення  екзамену  з  курсу
«Археологія  та  давня  історія  України»  передбачає
виконання  підсумкового  контролю у  вигляді  онлайн-
тестування.

Під  час  складання  екзамену  студент  має  вийти  на  відео-
зв’язок на платформі  Google Meet із увімкненою камерою
та мікрофоном за посиланням.

Онлайн-тестування передбачає  виконання  студентом
студентами  40  тестів  з  «Археології  та  давньої  історії
України»
Можливість відповіді на тестові завдання активізується під
час проведення іспиту відповідно до графіку атестаційного
тижня.  Студенту для виконання кожного тесту  надається
по одній спробі. 

Тривалість проведення 2 академічні години
Максимальна кількість балів 40 балів

Критерії оцінювання Критерії оцінювання підсумкового контролю 
у вигляді онлайн-тестування

Максимальна  кількість  балів  за  онлайн-тестування  – 40.
Кожне  тестове  завдання  з  наданням  правильної  відповіді
оцінюється в 1 бал.

Тест з історії української культури – 20 б.
Тест з культури усного і писемного мовлення – 20 б.

36–40 б  –  високий  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  90–
100% тестових завдань з наявністю не більше 4 помилок.
28–35 б  –  достатній  рівень теоретичних знань у межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  70–
89% тестових завдань з наявністю не більше 12 помилок.
20–27  б  – середній  рівень  теоретичних  знань  у  межах
обов’язкового  матеріалу,  який  передбачає  виконання  50–
69% тестових завдань з наявністю не більше 20 помилок.
1–19 б  –  низький  рівень  теоретичних  знань  у  межах



обов’язкового  матеріалу,  який  свідчить  про  виконання
менше  50  %  тестових  завдань  з  наявністю  більше  20
помилок.

Перелік допоміжних
матеріалів

Комп’ютерна техніка, 
доступ до мережі Інтернет,

підключення до платформи Meet
Орієнтовний перелік питань Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Предмет та завдання археології.
2. Типи археологічних пам'яток.
3. Етапи та методи археологічних досліджень.
4. Археологічні та історичні періодизації.
5. Відносна та абсолютна хронологія.
6. Пошук археологічних пам’яток
7. Стратиграфія: дослідження та використання
8. Датування методами природничих наук
9. Археологічне датування.
10. Польові археологічні дослідження та їх організація
11. Археологічні розкопки 
12. Поняття «археологічна культура».
13. Палеоліт: хронологія та археологія.
14. Мезоліт: хронологія та археологія.
15. Неоліт: хронологія та археологія
16. Мідний вік(енеоліт): хронологія та археологія
17. Бронзовий вік. Загальна характеристика.
18. Ранній залізний вік.
19. Польова археологічна документація 
20. Науковий  звіт  про  розкопки:  зміст  та  складові

частини.
21. Види наукових публікацій в археології.
22. Програмне забезпечення для археологів
23. Археометричні дослідження
24. Фізична антропологія та біоархеологія і археологія
25. Трасологічні дослідження в археології
26. Оформлення археологічних колекцій та передача на

зберігання
27. Польовий щоденник: призначення, порядок ведення

та зміст
28. Польові  креслення:  призначення,  порядок  ведення,

оформлення
29. Польова фотофіксація у розвідках і на розкопі.
30. Фотографування  археологічних  знахідок  та

використання фотознімків
31. Характеристика  мисливсько-збиральницького

(доаграрного) суспільства.
32. Антропосоціогенез на території України.
33. Характеристика праобщини пізнього палеоліту.
34. Характеристика життя первісних людей у мезоліті.
35. Характеристика общини землеробів, скотарів періоду

неоліту.
36. Неолітична революція на теренах сучасної України.
37. Формування  релігійних  уявлень  в  первісному

суспільстві (за матеріалами з території України).



38. Характеристика первісного мистецтва за пам’ятками
з території України.

39. Виникнення  номадизму.  Кочовики  доби  бронзи  в
Україні.

40. Кіммерійці:  господарство,  соціальні  відносини,
поховальні пам’ятки.

41. Характеристика  писемних  джерел  з  історії
кіммерійців.

42. Скіфи:  племінний  поділ,  господарство,  соціальні
відносини, поховальні пам’ятки.

43. Характеристика писемних джерел з історії скіфів.
44. Скіфські царські кургани.
45. Скіфське мистецтво. 
46. Сармати:  племінний  поділ,  господарство,  соціальні

відносини, поховальні пам’ятки.
47. Характеристика писемних джерел з історії сарматів.
48. Антична  цивілізація  в  Північному  Причорномор’ї:

місце в історії України.
49. Грецька  колонізація  Північного  Причорномор’я:

причини та основні етапи.
50. Характеристика археологічних і писемних джерел з

історії  античної  цивілізації  в  Північному
Причорномор’ї.

51. Антична  Тіра:  державний  лад,  соціальний  устрій,
економіка.

52. Антична Ольвія: державний лад, соціальний устрій,
економіка.

53. Античний  Херсонес:  державний  лад,  соціальний
устрій, економіка.

54. Боспорське  царство:  територія  і  міста,  соціально-
економічний розвиток.

55. Доба  Великого  переселення  народів  в  історії
України: етапи, міграційні та етногенетичні процеси.

56. Характеристика джерел з історії давніх слов’ян.
57. Основні наукові гіпотези етногенезу слов’ян.
58. Зарубинецька археологічна культура.
59. Ченяхівська археологічна культура.
60. Пеньківська археологічна культура антів.
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