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Inhaltlich entsprechen die Aufgaben
des NMT-Referats zur Geschichte
der Ukraine dem aktuellen EIT-
Programm

Multitest ZNO-2022: Geschichte der Ukraine
Anstelle des traditionellen EIT im Jahr 2022 werden Studienanfänger einen nationalen Mehrfächertest
(NMT) ablegen , der im Computerformat durchgeführt wird. Dieser Test besteht aus drei
Aufgabenblöcken: Ukrainische Sprache , Mathematik und ukrainische Geschichte.

Welchen Inhalt werden die Aufgaben des NMT-Blocks zur Geschichte der Ukraine
haben?
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Der Inhalt der Aufgaben der NMT-Einheit zur Geschichte der Ukraine wird dem laufenden Programm
der externen Evaluierung der Geschichte der Ukraine entsprechen . Dieser Teil behandelt bestimmte
Themen, deren Studium im Schulkurs der ukrainischen Geschichte vorgesehen ist, nämlich:

        Ukraine während des Ersten Weltkriegs;

        Der Beginn der ukrainischen Revolution;

        Einsatz der ukrainischen Revolution. Der Kampf um die Wiederherstellung der
Staatlichkeit;

        Errichtung eines kommunistischen totalitären Regimes in der Ukraine;

        Errichtung des bolschewistischen totalitären Regimes in der Ukraine;

        Westukrainische Ländereien in der Zwischenkriegszeit;

        Ukraine während des Zweiten Weltkriegs;

        Ukraine in den ersten Nachkriegsjahren;

        Ukraine unter den Bedingungen der Entstalinisierung;

        Ukraine während der Verschärfung der Krise des Sowjetsystems;

        Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Ukraine;

        Gründung der Ukraine als unabhängiger Staat;

        Schaffung einer neuen Ukraine.

Bitte beachten Sie, dass der NMT-Block zur Geschichte der Ukraine Aufgaben im Zusammenhang
mit dem historischen Zeitraum umfassen wird: „Geschichte der Ukraine 1914 – Anfang des 21.
Jahrhunderts“, dh nur Themen, die zuvor Teil der STA in Form einer externen Bewertung der
Geschichte waren der Ukraine.

Welche Struktur hat der NMT-Block in der Geschichte der Ukraine?

Insgesamt umfasst der NMT-Block zur Geschichte der Ukraine 20 Aufgaben, darunter:

        15 Aufgaben mit der Wahl einer richtigen Antwort aus vier Möglichkeiten;

        5 Aufgaben zum Herstellen der Konformität (Sie müssen 4 "logische Paare" festlegen).

Laptops und Tablets für das Lernen
der Schüler

Überprüfung der besten Laptops und Tablets für den
Fernunterricht von Schülern der Klassen 1-11
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Wie werden die Aufgaben des NMT-Blocks zur Geschichte der Ukraine bewertet?

Aufgaben zur Geschichte der Ukraine werden nach dem Bewertungsschema der externen Evaluation
bewertet. Das heißt, es wird 1 Testpunkt für jede richtige Antwort auf die Aufgabe mit der Wahl von
einer richtigen Antwort und 1 Testpunkt für jedes richtig definierte logische Paar in den Aufgaben zur
Feststellung der Übereinstimmung vergeben.

So können Sie 0 bis 35 Punkte für die Erfüllung der Aufgaben der NMT-Einheit zur Geschichte der
Ukraine erhalten.

Ihr Ergebnis (dh die Anzahl der Punkte für richtig gelöste Aufgaben) erfahren Sie nach Abschluss der
BAT-Blöcke. Später wird das Ergebnis jedes Blocks auch in eine Skala von 100-200 Punkten
übersetzt. Um ein Ergebnis auf einer Skala von 100-200 zu erhalten, reicht es aus, mindestens ein
Testergebnis zu erzielen.

Wie bereitet man sich auf die Aufgaben der NMT-Einheit zur Geschichte der
Ukraine vor?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з
історії України, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки
Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

    шкільні 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.

За матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти.
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Поширити
Освіта.ua 
15.04.2022

Екатерина 

Ольга 

 ЗНО  ЗНО історія України

Ми у Telegram Форум.ОСВІТА.UA

Коментарі

Dein Text ...

От лица всех детей, которые готовили другие предметы, прошу дать право выбора 3го предмета.
Вы не оставили детям шанса. Они не виноваты, что началась война. Многие остались в Украине
и очень гордятся нашей страной. Но взять в последний момент влупить обязательно историю
Украины-не справедливо . Очень прошу пересмотреть и дать возможность дать право выбора!!!!

21.04.2022 в 08:14  Відповісти

Добрий день! Якщо дитина знаходиться за кордоном, де вона буде проходити цей тест? Як я
зрозуміла, то зі свого комп’ютера проходити не можна. Чула інформацію (не перевірену) що в
посольстві України в тій країні в якій перебуває дитина. Як це буде відбуватися? Є інформація про
це?

Рекомендувати 206

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://osvita.ua/test/86292/
https://telegram.me/share/url?url=https://osvita.ua/test/86292/&title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%9D%D0%9E%E2%80%932022:%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.UA
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Иванова Марина 

Влад 

Ольга 

Екатерина 

Зоя 

mlegenkiy 

Северин +1

Viktoriia 

18.04.2022 в 22:32  Відповісти

Вже існує петиція стосовно історії https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128

18.04.2022 в 12:35  Відповісти

Підскажіть будь-ласка,а якщо вступаю на бакалаврат і здаю ЗНО за рейтенговую системою,а не
за ДПА то чи будуть запитання про Стародавню та Середньовічну історію?

16.04.2022 в 19:14  Відповісти

Почему нет выбора между историей и английским? Дети готовились к английскому и теперь - бах-
тарарах! - на тебе историю! Это совершенно не справлеоиво!

16.04.2022 в 18:01

Для Ольга: у нас такая же ситуация. Не справедливо отнеслись к детям.

21.04.2022 в 08:08

Коментувати

Я не зрозуміла з системою оцінювання : питань 20 Кожне оцінюєтьчя в 1 бал А максимальна
кількість балів-35 Щось у мене не так з арифметикою чи я не дочитала

16.04.2022 в 13:43

Для Зоя: 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів
оцінюються в 1 бал та у 5 завданнях на встановлення відповідності можна отримати до
4 балів. Тому максимум - 35.

16.04.2022 в 17:31

Коментувати

В мединститут поступают сразу на магистратуру, почему нет правил поступления в медицинские
выши?И каким боком история к медицине?Как упростили!!! Лучше бы вообще не лезли,все как
всегда для людей!!!

16.04.2022 в 10:31  Подивитись всі відповіді (8)
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Марина 

альона 

Ann 

Becreisee 

Herr 

Becreisee 

Ehre der Ukraine 

Ви питання людини бачили?! Чого ви причипились до неї з мовою! Київ майже 80%
російськомовний!!! Залиште цю вашу дурню! Людина спитала яким боком історія до
медичного вишу! Якщо там має бути біологія та хімія? Дуже доречне питання! У вас є на
нього відповідь?

17.04.2022 в 08:45

А тим боком, що історію своєї держави треба знати!!!! Щоб потім, як і 100 років тому, до
нас не приходив червоний терор Леніна освободітєля!!! Історія циклічна, і знову все
точно так як і 100 років тому! І щоб у майбутньому цього жахіття не було, історія та мова
повинні бути на всі спеціальності, а далі вже за вибором. Англійська, китайська,

17.04.2022 в 14:09

А те, що історію переписують за милу душу нікого вже не турбує.

18.04.2022 в 00:22

Коментувати

Ann Ann Чи є варіант,що коли закінчиться війна,повернуть нормальне зно?(з вибором предметів
як і раніше)

16.04.2022 um 02:16 Uhr

Für Anna: Ja

16.04.2022 um 17:44 Uhr

Kommentar

das heißt, es wird keine Fragen aus dem Mittelalter und der alten Geschichte der Ukraine geben,
verstehe ich das richtig?

15.04.2022 um 21:52 Uhr

Für Herrn: ja

16.04.2022 um 17:45 Uhr

Kommentar
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Maximal 

Jessica 

Elisa 

Das Land befindet sich im Krieg und sie denken über ihr Wissen nach …………………… ...
…………………………………? ... ?? ………………… ……… …… ?? ...? ……… ...

15.04.2022 um 20:07 Uhr

Für Glory to Ukraine: Über den zukünftigen Anfang ist möglich

15.04.2022 um 20:33 Uhr

Kommentar

Hallo. Und wenn Sie sich zur externen Prüfung beim DPA angemeldet haben, müssen Sie sich zum
Bestehen der Mehrfächerprüfung zurückmelden?

15.04.2022 um 18:42 Uhr

Für Jessica: Nein.

15.04.2022 um 19:22 Uhr

Kommentar
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