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ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ: 



1. Теоретико-методологічні 

та технологічні аспекти 

підготовки до ЗНО  



 

1. Врахування значних 

технократичних досягнень 

цивілізації: 

  інформаційних, 

  комп’ютерних  

 та інших технологій 

 



 

2. Необхідність 

вивчення навчальних 

матеріалів  

об’єктивно, 

повноаспектно, 

уникаючи 

проблемно-

тематичних та інших 

купюр 



 

 

3. Уміння формувати 

навички різнобічного 

сприйняття будь-якого 

напрямку, уникаючи 

культивування одного з 

них, виявляючи рівень 

своєї освітньої культури 



 

4. Різнобічний розвиток через систему творчих завдань, зорієнтованих на:  

розвиток креативних умінь і навичок 

уміння визначати причинно-наслідкові зв’язки 

уміння визначати передумови, привід та причини подій, процесів  

уміння робити висновки (у будь-якій фаховій чи соціумній галузі) 



 

5. Передбачення не тільки 

розвитку базових умінь і 

навичок, а і формування 

філологічного, 

історичного, 

математичного….., 

критичного та 

аналітичного мислення 
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як рефлекторно 

через: 

 мову,  

 діаграми,  

 таблиці,  

 завдання  

так й континуально – пряме здобування знань через 

конкретно-чуттєве сприймання для виникнення:  

 зорового,  

 акустичного  

 й тактильного образу (дотик – подразники: тиск ➢ 

температура ➢ біль ➢ кінестетичні ➢ статичні ➢ 

органічні) 
з метою  

 акумуляції духовного, цивілізаційного досвіду попередніх 

поколінь кодування концептів духовного життя етносу, 

 формування ментальної матриці, яка розпізнається в різних 

текстових формах дослідження та у процесі навчання 

з метою  

розвитку 

абстрактного 

мислення 

6. Здатність одержання інформації  
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7. Розвиток  

пізнавального 
інтересу 

вироблення 
здатності 

діставати від 
отриманих знань 

естетичне 
задоволення 

практичне 
задоволення  



Теоретико – методологічні аспекти підготовки до ЗНО-2022 

8. Формування духовності, плекання духовної культури,  

прилучаючи  

до 
загальнолюдських 

цінностей 

уключаючи 
людину  

в діалог з 
потаємними 
глибинами 
своєї душі,  

забезпечуючи  

розвиток і 
самореалізацію 
її на найвищих 

ціннісних 
моделях 

уміння 
сприймати 
реальне й 

піднесене як 
результат своєї 

діяльності 



ТЕХНОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

ДО ЗНО-2022



 

 

 

 

 

Чи є в цьому 

питанні 

проблеми? 
 

 

 

 



ЩО ЗАВАЖАЄ СУЧАСНИМ УЧНЯМ 
ВЧИТИСЯ? 

ЛІНЬ 

ІНТЕРНЕТ (СОЦІАЛЬНІ 
МЕРЕЖІ) 

КОМП’ЮТЕР, ТЕЛЕВІЗОР, 
ТЕЛЕФОН 

ДРУЗІ 

ПЕВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ 
(НЕУВАЖНІСТЬ, 

НЕЗІБРАНІСТЬ, НЕРІШУЧІСТЬ) 

ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ 

ЩО ДОПОМАГАЄ УЧНЮ 
ВЧИТИСЯ? 

БАТЬКИ 

ВЧИТЕЛІ 

КНИГИ, ІНТЕРНЕТ 

ДРУЗІ 

ПЕВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ                      
(ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ, 

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, 
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ) 

ЧІТКА МОТИВАЦІЯ 
(ВСТУП ДО ЗВО) 
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Питання вступу до закладу вищої освіти 

краще обговорити на сімейній раді 



Під час обговорення майбутнього 

батьки і діти повинні стати 

партнерами 16 



ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ЦЕ 

КРОК ДО ЖИТТЄВОГО 

УСПІХУ! 

17 

МИ РАДИМО 

ПОСЛІДОВНІСТЬ, У ЯКІЙ 

СЛІД ОБГОВОРЮВАТИ ТА 

ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ, 

ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ВСТУПОМ ДО 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 



ВИБІР: 

професії (спеціальності) 

закладу вищої освіти 

предметів зовнішнього незалежного оцінювання 

форм і методів підготовки 

навчальної літератури 



«Заняття в школі можуть лише надати розумові 

правила,  добуті чужою працею. Але здатність 

користуватися ними розвиває виключно домашня                         

самостійна праця» 
19 

Іммануїл Кант 

(1724 - 1804) 



ОЗНАЙОМТЕСЯ З: 

програмами ЗНО з обраних предметів 

характеристиками сертифікаційних робіт 

правами та обов’язками учасників ЗНО 

процедурою реєстрації для участі в ЗНО 



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЕРТИФІКАЦІЙНИХ 

РОБІТ 
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ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ ОСОБЛИВУ УВАГУ 

СЛІД ЗВЕРНУТИ НА ПРОГРАМИ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЕРТИФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 



САЙТ                              

Українського центру оцінювання 

якості освіти             

www.testportal.gov.ua 
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 Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

 Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») 

 Завдання на визначення правильності/неправильності твердження 

 Завдання на встановлення відповідності 

 Завдання на заповнення пропусків у тексті 

 Завдання на встановлення  правильної послідовності 

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих 

варіантів відповіді 

 Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих 

варіантів відповідей 

 Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 

 Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю 

 Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У 

СЕРТИФІКАЦІЙНІХ РОБОТАХ ЗНО-2022 (11) 



32 
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з/п 
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1 Українська мова 2 (А, Б) 40 74 150 34 5 - - - - - 1 - - - 

2 Укр. мова і література 4 (АБВ) 67 116 210 54 9 - 3 - - 1 - - - 

3 Математика (завдання 

рівня стандарту) 
1 (А) 26 40 120 16 4 - - - 6 - - - - - 

4 Математика 1 (А, Б) 32 62 180 16 4 - - - 9 - 3 - - - 

5 Історія України 2 (А) 60 94 150 46 6 4 - - - 4 - - - - 

6 Англійська мова 4 (А,Б) 59 72 150 16 11 - - - - - 1 5 26 - 

7 Біологія 1 (А) 50 82 150 38 8 - - - - - - - - 4 

8 Географія 1 (А) 54 90 150 36 6 - - - 6 6 - - - - 

9 Фізика 1 (А) 38 64 180 20 4 - - - 14 - - - - - 

10 Хімія 1 (А) 50 70 150 34 4 - - - 12 - - - - - 

Примітка: ОПВ – з однією правильною відповіддю; ВВ – встановлення відповідності; ВП – встановлення послідовності;                         

ВФКПВ – відкритої форми з короткою письмовою відповіддю; ВФРПВ – відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю; 

ВФКВ – відкритої форми з короткою відповіддю; МН – множинного вибору (3 з 7); ВФРВ – відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю; ЗВП/НТ – завдання на визначення правильності/неправильності твердження; ЗЗПТ – завдання на заповнення пропусків у 

тексті; 3ПВ із 3ГЗВВ – завдання з вибором 3 правильних відповідей із 3 груп запропонованих відповідей. 



Реєстрація для 

участі  

в ЗНО-2022  

33 
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• строки відправлення до Одеського РЦОЯО комплектів 
реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів), 
які проходитимуть ДПА у формі ЗНО 

01.02 – 
01.03. 
2022 

• строки подання особами реєстраційних документів для 
участі в ЗНО 

01.02 – 
09.03. 
2022 

• розміщення на інформаційних сторінках учасників 
ЗНО запрошень-перепусток для участі в ЗНО-2021 

до 29.04. 
2022 



Складіть план індивідуальної підготовки до ЗНО, 
узгоджуючи його з: 

календарним планом підготовки та проведення ЗНО 

графіком проведення ЗНО з обраних предметів 

розкладом занять у ЗЗСО, ЗПТУ тощо 

часом для відпочинку 



Особливу увагу зверніть на Календарний план 

підготовки та проведення ЗНО-2022 
36 



  

  Предмети  

  ЗНО-2022 

Дата 

проведення 

Установлення 

порога 

«склав/не 

склав» 

Розміщення на 

інформаційних 

сторінках учасників 

результатів ЗНО-2022 

Фізика 23.05.2022 до 06.06.2022 до 07.06.2022 

Хімія 26.05.2022 до 06.06.2022 до 07.06.2022 

Українська мова 31.05.2022 до 23.06.2022 до 24.06.2022 

Українська мова і література 31.05.2022 до 23.06.2022 до 24.06.2022 

Математика 03.06.2022 до 24.06.2022 до 27.06.2022 

Математика (завдання рівня стандарту) 03.06.2022 не встановл. до 27.06.2022 

Іспанська мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 

Німецька мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 

Французька мова 06.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 

Англійська мова 07.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 

Історія України 10.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 

Географія 14.06.2022 до 24.06.2022 до 27.06.2022 

Біологія 17.06.2022 до 29.06.2022 до 30.06.2022 



31.05.2022 

Українська 
мова і 

література 

03.06.2022 

Математика 

06.06 – 
07.06.2022 

Іноземні 
мови 

10.06.2022 

Історія 
України 

Слід враховувати можливу напруженість у підготовці та складанні 

зовнішнього оцінювання через розміщення у Календарному плані одним за 

одним найбільш популярних предметів ЗНО-2022                                               

(проміжок складає ≈ 3 дні) 



Під час підготовки до ЗНО : 

використовуйте програми ЗНО, методичні 
рекомендації, викладені  на сайтах УЦОЯО та 

ОРЦОЯО 

зареєструйтеся та пройдіть пробне ЗНО з метою 
ознайомлення з процедурою проведення ПЗНО 

попрацюйте із тестовими завданнями сертифікаційних 
робіт минулих років (сайт УЦОЯО) 



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

підготовки та проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2022 році (витяг) 

 5-22 січня – реєстрація для участі у пробному ЗНО 

 19 березня – українська мова або українська мова і література 

 26 березня – пробне ЗНО з інших навчальних предметів 



У процесі підготовки до ЗНО: 

тренуйте вміння розподіляти час, відведений на 
виконання сертифікаційної роботи 

опрацюйте особливості заповнення бланків відповідей 
з кожного обраного вами предмета ЗНО 

навчіться підраховувати тестові бали за виконання 
сертифікаційної роботи 

відвідуйте інформаційну сторінку та використовуйте 

мобільний додаток «Моє ЗНО» 



Історія 

України 

3. Робота з тестовими 

матеріалами 
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УВАГА! Дотримуйтеся інструкцій, які 
викладені:  

на титульній 
сторінці 

тестового 
зошита 

до кожної 
форми 

тестових 
завдань  

 

до кожного 
тестового 
завдання 
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Зошит 

12 

ЗОВНІШНЄ  

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 2021 
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  

Час виконання – 150 хвилин 

Робота складається з двох частин. 

Частина І «Історія України ХХ – початок ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на завдання частини І Ви маєте 

позначити та записати в бланку А. Результат виконання цих завдань буде зараховуватися як державна підсумкова атестація. 

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на завдання частини 

2 Ви маєте позначити та записати в бланку А. Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до 

вищих навчальних закладів. 

Інструкція щодо роботи в зошиті 
1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми. 

2. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання. 

3. У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця  в зошиті. 

4. Намагайтеся виконати всі завдання. 

 

 

 

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А 
1. До бланка А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді. 

2. Відповіді записуйте чітко, дотримуючись вимог інструкції до кожної  форми завдань. 

3. Якщо Ви неправильно позначили відповідь на завдання 1-28 і 31-58, можете його 

    виправити. Замалюйте попередню позначку та поставте нову, як показано на 

    зразку: 
 

 

 

 

4. Якщо Ви неправильно записали відповідь на завдання 29, 30 і 59, 60, можете її виправити у відповідному місці бланка А. 

5. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А. 

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20. 

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А так: 

 

 

 
 

Бажаємо Вам успіху! 

 

 
 

 

 

А Б В Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Номер  

тестового зошита 

Предмет ЗНО,  

час на виконання 

Інструкції 

Кількість 

завдань 

N.B. 



Увага! 

17:08 45 

НЕПРАВИЛЬНО! 

ПОЗНАЧКИ У БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ 

ПРАВИЛЬНО! 

ПОЗНАЧКИ У БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ РОБИТИ РУЧКОЮ З 

ПАСТОЮ ТІЛЬКИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ! 
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Під час 
інструктажу 

важливо 
позначити номер 
тестового зошита 

у бланку відповідей 

 Перед початком 
роботи уважно 

ознайомитися з 
усіма тестовими 

завданнями, 
розміщеними  

у тестовому зошиті 

Під час роботи з 
тестовими 
завданнями 

спочатку слід 
проставити 
відповіді у 

тестовому зошиті 
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Місце для штрих-коду роботи.  

Наклеює інструктор 

Український центр оцінювання якості освіти 

Увага! 
Цей бланк перевіряє комп’ютер! Ваші відповіді в бланку є результатом Вашої 

роботи. 

А 

Українська мова і література 

Позначте номер Вашого зошита так:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильну відповідь у завданнях  

(крім завдань із цифрами) позначайте тільки так: 

Неправильну відповідь можна виправити, замалювавши попередню позначку та 

поставивши нову (крім завдань із цифрами):  

А Б В Г 



У результаті виконання деяких завдань 

відкритої форми з короткою відповіддю  

отриманий числовий результат потрібно 

вписати до бланків А                                           

у вигляді цілого числа                                                   

або десяткового дробу  



Приклад написання цілого числа (ТЗ з географії): 

    число 1:                 число 15:            число 135: 

1 1 5 1 3 5 
Приклад написання цілого числа (ТЗ з математики): 

    число 8:                 

, 8 

    Приклад написання десяткового дробу (ТЗ з математики): 

    число 15,7:        

 

 

          

1 5 7 , 



Особливості запису відповіді на завдання з 

біології 
з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих 

варіантів відповідей.  

Завдання складається з основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, 

позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна.  

Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав з кожної 

групи (стовпчика) і послідовно записав три відповіді (цифри) в бланку 

відповідей А. 

УВАГА! Порядок написання цифр має значення – 

чітка послідовність! 



ПРИКЛАД: Біологія        

Охарактеризуйте зображену тварину з наведеними ознаками. 

Кількість камер серця 

1 дві 

2 три 

3 чотири 

Особливості організації 

1 малят народжують та вигодовують 

молоком, не мають клоаки 

2 малят вигодовують молоком, мають 

клоаку 

3 зародок розвивається у яйці, малят 

вигодовують молоком, мають клоаку 

Поширення 

1 Австралія 

2 Південна Америка 

3 Північна Америка 

3 1 1 



Особливості запису відповіді на завдання                                                                          

з історії України  

з вибором трьох правильних відповідей із семи 
запропонованих варіантів відповіді. Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав 
і записав три відповіді (цифри) у бланку 

відповідей А.  

УВАГА! Порядок написання цифр                             

значення не має! 



 ПРИКЛАД: історія України  
Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.  

До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.  

Приклад:  Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х - 1950-х рр. проводилася з 

метою 

1 уніфікації системи господарювання на всій території УРСР   

2  зламу приватновласницької психології місцевого населення 

3  реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею  

4  приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.  

5  підготовки масової депортації українців до Сибіру  

6  виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла»  

7  утвердження соціальної структури радянського суспільства 

 

1 2 7 2 1 7 7 2 1 2 7 1 

Правильна 

відповідь 

Варіанти можливого запису відповіді: 

…. 



Приклад написання цифр для заповнення бланка 

відповідей  

(завдання 29-30, 59-60) 
1 2 3 4 5 6 7 

У завданнях 29-30, 59-60 записуйте             по одній цифрі в кожній клітинці 

Для виправлення помилкової відповіді до               завдань    29-30, 59-60 використовуйте спеціально  відведене місце! 

29 3 2 5 30 1 4 2 

Місце для виправлення помилкової відповіді до завдань 29-30 

Запишіть новий варіант відповіді (усі три цифри) праворуч відповідного номера завдання 

Завдання з короткою відповіддю      множинного вибору (ТРИ ІЗ СЕМИ) 

Частина 2 Частина 1 - ДПА 

59 3 1 7 60 7 4 6 

29 1 3 5 30 59 4 2 6 60 3 4 5 

УВАГА! Під час виправлення попередній варіант відповіді перекреслювати не слід. Пам’ятайте! Останній 

варіант відповіді буде зарахований як ваша відповідь, навидь тоді, коли перший був правильним 

Історія України 



Приклад 

БЛАНКА А 

 

ЗНО – 2022: 

Англійська мова 
 

УВАГА!  

Відповіді позначаються лише на 

лицьовій сторінці бланка А 

Місце для штрих-коду роботи 
 

Наклеює інструктор 



 Математика 

Увага! Писати в полі екзаменаторів заборонено! 

Місце для штрих-коду 

роботи.  

Наклеює інструктор 

Поле екзаменаторів 

31 32 33 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 

І 

ІІ 

ІІІ 

Код екзаменаторів 

І 

ІІ 

ІІІ 

Б 

31 32 33 

Відсутні записи у завданні 



ЗНО – 2022: 
Напис:  

«КІНЕЦЬ  

БЛАНКА Б» 
Приклад:              

Англійська мова 

УВАГА!  

Відповіді позначаються лише на 

лицьовій сторінці бланка Б 

 

Місце для штрих-коду роботи 
 

Наклеює інструктор 

Увага! Писати в полі 

екзаменаторів заборонено! 

Кінець бланка Б 



Місце для штрих-коду роботи 
 

Наклеює інструктор 
Місце для штрих-коду роботи 

 

Наклеює інструктор 

Увага! Писати в полі 

екзаменаторів заборонено! Приклад: Математика 

На зворотному боці бланка 

можна писати у тому випадку, 

коли на ньому наклеєно  

штрихкод і внизу сторінки є 

напис: «КІНЕЦЬ БЛАНКА Б» 

 

Кінець бланка Б 



Місце для штрих-коду 

роботи 
 

Наклеює інструктор 
Місце для штрих-коду 

роботи 
 

Наклеює інструктор 

Увага! Писати в полі 

екзаменаторів заборонено! 

Кінець бланка Б 

На зворотному боці бланка 

можна писати  

у тому випадку, коли на ньому 

наклеєно  

штрихкод і внизу сторінки є 

напис: «КІНЕЦЬ БЛАНКА Б» 

 

Приклад: Українська мова і література 



Частина 3 «Українська мова» 

«Завдання відкритої форми з 

короткою письмовою відповіддю» 

містить 3 завдання відкритої 

форми.  

Відповіді на ці завдання треба 

записати в бланку відповідей В. 



Номер 

тестового 

зошита 

Частина І 

«Історія 

України ХХ – 

початок ХХІ 

ст.»  - ДПА 

Частина 2       

«Історія України 

від найдавніших 

часів до кінця ХІХ 

ст.» 

ЗАГАЛЬНИЙ 

ВИГЛЯД 

БЛАНКА 
А 



 ОДЕСЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

ІСТОРІЯ                        

УКРАЇНИ
ОПВ 

ВВ 

ВП 

МН 
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Переносячи 
відповіді до бланку 

(-ів), ще раз 
перевірте 

правильність 
відповідей  

 Вправлення у 
бланках А, Б і В 

робіть відповідно до 
вимог Інструкції 
(титульний лист 

тестового зошиту) 

Слідкуйте за 
часом, який 

було відведено 
для роботи над 

тестом з 
обраного вами 
предмету ЗНО! 

 Позначки у 
бланку відповідей 
А робіть чіткими. 
Пам’ятайте, що 
перевірка цього 

бланку 
здійснюватиметься 

комп’ютером! 



25 25 

27 

26 

27 

25 

27 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

ЗНО 2015 - 2021: ПОРОГОВІ БАЛИ ЗА 

РОКАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО  

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 



https://presentation-creation.ru/


https://presentation-creation.ru/


Історія 

України 

4. Використання в процесі 

підготовки до ЗНО  матеріалів 

сайту ОРЦОЯО 

 



САЙТ                                 

ОДЕСЬКОГО РЦОЯО                        

www.test-center.od.ua 
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Інформаційний матеріал на сайті ОРЦОЯО щодо підготовки до ЗНО-2022 

У шести додатках до Програми більше 700 слайдів, які містять                   

50-60% матеріалу, який є відповідями до можливих тестових завдань 



Софійський собор, Київ, 

1017/1037. Спочатку 

побудований у візантійському 

стилі, у XVIII ст. 

реконструйований у стилі 

українського бароко 

Історично-культурні 

 пам’ятки 

Дзвіниця Софійського  

собору 

Софіївський собор у м. Києві – 

перша половина ХІ ст., сучасний 

вигляд  



3. Територія розселення 

носіїв трипільської та 

середньостогівської 

археологічної культури 

Приклад розпізнавання  

на картосхемі: 



Писемний документ 
(грамота), який 

видавався підлеглим 
руським князям 

ханами Золотої Орди 
на велике або удільне 

княжіння в період 
золотоординського 
панування на Русі 

Ярлик 

Урядовець хана 
Золотої Орди, який за 

його дорученням 
здійснював облік 

населення та збирання 
данини на підкорених 

монголами руських 
землях 

Баскак 

Приклади  

значення  

понять  

і термінів 



 

Приклад на застосування персоналій -Аско́льд  
(? — 882 (?) — напівлегендарний варязький київський князь  

(860—882).  
Засновник Київського князівства в Наддніпрянщині. Згадується у «Повісті временних 

літ». Правив разом із Діром. Здійснив у 860 році похід на Константинополь.  

За візантійськими джерелами, охрестився близько 867 року, можливо, з певною 
кількістю дружинників; за переказами прийняв ім'я Миколай. За 

повідомленням Никоновського літопису воював з волзькими болгарами та печенігами.  

За літописними свідченнями убитий Олегом та його дружинниками-язичниками за 
Києвом, в районі Угорського урочища (сучасний Печерськ, Аскольдова могила). 

В Українській православній церкві прославлений як мученик.  

З князем пов'язують так званий «літопис Аскольда». Шведський історик Улоф фон 
Далін ототожнював Аскольда з Аслейком, сином шведського конунга Бйорна 

Залізнобокого, онуком легендарного вікінга Рагнара Лодброка. Михайло 
Грушевський вважав, що Аскольд міг бути нащадком династії князя Кия, 

наступником Бравлина. Також — Осколд, Оскольд, Осколод. 

Аскольд та Дір у 

Радзивіллівському  

літописі 

Вбивство  

Аскольда  і Діра 




