
ЗНО з історії України: особливості тесту 

2017 року 

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2017 році складається із за-

вдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встанов-

лення відповідності («логічні пари»), завдань на встановлення правильної послідовності 

та завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів від-

повідей. 

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на їх виконання учасникам буде 

відведено 150 хвилин. 

Результат виконання завдань №1-30 («Історія України ХХ – початку ХХІ століття») за ви-

бором випускника може бути зарахований як державна підсумкова атестація з історії 

України. 

Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до 

вищих навчальних закладів України. 

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії України, 

правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсум-

кова атестація, дорівнює 47 балам. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі за-

вдання сертифікаційної роботи - 94 бали. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чоти-

рьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, 

якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку 

відповідей А. 

Тест містить 46 завдань цієї форми (№1-23, 31-53), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, 

якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вка-

зано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Завдання складається з ос-

нови та двох стовпчиків інформації , позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). 

Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення « логічних пар») 

між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, як-

що учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позна-

чки на перетинах рядків ( цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка 

відповідей А. 

Тест містить 6 завдань цієї форми (№24-26, 54-56), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 ба-

ли: 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 за-

вдання не надано. 
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Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з основи та 

переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташу-

вати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, 

третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО 

зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у 

таблиці бланка відповідей А. 

Тест містить 4 завдання такої форми (№27-28, 57-58), кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 

3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано пе-

ршу 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. 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів 

відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифра-

ми, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовні-

шнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відпові-

дей А. 

Тест містить 4 завдання цієї форми (№29-30, 59-60). Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 

або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можли-

вих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один 

варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок на-

писання цифр значення не має. 

При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України зверніть увагу 

на програму ЗНО з цього предмета, яка хронологічно охоплює весь зміст шкільних курсів 

історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми. 

 

Програма передбачає перевірку знань про основні політичні, соціально-економічні, куль-

турні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також 

сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь. 

 

Зверніть увагу на те, що невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік 

пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учас-

никами тестування. 
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