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ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ІСТОРІЯ 

УКРАЇНИ 

Готуємося до ЗНО-2022 з 

історії України: обговорення 

характеристики 

сертифікаційної роботи з 

прикладами завдань ЗНО 

минулих років 



1. Робота з Програмою ЗНО з історії 

України  

2. Характерстика сертифікаційної роботи з 

історії України  

3. Робота з тестовими матеріалами  

4. Використання матеріалів сайту ОРЦОЯО  

в процесі підготовки до ЗНО-2022                                         

з історії України 



Вебінар 

1. Робота з Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання з історії України, здобутих на основі  

повної загальної середньої освіти 
 

(наказ МОН України від 26.06.2018 р. № 696) 



Підготовка до ДПА/ЗНО-2022 передбачає, що Ви уже: 

обрали спеціальність 

вибрали заклад вищої освіти (ЗВО) 

ознайомилися з правилами вступу до обраного(их) ЗВО 

знаєте, які предмети Вам слід готувати до ДПА, а які – до ЗНО 

зареєструвалися для участі в ЗНО 



План 
Вашої 

підготовки 
до ЗНО-
2022 має 

включати: 

І. ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
З: 

Програмою ЗНО з історії України 

Характеристикою сертифікаційної 
роботи 

процедурою проведення ЗНО (ПЗНО) 

правами та обов’язками учасника                   
ЗНО-2022 

методичними рекомендаціями та 
матеріалами на сайті ОРЦОЯО 



План Вашої підготовки до ЗНО-2022 має включати: 

ІІ. ВИБІР: 

форм і методів 
підготовки 

відповідної 
навчальної 
літератури 

форм і методів 
контролю за власною 

підготовкою 



від 26.06.2018 р. № 696 

У першу чергу ознайомтеся з Програмою ЗНО-2022 з історії 

України на сайті ОРЦОЯО у розділі  

→Учаснику ЗНО →Готуємося до ЗНО →Історія України 



Програма  ЗНО-2022 

ЕЛЕМЕНТИ 
ІСТОРИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Хронологічна 
компетентність 

Логічна 
компетентність 

Аксіологічна 
компетентність 

Інформаційна 
компетентність 

Просторова 
компетентність 

Програма передбачає перевірку сформованості в учнів насамперед 

історичної компетентності 



Загальна схема підготовки до ЗНО-2022 з історії України 

РОБОТА З ПРОГРАМОЮ ЗНО З 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Зміст історії 
України 

Результати 
навчально-

пізнавальної 
діяльності 

Знає Уміє 

БЕЗПОСЕРЕДНЯ 
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО 

робота з навчальною літературою, 
підручниками тощо 

використання методичних 
матеріалів сайту ОРЦОЯО 

тематичні тренінги 

виконання ТЗ минулих років 

коригування знань 



Розділ 

Програми 

для розгляду 

як приклад 



Зміст історії України за розділом Програми «Українські землі у складі Речі 
Посполитої у першій половині XVII ст. 

Зміни в соціально-економічному житті 

Морські походи козаків 

Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського 
царства та Османської імперії 

Козацькі повстання 1620-1630-х рр. «Ординація Війська Запорозького….» 

Культура  

Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність 



знає: 

дати подій 

персоналії 

для візуального 
розпізнавання 

не для 
візуального 

розпізнавання значення 
понять і 
термінів 

історично-
культурні 
пам’ятки 

Учень/учениця 

Матеріал з 

відповідями 

на сайті 

ОРЦОЯО 



уміє 

встановлювати 
та групувати 
вказані дати 

відповідно до: 

подій 

явищ 

процесів 

співвідносити  

дати та історичні факти (події, явища, процеси) 
з періодами 

факти-події – з явищами, процесами 

визначати 
послідовність 

історичних 

подій 

явищ 

процесів 

Учень/учениця 



Уміє 

визначати правильність застосування в 
історичному контексті вказаних понять і 

термінів 

розпізнавати на картосхемі  

українські землі у складі 
різних держав 

Воєводства Речі 
Посполитої на 

українських землях 

характеризувати 

політичне та соціально-економічне становище в 
українських землях 

становище православної та греко-католицької 
церков 

діяльність та здобутки вказаних історичних 
діячів 

Учень/ 
учениця 



Уміє 

визначати наслідки 

«доби героїчних походів 
козацтва» перших десятиліть 

XVII ст. 

козацьких повстань 1620-
1630-х рр.  

сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела,  

що стосуються теми 

візуально розпізнавати та характеризувати вказані  

історично-культурні пам’ятки 

Учень/ 
учениця 



Дата проведення 10.06.2022 

Установлення порога «склав/не склав» до 29.06.2022 

Розміщення на інформаційних сторінках 

учасників результатів ЗНО-2022 

до 30.06.2022 

ЗНО-2022:  

Історія України 



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 психологічну та фізіологічну втому  під час підготовки 

та складання зовнішнього оцінювання через розміщення у Календарному плані 

одним за одним найбільш популярних предметів ЗНО-2022                                               

проміжок складає ≈ 2 дні 



Вебінар 

2. Характеристика 

сертифікаційної роботи з 

історії України 



Частина 1 

«Історія України ХХ – початку 

ХХІ ст.» (ДПА)  

містить 30 завдань 
різних форм 

Відповіді на ці завдання 
позначаються в бланку 

відповідей  А 

Частина 2 

«Історія України від найдавніших 

часів до кінця ХІХ ст.» 

містить 30 завдань 
різних форм 

Відповіді на ці завдання треба 
позначити  та записати в 

бланку відповідей  А 

Робота має дві частини: 



ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Кількість ТЗ 

• 60 

Максимальна 
кількість 
балів 

• 94 

Час на 
виконання 

• 150 

хв 



Типи завдань сертифікаційної роботи 

 

№ 

з/п 

 

Тип завдання 

Макс. к-ть балів за 

правильне виконання 

одного завдання 

 

Кількість 

ТЗ за 

типом 

№№  

ТЗ у тестовому 

зошиті та бланку 

відповідей 

1 Завдання з однією 

правильною відповіддю 
1 (за усі завдання - 

46) 

46 № 1 – 23,               

№ 31 – 53 

2 Завдання на встановлення 

відповідності 
4 (за усі завдання - 

24) 

6 № 24 – 26,                

№ 54 – 56  

3 Завдання на встановлення 

правильної послідовності 
3 (за усі завдання - 

12) 

4 № 27, № 28,                 

№ 57, № 58 

4 Завдання з вибором трьох 

правильних відповідей із 

семи запропонованих 

3 (за усі завдання - 

12) 

4 № 29, № 30,             

№ 59, № 60 
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання з вибором однієї правильної 
відповіді (№ 1–23*, 31–53).  

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких 
лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо 
учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і 
позначив відповідь у бланку відповідей А. 

Схема 
нарахування

 балів 

0 або 1 бал 

1 бал, якщо вказано правильну відповідь;  

0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або 
вказано більше однієї відповіді, або відповіді на 
завдання не надано. 



16. Який захід партійно-радянського керівництва в другій половині 1950-х 

– першій половині 1960-х рр. вплинув на життєвий рівень населення 

України?  

А збільшення присадибного господарства колгоспників  

Б узаконення підприємницької діяльності в торговельній сфері  

В ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва  

Г створення системи побутових послуг і системи громадського харчування 

 

КЛЮЧ 

Відповіді учасників (%) Не виконали 

завдання (%) 

Складність 

(P-value) 
А Б В Г 

В 22,4 18,2 46,2 13,0 0,2 46,2 
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання на встановлення відповідності 
(«логічні пари») (№ 24–26*, 54–56).  
Завдання має  основу та два стовпчики інформації, позначені 
цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання 
передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») 
між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання 
вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 
оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і 
колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 

Схема 
нарахування

 балів 

0, 1, 2, 3 або 4 бали 
1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну 
пару»);  

0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї 
позначки в рядку;  

0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної 
відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано 



 

КЛЮЧ 

Розподіл учасників (%) за кількістю 

набраних балів 

Складність 

(P-value) 

0 1 2 3 4 

ГДБВ 17,6 30,2 26,0 8,9 17,3 14,6 

55. Увідповідніть стан суспільства українських земель XV–XVII ст. з 

переліком історичних понять і термінів, які дають змогу характеризувати його. 

1 шляхта  

2 духовенство  

3 міщани  

4 селяни 

А «реєстр», «полковник», «клейноди»  

Б «братства», «магдебурзьке право», «магістрат»  

В «панщина», «закріпачення», «покозачення»  

Г «фільварок», «сейм», «вето»  

Д «унія», «полемічна література», «ставропігія»  
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання на встановлення правильної послідовності 

(№ 27*, 28* і 57, 58) 

 

 
. 

 

Завдання має основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів 
тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній 
послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – 
цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважають 
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 
зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок 
(букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 

 Схема 
нарахування

 балів 

0, 1, 2 або 3 бали 

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;  

2 бали, якщо вказано вказано першу й останню події;  

1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію;  

0 балів за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї 
позначки в рядку;  

0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або 
відповіді на завдання не надано. 



57. Установіть послідовність соціально-економічних процесів, 

яким відповідають наведені поняття.  

А «відруб»  

Б «вотчина»  

В «полюддя»  

Г «фільварок» 

 

КЛЮЧ 

Розподіл учасників (%) за кількістю 

набраних балів 

 

Складність  

(P-value) 
0 1 2 3 

ВБГА 46,5 35,8 3,2 14,5 38,5 
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи 
запропонованих варіантів відповіді(№ 29*, 30* і 59, 60) 

Завдання має основу та сім варіантів відповіді, позначених 
цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважають 
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 
оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку 
відповідей А. 

Схема 
нарахування

 балів 

0, 1, 2 або 3 бали 

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді 

(цифру) із трьох можливих;  

0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта 

відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано 

тричі, або відповіді на завдання не надано. 

Порядок написання цифр значення не має. 



59. Які події відбулися на українських землях у ХVІ ст.?  

1 заснування реєстрового козацтва  

2 створення першої слов’яно-греко-латинської школи (Острозької 

академії)  

3 ухвалення «Ординації Війська Запорозького реєстрового...»  

4 оприлюднення «Пунктів для заспокоєння руського народу»  

5 вступ Війська Запорозького низового до Київського братства  

6 видання у Львові Іваном Федоровичем книг «Апостол» і «Буквар»  

7 заснування Києво-Могилянського колегіуму 

 

КЛЮЧ 

Розподіл учасників (%) за кількістю 

набраних балів 

 

Складність (P-

value) 
0 1 2 3 

126 6,8 43,6 40,8 8,8 50,6 



Вебінар 

3. Робота з тестовими 

матеріалами 



Невміння працювати з тестовими 

матеріалами призводить до втрати  

30 %  
тестових балів! 



Тестові 

матеріали: 

Тестовий зошит 

 

 

 

Бланк відповідей 
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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. 



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 



ОПВ 

ВВ 

ВП 

МНВ 

УВАГА! У бланку відповідей 

не наведено назви 

колонок типів тестових завдань.  

 

Будьте уважні під час внесення 

відповідей 



Увага! 

12:18 37 

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 



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 навіть тоді, коли перший був правильним 

Історія України 
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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 зошита) 

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! 



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» 



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 







Вебінар 

4. Використання матеріалів сайту   

ОРЦОЯО 

в процесі підготовки до ЗНО-2022 



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 



Дати подій: Персоналії Значення понять і термінів: 

Тема 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала 

1199 р. - утворення Галицько-Волинської держави 

1223 р. – битва біля р. Калка; 

1238 - 1264 рр. – правління Данила Романовича 

1240 р. - захоплення Києва монголами 

1245 р. - битва під м. Ярослав; поїздка Данила Романовича у 

Золоту Орду 

 1253 - коронування Данила Романовича 

Роман Ростиславович, 

Данило Романович   

 (король Данило),  

Лев Данилович,  

Юрій І Львович,  

Юрій ІІ Болеслав 

«ярлик»,  

    «баскак» 

  

Історично-культурні пам’ятки: 

17. Успенський собор у м. Володимир – 1160 р., сучасний вигляд 

18. Церква святого Пантелеймона поблизу м. Галич - кінець ХІІ ст. 

19. Холмська ікона Богородиці - ХІІ ст. 

20. Дорогобузька ікона Богородиці - остання третина ХІІІ ст. 

Розпізнавати на картосхемі: 

13. Галицько-Волинську державу за правління Романа Мстиславича. 

14. Королівство Руське за правління Данила Романовича. 

15. Напрямки походів монголів на південно-західні землі Русі. 



ЗНО-2022 З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Укладач: 

Афанасьєв Микола Михайлович 

Ілюстрації                                           
до Переліку пам’яток  

архітектури та образотворчого 

мистецтва, обов’язкових  для 

розпізнавання абітурієнтами



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  



Північний фасад замку. 

 

 

 

Підгорецький замок зі 

сторони головної брами.  

 

 

 

Подвір'я замку, фото 

2010 р.  

41. Замок у Підгірцях (Львівська область). 

   1635-1640. 

 Підгоре́цький за́мок (або Палац у 

Підгірцях) — пам’ятка архітектури 

епохи пізнього Ренесансу і бароко. 

Розташований у селі Підгірці 

Бродівського району Львівської області. 

Замок було збудовано протягом 1635–

1640 років під керівництвом 

архітектора Андреа дель Аква за 

вказівкою коронного 

гетьмана Станіслава Конєцпольського. 

Підгорецький замок є одним із 

найкращих в Європі зразків поєднання 

ренесансного палацу з бастіонними 

укріпленнями. 

 





                                                    

2. Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний 

(бл. 1582-10 квітня (20 квітня ) 1622) 

Український полководець та 

політичний діяч, гетьман реєстрового 

козацтва, кошовий отаман Запорізької 

Січі.  

Очолював походи українських козаків 

до Криму і Туреччини 1614, 1615, 1616 

та 1620 рр. 1621 р., проти 

Московського царства (1617-18 рр.). 

 Герой битви за Хотин – останньої в 

житті гетьмана. 





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 



Походить від нім. – хутір, ферма. У 
XIV ст. – першій половині ХІХ ст. у 

Польщі, Литві, Білорусі, на 
території Правобережної України – 
комплекс земельних угідь, на яких 
феодал вів власне господарство, 
використовуючи працю кріпаків, 

пізніше – найманих. Зорієнтований 
на продаж продукції 

Фільварок 

Особисто залежний 
від поміщика й 

прикріплений до 
земельного наділу 

селянин 

Кріпак 



Програма ЗНО з історії України від 2018 р. 

Персоналії, які можуть 

пропонуватися не для 

візуального 

розпізнавання 



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 



39. Іван Сулима 
СУЛИМА Іван (р. н. невід. — п. 1635) — гетьман нереєстрових козаків. 

За походженням дрібний шляхтич із Чернігівщини.  

Тривалий час був управителем маєтків Жолкевських і Даниловичів 

поблизу Борисполя. Магнатські утиски змусили Сулиму зайнятися 

козакуванням.  

На Запорозькій Січі він обирався кошовим отаманом, брав участь у 

багатьох походах проти турків і татар. Уперше згадується як 

козацький гетьман 1628. Улітку 1635 С. очолив виступ запорожців на 

волості з Січі. У ніч з 11 на 12 серпня 1635 козаки штурмом здобули 

Кодацьку фортецю і знищили гарнізон коронного війська.  

Далі повстанці піднялися вище по Дніпру до Кременчука і Крилова, 

звідки Сулима розіслав універсали до українського населення, 

закликаючи його до боротьби проти польсько-шляхетського гніту.  

Королівські комісари А. Кисіль і Л. Жолкевський організували 

похід реєстрових козаків проти повстанців. Оборона останніх проти 

переважаючих сил противника на одному з дніпровських островів 

тривала кілька місяців. Згодом реєстровці схопили козацького ватажка і 

видали властям. Сулиму і кількох його соратників відвезли у Варшаву, де 

й стратили як ворогів Речі Посполитої. 



ЗНО-2022 З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Укладач: 

Афанасьєв Микола Михайлович 

Розпізнавання  

на картосхемі 



3. Територія розселення 

носіїв трипільської та 

середньостогівської 

археологічної культури 



Аналіз змісту завдань ЗНО-2021 з історії України свідчить, що тільки 

ознайомлення з викладеними на сайт ОРЦОЯО матеріалами щодо підготовки 

до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України дозволяє дати  

100-відсотковово правильну відповідь на, як мінімум,  

30 із 60  
тестових завдань сертифікаційної роботи, набравши при цьому  

44 бали з 94  
максимально можливих 



Щоденне знайомство з 

теленовинами і 

радіоновинами теж надає 

можливість ближче 

познайомитися і 

запам’ятати важливі події 

історії України  та світу,  які 

передбачені програмою 

ЗНО з  історії України 

Наприклад,  



НОВИНИ 
21.11.2021 

День 
гідності 

та 
свободи 

27.11.2021 

День 
пам’яті 
жертв 

голодоморів 

06.12.2021 

День 
Збройних 

Сил 
України 

14.12.2021 

День 
вшанування 

учасників 
ліквідації 

наслідків аварії на 
Чорнобильській 

АЕС 

Липень - 
жовтень 

400 років із 
часу 

Хотинської 
битви 




