Інтернет - ресурси підготовки до ЗНО
1. Український центр якості освіти  УЧАСНИКУ
ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ  ПІДГОТОВКА +
нормативні документи
http://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-zno/
2. Освітній портал «Академія»
http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=3
Онлайн-курс "Підготовка до ЗНО з історії України" передбачає
поетапне опрацювання 41 теми з історії України з найдавніших часів до
сьогодення.
Кожна навчальна тема включає в себе:
1) матеріал для опрацювання (текстова частина);
2) терміни та поняття до теми;
3) тестові завдання для закріплення знань.
4) онлайн-ігри по матеріалах курсу.
На завершення курсу слухачам пропонується пройти підсумкові тренувальні
тести.
Наприклад:

3. Тематичні тести до ЗНО з історії України
https://istzno.dp.ua/

Як легко вивчити всі дати… Інструкція до сайту + відео – інструкція як
працювати з Memrise.
https://istzno.dp.ua/news/yak-legko-vivchiti-vsi-dati-termini

Для моєї презентації
Сайт Memrise https://www.memrise.com/courses/ukrainian/history/

4. Освіта.ua – тести ЗНО за всі роки
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/

5. ЗНО клуб – всеукраїнський портал з підготовки до ЗНО
6. PROMETHEUS – Курс “Історія України. Повний курс підготовки

до ЗНО“

7. Phoenicis https://phoenicis.com.ua/ - комплексна підготовка до ЗНО

Регіональні центри якості освіти
1. Дніпропетровський https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php
2. Львівський http://www.lvtest.org.ua/index.php/novyny-lrtsoyao/201-2018-ktt4 ( тренувальні тести - http://lv.testportal.gov.ua:8080/ )

YouTube
1. Історія України. Аудіокнига. Підготовка до ЗНО (35 частин)
https://bit.ly/2SfHrI5
2. Курс історії України (підготовка до ЗНО)
https://www.youtube.com/watch?v=o9S59B3O4qc&list=PLv6ufBUWdRi3a99
-jLH5Z5adiwYVv16jD

2. Історія українських земель (всі серії) https://bit.ly/2QTSbiV
3. Історія України
https://www.youtube.com/watch?v=os7luzSBJsE&list=PLNHlpbN2c0a
TuXLaEdk8O3tstbyzeU3Fs
4. Історія гідності
https://www.youtube.com/watch?v=0LyoPl5YKAw&list=PL9o6bQUWYNvL
ay6fDmM-3lRXNhAYoLgds

ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ
Готуємося до історії:
http://www.osvita.org.ua/articles/935.html
- Зробіть невеликий конспект з датами й коротким описом кожної з них: що
за дата, які події та постаті пов’язані з нею (стане у нагоді напередодні "дня
Х" - нагадає вже вивчене).
- Заучуйте правильні назви документів.
- При вивченні теми намагайтеся зрозуміти логіку процесів - це дозволить
Вам під час складання тестів обминути "хитрі" запитання.
- Ведіть диспути на історичні теми (наприклад з товаришем, який також
готується до тесту з історії). Це дозволить Вам проговорити вже вивчений
матеріал і наочно виявити прогалини у знаннях.
- Вивчайте матеріал за картами. Це дозволить Вам краще зрозуміти
особливості історичного розвитку регіонів і хід бойових дій. У попередні
роки було чимало запитань з ілюстраціями.
Поняття http://www.osvita.org.ua/articles/1347.html
Дати http://www.osvita.org.ua/articles/1459.html

Відео ЮТУБ: Як легко вивчити всі дати, терміни та пам’ятки для
ЗНО? Історія України
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=XAixgEG0_Ks

https://istzno.dp.ua/
https://www.memrise.com/courses/ukrainian/his
tory/ репетитор – тренажер
Як легко запам’ятати історичні дати
1. http://russian7.ru/post/kak-zapomnit-istoricheskie-daty/
2. http://kakotvet.com/biznes/insha-biznes/15201-jak-najkrashhe-zapamjatovuvati-dati-i-podii.html

3. http://spm.moippo.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=74:yak-zapamyatovuvaty-daty-z-istoriyi&catid=24&Itemid=112

