
Рекомендації до складання національного мультипредметного тесту  

з історії України 

В умовах правового режиму воєнного стану та неможливістю 

проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 

традиційному форматі Інститут модернізації змісту освіти  Міністерства 

освіти і науки України напрацював іншу модель проведення ЗНО - 

Національний мультипредметний тест (далі НМТ) для здобуття вищої 

освіти, до якого, крім української мови і математики, включено матеріал з 

історії України. 

Зміст тестових завдань НМТ з історії України включає матеріал, який 

здобувачі освіти ЗП(ПТ)О вивчали нещодавно – на І-ІІІ курсах, адже його 

легше пригадати й повторити. 

Значна кількість із запропонованих тем присвячена боротьбі за 

відновлення української державності у XX столітті, історії українських 

військових формувань та їх участі у воєнних подіях того ж періоду, долі 

духовно-культурного та літературно-мистецького покоління. Велика увага 

приділяється участі українців у Другій світовій війні, у визволенні країн 

Європи. Але особливий акцент зроблено на найважливішому здобутку 

українців - проголошенні і становленні держави Україна, творенні нової 

незалежної України. 

Як здобувачам освіти ЗП(ПТ)О підготуватися до успішної здачі 

НМТ? 

опрацювати програму з історії України ХХ-ХХІ ст; 

відвідати онлайн або офлайн уроки Всеукраїнської школи онлайн 

з історії України; 

 

Під час самостійного тренування доречно використовувати: 

 

 підручники, посібники для підготовки до ЗНО; 

 тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за минулі роки; 

 завдання з історії України, згруповані за певними темами, які 

відповідають темам, передбаченим програмою; 

 коментарі до тестів з історії України минулих років, які надані 

провідними фахівцями з підготовки до тестування; 

портрети історичних персоналій обов'язкових на ЗНО з історії; 

візуалізований перелік пам’яток архітектури та образотворчого 

мистецтва. 



Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з історії 

України, передбачені програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні 

розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-

тестувальників. 

З чого складається НМТ з історії України? 

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких: 

 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох 

варіантів; 

  5 завдань на встановлення відповідності (потрібно 

встановити по 4 «логічні пари»); 

Який зміст розділів з історії України ? 

1. Україна в роки Першої світової війни; 

2. Початок Української революції; 

3. Розгортання Української революції. Боротьба за 

відновлення державності; 

4. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в 

Україні; 

5. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в 

Україні; 

6. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період; 

7. Україна в роки Другої світової війни; 

8. Україна в перші повоєнні роки; 

9. Україна в умовах десталінізації; 

10. Україна в період загострення кризи радянської системи; 

11. Відновлення незалежності України; 

12. Становлення України як незалежної держави; 

13. Творення нової України. 

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України? 

Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми 

нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде 

нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї 

правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену 

логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. 

Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна 

отримати від 0 до 35 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані 

завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат 



кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання 

результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий 

бал. 

Докладніше про аналіз демонстраційного варіанту НМТ з історії 

України можна дізнатися за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ-MfMLjUxE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ-MfMLjUxE

