
Розпач, сльози, біль або як 

підготуватися до ЗНО з історії

України за один тиждень



ПЕРЕВІРКА
ЗВ’ЯЗКУ

Якщо ви готові до трансляції,
напишіть відповідь на запитання:

Чи готові ви до ЗНО з історії України?



ЄВГЕН ЗАХАРЧЕНКО

ПРО
ЛЕКТОРА

• кандидат історичних наук, завідувач Навчальної лабораторії

історичної інформатики, старший викладач кафедри історії

України історичного факультету Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна

• 2011 - 2014 рр. учитель історії Харківської гімназії імені М. В. 

Ломоносова

• 10 років досвіду підготовки до ЗНО з історії України





ПЛАН 
ВЕБІНАРУ

• Пам’ятка-алгоритм як працювати з питаннями та 

варіантами відповідей.

• Короткий гайд по програмі ЗНО та електронним

ресурсам для підготовки.

• Поради на що саме потрібно звертати увагу в умовах

короткотермінової підготовки.



Пам’ятка

як працювати

з питаннями

● Офіційна програма ЗНО з історії України - ваш головний путівник. Там 

позначені обов'язкові для запам’ятовування дати, події, імена та терміни.

● Поєднуйте вивчення теоретичного матеріалу з практичним виконанням 

тестів. Чим більше тестів ви розв'язуєте, тим більші ваші шанси на успіх!

● Під час тренування необхідно розв’язувати лише офіційні тести. 



Пам’ятка

як працювати

з питаннями

● У тестуванні ЗНО потрібно шукати не «правильну», а найбільш ймовірну 

відповідь серед варіантів.

● Якщо ви одразу не бачите такої відповіді, використовуйте метод від 

супротивного: викреслюйте найбільш невідповідні варіанти.



Пам’ятка

як працювати

з питаннями

● Продуктивно використовуйте ваш зошит із завданнями, помічайте на 

полях правильні відповіді. Для зручності позначення століть записуйте їх 

арабськими цифрами.

● У тестуванні з історії всі малюнки, портрети, карти чорно-білі, саме за 

такими слід і готуватися.



Пам’ятка

як працювати

з питаннями

● Розв'язуючи завдання з картою приділяйте увагу легенді. У легендах та 

УМОВНИХ позначках завжди є підказки. Звергайте увагу на стрілочки, лінії 

фронтів, кордони держав - все вказує на період або подію, що позначена 

на карті.

● Розв'язуючи завдання з плакатами, уважно читайте написи на них. Саме 

в гаслах, що розміщені на плакатах ховається основний зміст події, до 

якої їх було створено.



● У завданнях з графіками та діаграмами звертайте увагу на позначки і 

показники. Правильний варіант відповіді має повністю описувати 

поданий до завдання графік.

● Завдання з історії України розміщені в хронологічному порядку і не 

повторюються. Після питання про Богдана Хмельницького не може бути 

тесту про Ярослава Мудрого - це підказка для відкинення «зайвих», 

неправильних варіантів. У першому зошиті питання розміщені від 1900 р. 

до сьогодення, у другому зошиті - від найдавніших часів до кінця XIX ст.

● У завданнях з уривками з джерел головна підказка міститься у самому 

джерелі. Уважно читайте текст уривку і шукайте слова-підказки, що 

вказують, на подію, процес, період, головного діяча. Ці слова-підказки 

завжди є. Якщо ви їх не помітили в уривку, уважніше перечитайте уривок 

кілька разів.

Пам’ятка

як працювати

з питаннями



• У завданнях на співвідношення завжди є зайвий варіант (4 події в одному 

стовпчику і 5 наслідків у другому), знайдіть його й одразу викресліть. 

Починайте з тих співвідношень, у яких ви найбільш упевненні, поступово 

переходячи до малозрозумілих, тобто спочатку відмічайте найпростіші для 

вас, потім переходьте до тих, де ви невпевнені.

• Завдання, де потрібно обрати 3 правильні варіанти відповідей із семи, 

найпростіше розв'язувати, викреслюючи неправильні варіанти, поступово у 

вас залишаться 3 правильні.

Пам’ятка

як працювати

з питаннями



• Завдання на встановлення хронологічної послідовності 

найскладніші. Одразу підписуйте дати до подій, хоча б приблизні, 

якщо ви не пам'ятаєте точні. Коли перед очима у вас буде 

написано 4 дати, вам буде легше розставити їх за хронологією.

• Навіть якщо ви не пам’ятаєте дати подій, вам може допомогти 

розуміння логіки процесу. Можна не пам’ятати дати І Універсалу 

Центральної ради, але логічно, що спочатку утворилась УЦР, потім 

вона видала 1 Універсал, а його наслідком було створення 

Генерального секретаріату. Запам’ятовуйте події не за їхніми 

датами, а за причинно-наслідковими ланцюжками!

Пам’ятка

як працювати

з питаннями



Програма ЗНО 

– для чого

вона?



Програма ЗНО 

– для чого

вона?



● Актуальна програма ЗНО з історії України для 2019 р. 

http://testportal.gov.ua/progist/

● Перелік пам’яток архітектури та мистецтва 

https://drive.google.com/file/d/1Fn63puF1iV_4dDcsN3-

TOASMJUQtZ12r/view

● Історичні персоналії

https://drive.google.com/file/d/1EZXTOHSy3QWYLM7-SKn-

kj55RuBfe1zw/view

Електронні

ресурси

http://testportal.gov.ua/progist/
https://drive.google.com/file/d/1Fn63puF1iV_4dDcsN3-TOASMJUQtZ12r/view
https://drive.google.com/file/d/1EZXTOHSy3QWYLM7-SKn-kj55RuBfe1zw/view


● Тренінги для запам’ятовування 
http://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/index.html#about

Електронні

ресурси

http://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/index.html#about


● Мобільні додатки

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nataliiapoliakovaa.istoriiauk

rayiniarkhitektura

Електронні

ресурси

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nataliiapoliakovaa.istoriiaukrayiniarkhitektura


● Офіційні онлайн-тести https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

Електронні

ресурси

https://zno.osvita.ua/ukraine-history/


● https://history.vn.ua/zno/

Електронні

ресурси

https://history.vn.ua/zno/


Електронні

ресурси



Саморозпуск уряду ЗУНР в 1923 р. став наслідком визнання

країнами Антанти входження до складу Польщі

А Закарпаття. 

Б Східної Галичини. 

В Північної Буковини. 

Г Південної Бессарабії.

Методика 

відповіді



Хто з указаних діячів був причетний до створення

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)?

1 М. Міхновський

2 А. Волошин 

3 Х. Раковський

4 Д. Вітовський

5 Є. Петрушевич

6 В. Липківський

7 К. Левицький

Методика 

відповіді



Установіть відповідність між подією та її наслідком.

1 укладення Гадяцького договору

2 Чигиринські походи турецько-татарської армії

3 проведення Чорної ради поблизу Ніжина

4 обрання гетьманом Д. Многогрішного

А створення найманого кінного війська «компанійців»

Б агресія Московського царства проти Гетьманщини

В здійснення гетьманом І. Самойловичем «Великого згону»

Г повстання під проводом полковника С. Палія

Д розпад Гетьманщини на дві частини – Правобережну та 

Лівобережну

Методика 

відповіді



Установіть послідовність подій, описаних в уривках з літопису Г. Граб’янки.

● А «…вдруге перебрав собі гетьманську булаву, зібрав козаків реєстрових та 

запорозьких і чимдуж поспішив під Хотин на підмогу Владиславу.., став обіч

королевича в осаді…»

● Б «…Петро Конашевич-Сагайдачний… ходив з військом запорозьким по воді

на Кафу, повоював її добре, силу бранців християнських з неволі звільнив і з 

добичею великою з Чорного моря повернувся…»

● В «…козаки зібралися, настановили гетьманом Павлюка й вирушили на 

Кумейки супроти ляхів, але під Кумейками коронний гетьман

Конецпольський, до підступу вдавшися, здолав козаків…»

● Г «…король Баторій, настановив козакам гетьмана, прислав корогву, бунчук 

та булаву, печатку гербову,.. віддав для пристанища місто Терехтемирів з 

монастирем, аби вони в ньому зимували, а за службу поклав їм по червінцеві

та по кожуху…»

Методика 

відповіді



Методика 

відповіді



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Залишилися запитання?

Надсилайте їх на електронну адресу:

webinar@naurok.com.ua

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

mailto:webinar@naurok.com.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar

