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Зміст роботи ЗНО з історії України визначено Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати 

вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено 

Міністерством освіти і науки України, наказ від 26.06.2018 р. № 696). 

Загальна кількість завдань роботи - 60. 

На виконання роботи відведено 150 хвилин. 

Робота складається з двох частин. 

Частина 1 «Історія України XX - початкуXXI ст.» містить 30 завдань 

різних форм, результат виконання частини 1 буде зараховуватися як 

державна підсумкова атестація. 

Частина 1 «Історія України  від найдавніших часів до кінця XIX ст.» 

містить 30 завдань різних форм, результат виконання частини 1 і 2 буде 

використовуватися під час прийму до вищих навчальних закладів. 

Розроблені тестові завдання роботи ЗНО з історії України  

передбачають перевірку сформованих знань про основні політичні, 

соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, 

діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в абітурієнтів 

загально предметних історичних умінь. Тестові завдання мають перевіряти 

такі знання й уміння: 

- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди 

найважливіший подій і процесів, поняття, місця  подій, обставини, учасників, 

результати подій, пам`ятки культури; 

- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних 

подій, їх послідовність і синхронність, встановлювати відповідність між 

явищами, процесами, подіями та періодами, епохами; 

- локалізувати історико-географічні об`єкти та історичні факти 

(події, явища, процеси)  на карті; 

- описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам`ятки культури різних 

епох; 



- характеризувати (визначати істотні характерні риси, складові, 

етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних 

постатей; 

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і 

типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за 

вказаною ознакою; 

- розпізнавати найвидатніші культурні пам`ятки, описувати їх, 

визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам`яток 

різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській 

культурній спадщині; 

- визначати найважливіші зміни, що відбувалися в житті людства, 

значення найважливіших подій в історії України; 

- встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх 

значення; 

- давати визначення історичних понять і термінів, пояснювати їх і 

доречно вживати; 

- працювати з історичними документами різного змісту, а саме: 

встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною 

епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати 

основні ідеї, які він висвітлює. 

Загальна кількість завдань роботи - 60. 

На виконання роботи відведено 150 хвилин. 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ 

Робота ЗНО з історії України складається із  60 завдань чотирьох форм: 

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного 

завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного 

оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь. 

Тест містить 46 завдань з вибором однієї правильної відповіді (№1-23 

та №31-53), що оцінюються в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну 

відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше 

однієї відповіді, або відповіді не надано. 

2.Завдання на встановлення відповідності - до кожного завдання подано 

інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб 

виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, 

позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання 

вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок 

(букви від А до Д) у таблиці.  

Тест містить шість завдань на встановлення відповідності (№24-26 та №54-

56), що оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно 

встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної 

правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано. 



3.Завдання на встановлення правильної послідовності - до кожного 

завдання подано перелік подій, 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 

вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання 

правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок 

(букви від А до Г) у таблиці. 

Тест містить 4 завдання на встановлення правильної послідовності (№27-28 

та №57-58), що оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно 

вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню 

події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо 

вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано. 

4.Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи 

запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного 

вибору) - до кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед 

яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав правильні відповіді . 

Тест містить чотири завдання (№29-30 та №59-60) з вибором трьох 

правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з 

короткою відповіддю множинного вибору), що оцінюються в 0, 1, 2 або 3 

тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох 

можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або 

відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати , правильно виконавши всі 

завдання роботи ЗНО з історії України, - 94: 

- 47 балів за виконання завдань частини 1; 

- 47 балів за виконання завдань частини 2.  


