


Нормативна база

• Законом України від 24.03.2022 № 2157-IX «Про внесення змін до деяких законів
України у сфері освіти» пункт 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про повну загальну середню освіту» доповнено підпунктом 14,
відповідно до якого здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної
середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільнено від проходження
державної підсумкової атестації.

• Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2022 № 345 «Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України
від 05 травня 2021 року № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти» скасовано зовнішнє незалежне оцінювання у
2022 році.

• Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392 «Про
затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році» затверджено особливості вступної кампанії у 2022 році.

• Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 № 434 «Про
організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту»
затверджено Календарний план організації та проведення НМТ.



Цього року вступ до закладів 
вищої освіти відбуватиметься в 
ОСОБЛИВОМУ порядку: замість 

традиційного зовнішнього 
незалежного оцінювання буде 

проведено національне 
мультипредметне тестування 

(НМТ) для вступу на перший курс 
для здобуття ступеня бакалавра.

До результатів кожного блоку НМТ буде 
застосовано ваговий

коефіцієнт відповідно до спеціальності, 
на яку абітурієнт вступає. Для вступу на 

інженерні спеціальності більшої ваги 
набуватиме результат з математики, на 

гуманітарні – з історії України. 



Для вступу можна буде 
використовувати результати

ЗНО 2019–2021 років.
Минулорічні результати можна

подавати і замість результатів окремих
блоків НМТ, але тільки якщо різниця

між цьогорічними результатами 
окремого блоку і минулорічними

балами ЗНО не перевищує 15 
балів. Тому учасник, який минулого
року набрав 200 балів на тесті ЗНО з 

історії України, зможе використати цей
результат ЗНО замість блоку НМТ з 

історії України, однак за умови, якщо
набере не менше 185 балів за цей блок 

на НМТ.

Такий підхід не дозволить 
учасникам минулих років усі

120 хвилин працювати з одним 
блоком завдань, а значить, мати

необґрунтовану перевагу над 
цьогорічними вступниками.

Чи будуть дійсними
сертифікати минулих

років?



НМТ – комп’ютерний онлайн-тест, що 
складатиметься із трьох блоків:

української мови, математики та 
історії України, зміст яких буде 

відповідати чинній програмі зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

Загальна кількість завдань НМТ – 60, 
на виконання яких буде відведено 120 

хвилин.

Що таке НМТ?

Інструмент відбору 
абітурієнтів до закладів 
вищої освіти для вступу 

на бакалаврський 
ступінь.
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Як будуть 
оцінювати завдання 

блоків НМТ?
Завдання з української мови, математики та

історії України будуть оцінені відповідно до схеми

нарахування балів, застосованої в зовнішньому

незалежному оцінюванні. Тобто по 1 тестовому

балу буде нараховано за кожну правильну відповідь

на завдання з вибором однієї правильної відповіді,

по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену

логічну пару в завданнях на встановлення

відповідності та по 2 бали за кожну правильну

коротку відповідь.

За виконання завдань блоку НМТ з української

мови та історії України можна отримати від 0 до 35

балів, а з математики – від 0 до 30 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів

за правильно виконані завдання) учасник знатиме

після виконання блоків. 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.



Матеріали
Всеукраїнської
школи онлайн

Тести минулих
років, розміщені

в розділі
«Підготовка. 

Тести минулих
років»

Короткі тематичні
тести в онлайн-

тестувальнику на 
сайті Львівського

РЦОЯО

Як підготуватися
до НМТ?

Відеороз’яснення
фахівців УЦОЯО

На платформі
iLearn можна

попрактикуватися
виконувати

короткі тематичні
тести

http://lv.testportal.gov.ua:8080/
https://ilearn.org.ua/


Як підготуватися до НМТ?
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Між населеними
пунктами, де 

діятимуть ТЕЦ, та 
іншими населеними
пунктами має бути 

зручне транспортне
сполучення

ТЕЦ має бути 
розташований в 
окремій будівлі
або її частині, 
ізольованій на 

час проведення
НМТ (по змозі)

У приміщенні ТЕЦ 
або біля нього

має бути укриття
цивільного

захисту

У ТЕЦ має бути не 
менше трьох

аудиторій/класів/
кабінетів, 

оснащених
комп’ютерною

технікою та 
резервний ПК

Де 
проходитиме 

НМТ?

Тестування не можна буде пройти вдома, адже воно відбуватиметься в

спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях закладів

освіти), створених у населених пунктах, а також у деяких країнах Європи

(для вступників, які виїхали за кордон). Перелік країн і міст, де можна буде

пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті Українського центру оцінювання

якості освіти.

Кожна аудиторія
ТЕЦ має містити

5–15 робочих
місць для 

учасників НМТ і 
1 для інструктора, 

обладнаних ПК 
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Вимоги до ТЕЦ





Участь у НМТ зможуть узяти всі, хто зареєструвався на 
зовнішнє незалежне оцінювання протягом основного 

періоду реєстрації – з 1 лютого до 19 квітня (такі особи 
вважаються потенційними учасниками вступних 

випробувань). 

Однак обов’язково з 20 травня по 7 червня 
учасникам потрібно підтвердити своє бажання
проходити НМТ на своїй персональній сторінці, 
повідомивши про населений пункт, найбільш

наближений до місця перебування.

Хто не встиг зареєструватися 
до 19 квітня, 

з 10 по 20 червня буде додаткова 
можливість створити реєстраційну картку, 

про неї буде повідомлено на сайті 
Українського центру оцінювання якості 

освіти.

https://zno.testportal.com.ua/info/login


Як та коли можна дізнатися про 

номер та PIN-код сертифікату?

Зареєстровані учасники отримали на вказаний під

час реєстрації номер мобільного телефону SMS із

даними для входу на інформаційну сторінку.

У разі, якщо учасники не отримають цих

відомостей, то на сторінках керівників закладів освіти

на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

мають бути усі логіни та паролі доступу до

персональних інформаційних сторінок, і випускники

зможуть звернутися до закладу освіти.

Потенційні учасники НМТ, які ще не отримали

або вже загубили свої логін і пароль для доступу до

Інформаційної сторінки, можуть скористатися

додатково створеним спеціальним сервісом

«Отримання доступу до Інформаційної сторінки

учасника ЗНО-2022/НМТ-2022» (достатньо коректно

заповнити поля форми: https://bit.ly/3PctDfn).

Із 12 до 19 травня 2022 року 

на сайті Українського центру 

оцінювання якості освіти 

працюватиме спеціальна гаряча 

лінія, де можна дізнатися 

номер і PIN-код для доступу 

до інформаційної сторінки.



Переважна більшість учасників НМТ братиме

участь в основній сесії тестування, а ті, хто не

матимуть змоги прибути до тимчасових

екзаменаційних центрів під час основної сесії,

зможуть пройти тестування під час додаткової або

спеціальної.

Календар проведення НМТ



Для допуску до ТЕЦ 
Сертифікат не потрібен, однак обов’язкові 

паспортний документ і запрошення-перепустка 
(документ із зазначеною адресою і часом початку 

тестування, який потрібно буде завчасно завантажити 
зі своєї персональної сторінки).

Як дізнатися про місце проходження НМТ?

З 21 червня по 7 липня учасникам буде

забезпечено можливість уточнити місце проходження

НМТ на персональній сторінці.

До 12 липня учасників НМТ буде повідомлено про

місце, дату, зміну, час проведення тестування на

персональних сторінках.

Також на інформаційній сторінці з’явиться функція,

за допомогою якої учасник зможе змінити місце

проходження тестування.



Одним із критеріїв вступу є мотиваційний лист, 
запроваджений ще у 2020 році. Він матиме різну вагу для 

вступників на бюджет і контракт. 
Для вступу на бюджет його буде застосовано лише для 

рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом, 
а для вступу на контракт він може бути основою для 

рейтингування вступників.





СПАСИБО
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


