
Методичні рекомендації 

«Особливості підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до ДПА, 

ЗНО з історії України: практичний аспект» 

 
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є виявлення 

рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення 

відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту. 

Головне завдання сучасної української школи – створити умови для розвитку 

кожної особистості як неповторної індивідуальності, здатної до творчої 

самореалізації, навчання впродовж життя. З огляду на це, велике значення має 

формування в особистості прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, уміння 

ставити та продуктивно вирішувати нові проблеми, критично мислити, грамотно 

працювати з інформацією.  

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 

необхідно звернути  увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України, яка хронологічно охоплює весь зміст шкільних курсів від найдавніших часів 

до сьогодення. 

Під час підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України  рекомендуємо використовувати тестові технології в три етапи:  

– теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення 

тестування; 

– організація тестування; 

– аналіз і корекція результатів. 

На першому етапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє тестові 

завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання, високий ступінь 

валідності, багатоваріантність, побудова неправильних відповідей на основі типових 

помилок. Типологія тестів ураховує особливості їх змісту та структури. 

Другий етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил виконання 

тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування алгоритмів виконання 

завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим для вчителя є дотримання 

головної вимоги в освоєнні тестових технологій школярами – від простих завдань до 

складніших. Освоєння кожної нової форми тестових завдань слід починати з 

детального ознайомлення з інструкцією щодо їх виконання. 

На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних помилок, 

що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, найбільш 

зручній і звичній для вчителя й школярів формі. 

При виконанні тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України  учні мають:  

– називати історичні дати, хронологічні межі, періоди найважливіших 

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

пам’ятки культури; 

– визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, 

їх послідовність та 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 й 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.  

Зміст тестових завдань визначається програмою зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України. Звертаємо увагу на те, що різні форми тестових завдань 

передбачають різну тактику їх виконання. За формою завдання з історії України 

можуть бути:  з однією правильною відповіддю, на встановлення правильної 

хронологічної чи логічної  послідовності, на встановлення відповідності, з вибором 

трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою 

відповіддю множинного вибору). 

Учителеві варто пам’ятати, що на виконання завдань з вибором однієї 

правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних 

відповідей або встановлення відповіді – півтори хвилини. Важливо привчати учнів 

виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити 

їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. На 

цьому етапі учителеві слід навчати учнів алгоритмів виконання тестових завдань 

різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й 

визначати шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як 

виправити виявлені помилки. 

Даючи тест, треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути 

різноманітними за змістом і формою. Учитель повинен пам’ятати, що завдання треба 

формулювати переважно  у  формі стверджувального  речення, воно  має  бути  

максимально коротким, точним і однозначним, а варіанти відповідей доступними для 

розуміння школярами.  

Звертаємо увагу на історичні персоналії, названі в програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України. Учні повинні вміти розпізнавати за 

портретними рисами (автентичними пам’ятками – фотографіями тощо) історичних осіб, 

характеризувати діяльність цих людей, встановлювати відповідність між їх діяльністю та 

певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати їх вплив 

на хід історичних подій.  

Окрім того, учні повинні називати, визначати, оперувати поняттями та термінами, 

зазначеними у програмі зовнішнього незалежного оцінювання, встановлювати 

відповідність з епохою, діяльністю певних політичних сил чи історичних діячів тощо.  

В умовах компетентнісно зорієнтованого навчання історії формування 

просторової компетентності набуває першочергового значення. Варто зазначити, що 

основу просторової компетенції та картографічних умінь складають уміння, 



спрямовані на розуміння динаміки історичних подій і процесів у просторі, 

конкретизації історико-географічних знань про об’єкти минулого, усвідомлення 

причинно-наслідкових зв’язків і значення подій, явищ і процесів, зумовлених 

просторовим розташуванням об’єктів. 

На окрему увагу заслуговують завдання, що перевіряють уміння працювати з 

історичною картою. Відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання  з 

історії України учням необхідно пропонувати завдання, у яких використовуються не 

тільки контурні карти, а й навчальні історичні карти. Звертаємо увагу, що однією зі 

сходинок на шляху формування просторової компетентності є володіння учнями 

вміння локалізувати – знаходити, показувати й словесно описувати історичні факти 

(події, явища, процеси) та історико-географічні об’єкти на карті. Це вміння створює 

умови  для розвитку в учнів здатності використовувати картографічні засоби 

навчання як джерела історичної інформації про територіальні зміни, динаміку 

розвитку історичних подій, явищ, процесів тощо. На уроках історії України важливо 

вміти орієнтуватися в місце розташуванні історичних регіонів тощо. 

Хронологічна компетентність також є специфічною, оскільки правильне 

віднесення історичних подій до певного хронологічного відтінку, об’єктивне 

визначення послідовності подій – ключова умова розуміння історії, засвоєння 

загальної картини історичного розвитку 

Вважаємо доцільним на уроках використовувати тестові завдання, які 

передбачають опрацювання фрагментів історичних джерел, яких, як відомо, щороку 

стає більше в тестах зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для перевірки історичної компетентності розробники завдань ЗНО з історії 

України дедалі частіше використовують візуальні джерела. Адже в умовах 

компетентнісного навчання будь-яка ілюстрація повинна стати об’єктом критичного 

аналізу. Звичним вже стали завдання на встановлення дат, періодів, хронологічних 

меж за подіями, явищами, процесами, засвідченими візуальними історичними 

джерелами, суть яких полягає в тому, щоб учні за опосередкованими ознаками 

встановили приблизний час створення фотодокумента або плаката. Актуальним є 

також завдання на співвіднесення одиничних фактів (подій, явищ, процесів), імен з 

історичними явищами й процесами з фотодокументами або плакатами; виявлення 

характерних ознак доби, спираючись на наведені візуальні джерела. 

Невід’ємною складовою програми зовнішнього незалежного оцінювання з 

історії України є перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, 

обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами. 

Під час підготовки учнів до державної підсумкової атестації чи зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України  пропонуємо: 

 вивчати, повторювати, закріплювати значення історичних термінів, 

використовуючи різні методи, форми роботи для запам’ятовування;  

 тренувати пам’ять щодо знання хронології  з використанням «лінії часу», 

ігрових форм роботи; 

 використовувати варіанти пам’яток для характеристики портрета 

історичного діяча, брати активну участь в обговоренні видатної особи посилаючись 

на документи, мемуари, листи та інші джерела; 

 здійснювати  практичну роботу щодо заповнення контурних карт, 

користуючись атласами; 

 брати до уваги  міжпредметні  зв’язки при вивченні окремих тем, спираючись 

на самоосвітню діяльність.  



Рекомендуємо вчителям: 

 – використовувати новітні досягнення світової історіографії у процесі вивчення 

історії України; 

– застосовувати оптимальну систему методів, форм і прийомів роботи на уроці 

з урахуванням практичних видів діяльності; 

–    використовувати під час підготовки здобувачів освіти до ДПА/ЗНО різні 

види тестів, що містять завдання не лише з поточної теми, а й із перевірки знань із 

раніше вивчених тем; 

 – удосконалювати вміння працювати з історичними джерелами для 

підвищення ефективності уроку; 

 – звернути увагу на критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, 

підвищення об’єктивності оцінки знань, враховувати програмові вимоги до рівня 

навчальних досягнень учнів; 

 – дотримуватися норм та вимог програм, затверджених Міністерством освіти і 

науки України. 
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