
Мета навчального посібника — це 
систематизація та поглиблення знань 
з курсу «Історія України». Запропоно-
ваний матеріал охоплює історичні події 
від найдавніших часів до сучасності. 
Його поділено на розділи за тематич-
ним принципом, відповідно до програ-
ми ЗНО на 2017 рік. Кожний розділ 
містить теоретичний матеріал з ос-
новними поняттями й необхідними для 
запам’ятовування датами й подіями.

Стислий виклад теоретичного 
матеріалу допоможе зорієнтуватися в 
основних подіях, осягнути найважливіші 
тенденції історичного розвитку нашої 
держави, охарактеризувати діяльність 
видатних історичних осіб. Особли-
ву увагу приділено тим темам, які є 
найскладнішими для опанування учня-
ми, а обов’язкова для запам’ятовування 
інформація виділена в тексті окремими 
блоками та шрифтом.

Після викладу навчального матеріалу 
кожного з розділів подано тестові за-
вдання. Їх створено відповідно до про-
грами ЗНО та структуровано за те-
матичним принципом. Учні матимуть 
можливість самостійно виконати за-
вдання й за їх допомогою перевірити 
рівень знань і вмінь. Це передусім знан-
ня змісту історичних понять і термінів, 
локалізації подій у часі й просторі, 
причинно-наслідкових зв’язків між 
історичними процесами, основних 
фактів із біографій визначних громадсь-
ких, політичних діячів і діячів культури. 
До основних умінь, які учні мають про-
демонструвати під час тестування, на-
лежать: уміння класифікувати історичні 
події, орієнтуватися в часових вимірах, 
хронології історичних подій, аналізувати 
історичні джерела. Обов’язковими для 
запам’ятовування є дати, поняття та 
прізвища історичних діячів.

Тести різного типу й рівнів 
складності – завдання на вибір одного 
із запропонованих варіантів відповіді, 
завдання на встановлення відповідності, 
завдання на встановлення хронологічної 
послідовності, завдання з вибором трьох 
правильних відповідей із семи запропо-
нованих варіантів. Окремо подано те-
сти для роботи з карто схемами.

Замовити книжку можна зручним для вас способом:

• за тел/факс (044) 287-11-44, 287-11-88, (067) 407-50-73

• за електронною поштою sales@gramota.kiev.ua

Після отримання замовлення ми надсилаємо вам рахунок- 
фактуру, згідно з якою ви здійснюєте оплату в банку.

Видавництво надає знижку 15 % у разі замовлення видання на клас.

Кур’єрська доставка замовлень по Україні здійснюється 
перевізниками: Нова Пошта, Міст-Експрес. Вартість доставки  

залежить від типу населеного пункту, способу доставки та ваги  
замовлення.

Самовивіз товару зі складу, який знаходиться за адресою:  
м. Київ, вул. Електриків, 26.

Замовлення на суму від 1000 грн (зі знижкою)  
доставляються за рахунок Видавництва «Грамота».

Також продукцію Видавництва «Грамота ви можете замовити й отримати через 
наших торговельних представників у всіх регіонах України.

Представники в Києві:

Гамалій Олександр Григорович olsaan@gmail.com
 096 95 95 046
Скалацький Анатолій Олександрович saa_saa@mail.ru
 097 353 80 32

БАЖАЄМО УСПІХУ В РОБОТІ НАД КНИЖКОЮ!










