
 ОДЕСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР  ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ  ОСВІТИ 



Підсумки ДПА-2019.                    

Аналітична характеристика 

сертифікаційних робіт та методичні 

рекомендації щодо підготовки до 

ДПА-2020 





                                                    

Більш за все нас хвилює 

підготовка учасників до 

ДПА/ЗНО.  
 

Якщо за період навчання 

учень не засвоїв матеріал, 

то намагатися «вбити» 

йому в голову щось за 

короткий термін дуже й 

дуже важко. 

Та й не всі ще визначилися 

з вибором ЗВО та 

спеціальністю, а значить, і 

з предметами ЗНО 
 

А час до початку 

проведення  ДПА/ЗНО 

спливає невпинно. 



                                                    

І знову виникають 

споконвічна проблема і 

питання:  

«Що робити і хто є винним»  



                                                    

Як кажуть у народі:  

Треба виховувати дитину, коли 

вона лежить поперек лавки, а 

не повздовж, бо тоді вже буде 

пізно!  

Якщо добре подумати, то ми ще 

можемо і маємо допомогти 

багатьом молодим людям у 

подібній ситуації на цьому дуже 

важливому відрізку їхнього 

життя. Чим саме?  



                                                    

Надати поради щодо вибору ЗВО і 
спеціальності 

Підказати, як спланувати час для 
підготовки до ДПА/ЗНО 

Які форми і методи, літературу, сайти 
обрати для навчання? 

Ознайомити з процедурою проведення 
ЗНО, порадивши пройти пробне ЗНО-
2020 тощо 



                                                    

І що це дасть нашим вступникам? 

Зорієнтує їх на час підготовки 
до ЗНО-2020 

Посилить мотивацію 

Надасть впевненості 

Дозволить більш якісно 
підготуватися до ЗНО 



                                                    

- треба з чогось почати. 
Давайте «відштовхнемо наш човен 

від берега» з переліку питань, які 

будуть висвітлені під час виступу 

     використання  роздумів 

отримання  
досвіду  

   мотивації 

Щоб надати вам для роботи зі вступниками 
конкретний фактичний матеріал для: 



1. Результати ДПА-2019 з історії України 

2. Аналіз результатів ДПА-2019 з 

історії України  

3. Аналітична характеристика 

сертифікаційних робіт 2020 року 

4. Методичні рекомендації щодо 

підготовки до ДПА-2020 з історії 

України  

П 

И 

Т 

А 

Н 

Н 

Я 



1. Результати 

ДПА-2019 з 

історії України 
 



                                                                    

Початковий 

РНД 

Середній 

РНД 

Достатній 

РНД 

Високий 

РНД 



Кількість осіб, які взяли участь у ДПА й отримали 

результат 

32323 

1102 

196644 

0
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250000

ЗПТО (Україна) ЗПТО (Одеська 

область) 

Загалом по Україні  



% учасників, які отримали  

оцінку відповідного рівня 

 

6,2 

68,2 

25,5 

0,2 

8,1 

75,3 

16,5 

0,1 

2,1 

40,5 

46,6 

10,8 

початковий (1-3 бали) 

середній  (4-6 балів) 

достатній (7-9 балів) 

високий  (10-12 балів) 
Загалом по Україні  

ЗПТО (Одеська область) 

ЗПТО (Україна) 



Заклади ПТО (Одеська область) 

8,1 %  
(89 осіб) 

75,3 %  
(830 осіб) 

16,5 % 

 (182 особи) 
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(10-12 балів) 

% учасників, які отримали оцінку 

відповідного рівня 

 



Кількість учасників, які отримали оцінку відповідних рівнів 

919 осіб               

(83,4 %) 

183 особи 
(16,6 %) 

Початковий і середній 

РНД (1-6 балів) 

Достатній і високий 

РНД (7-9 балів) 



Має високий РНД лише 1 учень ЗПТО 

Північний центр 

професійної освіти, 

Савранський р-н 
86 10,5 76,7 11,6 1,2 

1,2 % - 1 особа 

10,5 % - 9 осіб 



4 ЗПТО з 26 не мають учнів, які показали 

початковий РНД 

ЗПТО К
-т

ь
 

у
ч

а
с
н

и
к

ів
 

Початковий 

РНД 

Середній 

РНД 

Достатній 

РНД 

Високий 

РНД 

ДНЗ «Ананьївський 

професійний аграрний ліцей» 
1 0,0 100,0 0,0 0,0 

ДНЗ «Цебриківський 

професійний аграрний ліцей» 
15 0,0 66,7 33,3 0,0 

ДНЗ «Суворовський 

професійний аграрний ліцей» 
1 0,0 0,0 100,0 0,0 

ДНЗ «Тарутинський 

професійний аграрний 

ліцей» 

25 0,0 80,0 20,0 0,0 



Лише початковий і середній РНД показали учні 

ЗПТО К
-т

ь
 

у
ч

а
с
н

и
к

ів
 

Початковий 

РНД 

Середній 

РНД 

Достатній 

РНД 

Високий 

РНД 

ДНЗ 

«Татарбунарське 

професійно-

технічне аграрне 

училище» 

14 7,1 92,9 0,0 0,0 



Тільки середній і достатній РНД показали учні  

ЗПТО К
-т

ь
 

у
ч

а
с
н

и
к

ів
 

Початковий 

РНД 

Середній 

РНД 

Достатній 

РНД 

Високий 

РНД 

ДНЗ «Тарутинський 

професійний аграрний 

ліцей» 
25 0,0 80,0 20,0 0,0 

ДНЗ «Суворовський 

професійний аграрний 

ліцей» 
1 0,0 0,0 100,0 0,0 

ДНЗ «Цебриківський 

професійний аграрний ліцей" 
15 0,0 66,7 33,3 0,0 



ЗПТО, у яких під час ДПА від 20 до 38,5 % учнів показали 

достатній РНД  

20,0 % 

20,2 % (27) 

23,1 % 

23,5 % (24) 

29,3 % 

33,3 % 

38,5 %  

ДНЗ "Тарутинський професійний 

аграрний ліцей" (25) 

ДНЗ "Одеський центр професійно-

технічної освіти" (134) 

ПУ № 3 НУ  "Одеська юридична 

академія" (13) 

ДНЗ "Одеський професійний ліцей 

морського транспорту" (102) 

ДПТНЗ "Одеський професійний ліцей 

технологій та дизайну" (41) 

ДНЗ "Цебриківський професійний 

аграрний ліцей" (15) 

ДНЗ "Одеський професійний ліцей 

будівництва та архітектури" (39) 



2. Аналіз 

результатів 

ЗНО-2019 з 

історії України  
 





ВОВ: кількість учасників, які дали правильні відповіді (у %) 

10 – 11 класи 
Правильно відповіли 

(% учасників) 

7 - 9 класи 

№№ ТЗ 
Кількість 

ТЗ (23) 

Кількість 

ТЗ (23) 
№№ ТЗ 

1, 4, 8, 11 4 від 11 до 20 % 5 35, 46, 49, 50, 53 

6, 22 2 від 21 до 30 % 5 31, 33, 38, 41, 51 

9, 13, 17, 19, 20 5 від 31 до  40 % 8 
32, 34, 36, 37, 40, 

44, 45, 48 

2, 5, 7, 16, 18 5 від 41 до 50 % 1 43 

3, 12, 14, 15, 23 5 від 51 до 60 % 2 42, 47 

10,21 2 від 61 до 70 % 2 39, 52 

Не було ТЗ, на які відповіли б 

від 1 – до 10 % та від 71 до 100 %  

учасників ЗНО-2019 



Кількість учасників ЗНО-2019 за формами ТЗ,                                         

які набрали «0» балів (у %) 

Правильно 

відповіли (% 

учасників) 

Форми та номери ТЗ 

10 – 11 класи 7-9 класи 

ВВ ВП МВ ВВ ВП МВ 

від 1 до 10 % 25 - 30 - - 59 

від 11 до 20 % - 28 29 54, 55 - 60 

від 21 до 30 % 24 - - 56 - - 

від 31 до  40 % 26 - - - - - 

від 41 до 50 % - 27 - - 57, 58 - 

Не було ТЗ, на які відповіли б від 51 до 100 %  

учасників ЗНО-2019 



Використання, 

першоджерел, фото, карт-

схем, картин, плакатів, 

пам’яток архітектури у 

тестових завданнях 

сертифікаційної роботи 

2019 року з історії України 

(27 ТЗ) 

13 
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Першоджерела 

Карти-схеми 

Персоналії 

Картини  

Плакати  

Фото-події 

Пам’ятки   

Пам’ятка - карта-

схема 



Результати виконання ТЗ з ОПВ із використанням 

першроджерел (% виконавших) 

48,2 
53,9 54,9 

37,5 

31,2 29,4 

22,6 
25,1 
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Результати виконання ТЗ (з ОПВ %) 

з використання фото персоналій 

41,2 

53,7 

33,6 

64,7 
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Кластерні завдання: кількість учасників, які виконали ТЗ (у %) 

45,5 

26,8 

41,2 
37,2 

65,8 
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Результати виконання ТЗ з використанням карт-схем, 

фото, першоджерел                                                                        

(відповідність, хронологія, множинного вибору) 

14,3 

48,1 

7,2 

19,1 

47,5 

№ 8 (мн.в., 

карти-схеми) не 

виконали (%) 

№ 27 (хр., фото) 

не виконали (%) 

№ 30 (мн.в., 

карти-схеми) не 

виконали (%) 

ТЗ № 54 (відп., 

джерела) не 

виконали (%) 

№ 57 (хр., 

джерела) не 

виконали (%) 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Аналіз результатів 
виконання завдань 

сертифікаційної роботи 
зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії 
України 2019 року показав, 

що значна частина 
учасників тестування 

(понад 60 %) володіє лише 
фрагментарними 

знаннями історичних:  

дат 

понять 

подій 

термінів 

процесів 



У більшості тестованих не сформовані базові вміння 

встановлювати послідовність і синхронність історичних подій 

Понад 70 % 
Понад 60 % 

Майже 80 % 

Понад 60 % 
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Кількіст учасників ЗНО-2019 (у %), які не 

змогли виконати ТЗ № 6, 20, 40 та 48 



                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте 

завдання 5–7. «Під сильним напором польських сил, за браком 

амуніції та інших матеріалів Галицька армія буде змушена 

перейти річку Збруч та шукати опóру [підтримку] на широких 

ланах Великої України. Із цих причин командування Галицької 

армії звертається з проханням до головного Отамана – призначити 

район виключно для Галицької армії, – де армія змогла б 

відпочити та впорядкуватися…» 

КЛАСТЕРНЕ ЗАВДАННЯ 



6. У цитованому документі відображено ситуацію 

боротьби за збереження державності України в  

А 1917 р.  

Б 1918 р.  

В 1919 р.  

Г 1920 р. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

В 28,1 33,3 26,8 11,6 



Прочитайте уривок історичного документа та виконайте завдання 

20–22. «...Сам факт проведення з’їзду – серйозна поразка 

[компартійного] апарату. Тривалий час Україна була республікою 

“застою” й, нарешті, вона сказала своє вагоме слово. Було 

враховано помилки інших республік, і ми прийшли до з’їзду без 

катаклізмів... З’їзд став силою, що консолідувала людей різних 

поколінь, політичних поглядів, багатьох організацій». 

КЛАСТЕРНЕ ЗАВДАННЯ 



20. У якому році відбулась описана подія?  

А 1988 р.  

Б 1989 р.  

В 1990 р.  

Г 1991 р.  

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

Б 13,0 37,2 23,6 25,9 



40. Яким роком датовано лист, уривок з якого наведено: 
«Вельможний і милостивий молдавський господарю… Ті 
добрі відносини, що між нами були, і тепер трохи 
зіпсовано, треба ще більше зміцнити… Що наш син 
загинув.., то цього не можна повернути… Як і раніше, 
віритимемо один одному… Богдан Хмельницький, 
гетьман Війська Запорозького…»?  

А  1648 р.  

Б  1650 р.  

В  1651 р.  

Г  1653 р. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

Г 24,0 16,6 31,1 22,6 



48. Василь Каразін та Михайло Максимович 
були причетні до  

А  проведення Собору руських учених у Львові. 
Б  становлення українського професійного 
театру в Галичині.  

В  започаткування українськомовної преси в 
Наддніпрянській Україні.  

Г відкриття університетів на українських землях 
у складі Російської імперії. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

Г 14,2 18,7 24,6 36,7 



Деякі труднощі виникали в багатьох учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання під час визначення 

історичних понять і термінів, пояснення доречності 

вживання їх (завдання 4, 50). 

4. «Самостійники» були ініціаторами  

А   виступу «полуботківців».  

В   гетьманського перевороту.  

Б   створення Української Центральної Ради.  

Г   скликання Всеукраїнського національного конгресу. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

А 18,2 22,0 36,6 23,0 



Завдання 50 не виконали понад 80 % абітурієнтів.  
 

50. Представників громадівського руху в 
Наддніпрянській Україні називали  

А радикалами.  

Б народовцями.  

В українофілами.  

Г москвофілами.  

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

В 27,1 39,0 18,9 9,1 



 Установити причиново-наслідкові зв’язки (завдання 49) не 

змогли понад 80 % тестованих.  

49. Скасування кріпосного права на українських землях у 

складі Російської імперії сприяло  

А появі селянських хуторів і відрубів.  

Б ліквідації поміщицького землеволодіння.  

В утвердженню натурального господарства на селі.  

Г поглибленню соціального розшарування селянства. 

 

Ключ 

Відповіді учасників (%)  

А   Б   В  Г 

Г 21,0 40,3 15,5 17,3 



В учасників тестування виникли проблеми щодо правильної локалізації 

історико-географічних об’єктів та історичних фактів (подій, явищ, процесів) 

на карті (завдання 8 виконали 16 % тестованих).  

8. Якою цифрою на картосхемі 

позначено територію, що мала 

статус автономії в складі 

Української СРР?  

А 1  

Б 2  

В 3  

Г 4 

 
Ключ 

Відповіді учасників 

(%)  

А   Б   В  Г 

А 16,3 10,3 14,4 58,8 



Традиційно складні завдання на 

встановлення послідовності мають 

високу розподільну здатність, а тому 

дають змогу виокремити сильних 

учасників.  



 Аналіз результатів виконання завдань сертифікаційної роботи 

виявив недостатню обізнаність абітурієнтів з таких тем:  

«Наслідки російсько-турецьких війн»  

«Революція 1848–1849 років»  

«Економічний розвиток Наддніпрянської України другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст.»  

«Громадівський рух»  

«Західна Україна в 1921–1939 рр.»  

«Галицько-Волинська держава»  



                                                    

3. Аналітична 

характеристика 

сертифікаційних 

робіт 2020 року 

 



Сертифікаційна 

робота з історії 

України 

містить              

  60  
завдань 

Максимальна 
кількість балів, 

яку можна 
набрати, 

правильно 
виконавши всі 

завдання, – 

       94 

На виконання 

сертифікаційної 

роботи 

відведено             

150  
хвилин 



Частина 1 

«Історія України ХХ – початку 

ХХІ ст.»  

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: 



Результат виконання завдань 
частини 1 буде зараховано (за 

вибором здобувача) як 
результат ДПА за освітній 

рівень повної загальної 
середньої освіти для учнів 

(слухачів, студентів) закладів 
освіти, які в 2019 році 

завершують здобуття повної 
загальної середньої освіти 

Результат виконання 
завдань частин 1 і 2 

буде 
використовуватися    
під час прийому до 

закладів вищої освіти 



У тестовому зошиті містяться 
форми завдань: 

з вибором 

однієї 

правильної 

відповіді 

на 

встановлення 

відповідності 

на 

встановлення 

правильної 

послідовності 

вибором 

трьох правильних 

відповідей із семи 

запропонованих 

варіантів відповіді. 



* – завдання з історії 

України, результат 

виконання яких буде 

зараховуватися як результат 

державної підсумкової 

атестації 
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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. 
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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 
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Форма / 
опис 

завдання 

Завдання на встановлення правильної 
послідовності (№ 27*, 28* і 57, 58). 

Завдання має основу та переліку 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. 
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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. 
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Зошит 

12 

ЗОВНІШНЄ  

НЕЗАЛЕЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 2020 
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. 



Тест з історії 
України           

буде перекладено 
з урахуванням 
реєстраційних 

даних учасників 
ЗНО-2020 на 

наступні мови: 

кримсько- 

татарську 

молдовську 

польську 

румунську 

угорську 

російську 



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 
ЗОШИТ 

5 



61 

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 

Історія України 

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 



Увага! 
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НЕПРАВИЛЬНО! 

ПОЗНАЧКИ У БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ 

ПРАВИЛЬНО! 

ПОЗНАЧКИ У БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ 

РОБИТИ РУЧКОЮ З ПАСТОЮ ТІЛЬКИ 

ЧОРНОГО КОЛЬОРУ! 



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) 

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 



4. Методичні 

рекомендації щодо 

підготовки до                     

ДПА/ЗНО-2020             

з історії України  

 



Основні напрями підготовки до 

ДПА/ЗНО – 2020 вкючають: 

Підготовку до процедури 
проходження ЗНО 

Підготовку до ЗНО з 
певного предмета 



Підготовка до процедури проходження ЗНО 

Ознайомлення з нормативними 
документами 

Сайт УЦОЯО 
www.testportal.gov.ua 

Сайт ОРЦОЯО 
www.test-center.od.ua 

Освіта в Україні та за кордоном 

www.osvita.ua 

Практичні дії 

Підготовка 
реєстраційних 

документів 

Реєстрація 

Створення 
алгоритму дій 

щодо 
технологічної 
частини ЗНО 

Пробне ЗНО 

Знайомство і 
досвід 

Психологічне 
налаштування 

Навчання 

розподіляти час 

Оцінка свого   
РНД 



Підготовка до ЗНО з певного предмета 

Ознайомлення 
з результатами 

ЗНО 

Звіти 
УЦОЯО  на 

сайті УЦОЯО 

Регіональні  
дані на сайті 

УЦОЯО 

Пробне  

ЗНО 

Ознайомлення 
з процедурою 
проведення 

ЗНО 

Ознайомлення 
зі структурою 
та формами 

подання 
тестових 

матеріалів  

Вибір форми 
підготовки 

Індивідуальна  

З репетитором 

Підготовчі 
курси 

На сайті  

УЦОЯО 

Ознайомлення з 
Програмою з 

предмета ЗНО  

Ознайомлення з 
Характеристикою 
сертифікаційної 

роботи з предмета 
ЗНО 

Методичні 
рекомендації на 
сайті ОРЦОЯО 

Презентації 

Методичні 
поради 

Розробка 
тематичних 

класних 
годин, 

батьківських 
зборів тощо 



Програма ЗНО-2020  

з історії України  

затверджена Наказом Міністерства 

освіти і науки України  

від 26.06.2018 р. № 696 



Вимоги програм 

Основні предметні   вміння 
та навички (2016 р.) 

Розпізнавати на 
картосхемі   

Характеризувати 

Визначати 

Пояснювати 

Результати навчально-пізнавальної 
діяльності (2018 р.) 

Знає: 

Дати періодів 

значення понять і 
термінів 

історично-культурні 
пам’ятки 

Уміє: 
встановлювати 

визначати  

розпізнавати 

характеризувати 

пояснювати 

візуально 
розпізнавати та 
характеризувати  

сприймати та 
інтерпретувати   



Програма 2020 

ЕЛЕМЕНТИ 
ІСТОРИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Хронологічна 
компетентність 

Логічна 
компетентність 

Аксіологічна 
компетентність 

Інформаційна 
компетентність 

Просторова 
компетентність 





Для предметників: 

Фактичний 
матеріал, 

викладений у 
Прогамі 

Дати і події 

Персоналії для візуального розпізнавання 

Історично-культурні пам’ятки 

Розпізнавання на картосхемі 

Поняття і терміни 

Персоналії які наведені у Програмі 



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. 



Дати подій є безпосередньо у самі Програмі: 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 

 для 

розпізнавання     

є на сайті 

ОРЦОЯО 

 

 

зробіть  

самостійно 
для інших 

випадків – 

зробіть 

самостійно 

Історично-культурні пам’ятки: 

є на сайті ОРЦОЯО 

Розпізнавати на картосхемі: 

зробіть самостійно 



Дати подій: 

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 

  



                                                    

9. Котляревський Іван Петрович                                                            
(29 серпня (9 вересня) 1769 —

 29 жовтня (10 листопада) 1838) 

Український письменник,  

поет, драматург, 

основоположник 

сучасної української 

літератури, громадський 

діяч. Підтримував зв'язки 

з декабристами. Його 

поема «Енеїда» (1798) 

стала першим в українській 

літературі твором, 

написаним народною 

мовою. 

ПЕРСОНАЛІЇЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ 



                                                    

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. Києв – 

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 



Далі уже справа, як кажуть, техніки – маніпуляція із цим 

фактичним матеріалом: 

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

 

Хронологічної        Просторової         Логічної       Аксіологічної       Інформаційної 

ТА ВСТУПНИК УМІЄЇ: 

۩ Встановлювати співвідношення 

۩ Визначати правильність застосування 

۩ Розпізнавати на картосхемі 

۩ Характеризувати 

۩Визначати риси 

۩Пояснювати наслідки та значення (причинно-

наслідкові зв’язки) 
۩ Візуально розпізнавати 

ЯКЩО ВСТУПНИК ЗНАЄ: 

۩ Дати і події 

۩ Персоналії 

۩ Значення понять і термінів 

۩ Історично-культурні пам’ятки 

۩ Картосхеми 



учасник ДПА/ЗНО,  

знаючи періодизацію історії та 
наведений вище фактичний 

матеріал,  

гарантовано може отримати 
високий результат  

під час ДПА і ЗНО 




