
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З  

ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
Під час організації дистанційного навчання пропонуємо скористатись 

онлайн-платформами та сервісами. 

Сайти для проходження тестів ЗНО онлайн 

1. https://test.izno.com.ua/ ‒ тематичні тренувальні тести для 

підготовки до ЗНО з історії України 

2. http://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/index.html ‒ 

тренажери для підготовки до ЗНО 

 тестові завдання, що містять картографічний матеріал, історичні 

персоналії для візуального розпізнавання, зображення пам’яток з історії 

України, дати та події. 

3.  https://zno.osvita.ua/ukraine-history/ ‒ сайт для проходження 

тестів ЗНО 2007-2019 онлайн 

 На сайті розміщені тести, що складали абітурієнти під час 

зовнішнього незалежного оцінювання 2007-2019 років, а також варіанти 

тестів, що пропонувались абітурієнтам під час пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

 Після виконання тестових завдань кожного тесту надаються 

правильні відповіді на всі завдання та розраховується результат у 

тестових та рейтингових балах, також визначається час витрачений на 

виконання тесту. 

  
 

Освітні платформи для самостійного навчання 

1. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus  

https://prometheus.org.ua/ 

 курс «Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО»  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:ZNO+HISTORY101+20

17_T1/about 

Кожна з 31 навчальних тем складається з декількох відео-сетів, навчальних 

слайдів та короткої анотації. Після кожного модулю для перевірки свої знань 

пропонуються навчальні тести. Запитання до них були створені на основі 

завдань ЗНО «Історія України» минулих років. 

2. Студія онлайн-освіти ЕдЕра https://www.ed-era.com/ 

 курс з історії «Історія України в історіях» (повний курс з історії 

України для підготовки до ЗНО) https://znohistory.ed-era.com/ 

 6 модулів (31 навчальна тема) мають текстову інформацію, 

відеолекції а також тести для закріплення навчального матеріалу. 

3. Онлайн-платформа підготовки до ЗНО Be Smart 

https://course.besmart.study/ 

 https://course.besmart.study/podgotovka-k-zno-po-istorii-ukrainyi/ 
‒ відеолекції з історії України та тести для самоперевірки. 
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YouTube-канали 

 

1. «Пишемо історію» – канал, присвячений подіям і постатям 

історії України ХVI – XX століть. Недовгі за хронологією та насичені 

цікавим відеорядом лекції відкриють невідомі сторінки нашої історії. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1MxamNwS0zoTIzKSC3J8anh

bL7cJXHK&fbclid=IwAR2Zm3ZBTWixwYSoWyVPCFBvYt6CY4t5dUBJt29l

HbhB_lPGI-puqTAXmbY 

2. «Уроки історії Пітона Каа» – канал об’єднує як історію України, так і 

всесвітню та містить стислий курс історії України. Факти, голосовий 

супровід, зображення те, що потрібно для підготовки до ЗНО, до уроків 

та для всіх, хто цікавиться історією.  

https://www.youtube.com/channel/UCy-

p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6 

3. «Книга-мандрівка. Україна» – проєкт, що зацікавить і дорослих, і дітей. 

Короткі мультиплікації про видатних українців минулого голосами 

відомих сучасників (Джамала, Остап Ступка, Тарас Тополя, та 

інші) https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw 

Рекомендуємо скористатись онлайн уроками учителів історії 

м. Кременчука: 

1. Історія України, 9 клас «Західноукраїнські землі у другій половині 

ХІХ століття» 

https://www.youtube.com/watch?v=tzn_YcK1GUM&t=559s 
Холодняк Анна Костянтинівна, учитель Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

 

2. Історія України, 11 клас «Незалежна Україна: перші кроки на 

шляху розбудови державності» https://www.youtube.com/watch?v=Z-

gqOQxLmOk 

Дудка Людмила Георгіївна, учитель Кременчуцького ліцею № 11 

«Гарант» Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

 

        Для отримання зворотнього зв’язку пропонувати учням онлайн-

тестування, використовуючи онлайн-сервіси для вчителя, платформи для 

створення тестів (http://osvita.ua/school/method/technol/45747/). 

 

        При організації дистанційної навчальної взаємодії з учнями 

рекомендується використовувати наступні електронні платформи: 

 10 онлайн-ресурсів, що знадобляться на уроках 

https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/ 

 відеоуроки з історії України 

https://www.youtube.com/watch?v=_hAdIboJxUs&list=PLv6ufBUWdRi2vc0yOzw-

IJr4jRnwSJLdQ . 

 Громадянська освіта https://www.citizen.in.ua/ . 

 Підготовка до ЗНО 
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https://drive.google.com/file/d/15kQhxFN_fZL-06_fHEOWE4E-

FkRnaoAn/view ; https://lv.testportal.gov.ua/index.php/component/tags/tag/istori

ia-ukrainy. 

 Курс історії України для підготовки до ЗНО 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi3a99-

jLH5Z5adiwYVv16jD . 

 Лікбез. Історичний фронт 

http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-likbez-uroki-istoriyi-vsi-video-sezonu-2017-

18.html 

 Документальні фільми за темами курсу Історія України 

5клас  https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr5.html . 

 Навчальні відеоролики з історії України 7 

клас http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii7 . 

 Навчальні відеоролики з історії України 9 

клас http://week.dp.gov.ua/video10/navchalnivideorolukuzistorii9 . 

 Історія України: дати для запам`ятовування, портрети персоналій, пам`ятки 

образотворчого мистецтва, пам`ятки архітектури: 

https://www.kosheliev.icu/videouroki-i-lajfxaki-z-pidgotovki-do-zno-z-

istori%D1%97-

ukra%D1%97ni/; https://drive.google.com/file/d/1kASwQhp7T8fhHm70lB7YeLlHQ

HH6Hoce/view . 

 Історія України- методичні матеріали 

https://vseosvita.ua/library/istoria-ukraini . 

 Відео-лекції з Історії України від кафедри історії 

НаУКМА http://uamoderna.com/urok-istorii/video-lectute-ukr-history-naukma . 

 10 фільмів, за якими можна вчити історію: https://osvitoria.media/experience/10-

filmiv-za-yakymy-mozhna-vchyty-istoriyu-ukrayiny/ . 

 Стислі конспекти для підготовки до ЗНО з історії України: 

http://vneshkoly.com.ua/zno-menu/konspekty-zno-menu/404-konspekt-podgotovki-

k-istorii-ukrainy.html . 

 Відео з історії для 6 класу: 

https://ist.school15.org.ua/shkola/davnya-gretsiya-video/ . 

 Документальні фільми за темами курсу Історія України. Всесвітня історія. 6 

клас: 

https://colovrat.at.ua/edu/historia-ukr6.html . 

 

 

                  Лариса Мироненко, методист міського методичного кабінету 
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