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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Здійснення моніторингу якості освіти в комунальному закладі Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти унормовано Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та іншими 

законодавчими актами в галузі освіти, зокрема, Указами Президента України, Постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського 

центру оцінювання якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, зокрема, це:   

1. Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних 

гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану». 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1232 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095». 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання 

участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022». 

7. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 30.05.2019 № 4/4-20 «Про 

Стратегію розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 

року». 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Порядок 

проведення моніторингу якості освіти». 

 

11.1. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Зміст діяльності за напрямом підготовка та проведення моніторингових досліджень 

визначається завданнями: 

 забезпечення участі закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти у реалізації міжнародних та загальнодержавних 

моніторингових дослідженнях; 

 розробку інструментарію та проведення регіональних моніторингових досліджень; 

 підготовку аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги органам управління освітою 

щодо діагностики якості освіти, технології проведення моніторингових досліджень.  

Етапи проведення моніторингових досліджень якості освіти: 

 розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 

 підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги органам управління освітою 

щодо діагностики якості освіти та технології проведення моніторингових досліджень.  

Проведення моніторингових досліджень у комунальному закладі Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – СОІППО) здійснює навчально-

методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2021-2022 н.р. заклади загальної середньої освіти області узяли участь у 6-и 

дослідженнях регіонального рівня. 



Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 08.09.2021 № 434-ОД «Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень у 2021-2022 навчальному році», від 06.09.2022 № 208-ОД «Про проведення 

регіональних моніторингових  досліджень у 2022-2023 навчальному році» протягом 2021-

2022 років СОІППО було забезпечено навчально-методичний та організаційний супровід 6-и 

регіональних моніторингових досліджень (таблиця 11.1). 

Таблиця 11.1 

Моніторингові дослідження регіонального рівня 2021-2022 років 

 
№ 

з/

п 

Тема  

моніторингового дослідження 

Термін 

проведення 

Місце проведення 

 

1 Моніторингове дослідження потреб 

територіальної громади в освітніх 

послугах для громадян похилого віку 

Жовтень  

2021 

Бочечківська, Есманська, Краснопільська, 

Липоводолинська, Новослобідська, Річківська, 

Синівська, Хмелівська, Чернеччинська, 

Чупахівська територіальні громади  

2 Моніторингове дослідження стану 

організації підготовки учнів до участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні 

Листопад 

2021 

Садівська, Степанівська територіальні громади 

3 Моніторингове дослідження стану 

сформованості самоосвітньої 

компетентності суб’єктів освітньої 

діяльності закладів загальної середньої 

освіти 

Листопад 

2021 

Липоводолинська, Недригайлівська 

територіальні громади 

4 Моніторингове дослідження стану 

організації підготовки випускників 11-х 

класів до вступних випробувань під час 

воєнного стану 

Жовтень  

2022 

Конотопська, Недригайлівська територіальні 

громади 

5 Моніторингове дослідження стану 

організації національно-патріотичного 

виховання в закладах освіти 

Листопад 

2022 

Кролевецька, Попівська територіальні громади  

6 Моніторингове дослідження стану 

створення безпечного освітнього 

середовища в закладах освіти в умовах 

воєнного стану 

Листопад 

2022 

Дубов’язівська, Роменська територіальні 

громади 

 

Дослідження регіонального рівня забезпечувались інструментаріями, розробленими 

методистами навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання.   

Моніторингові дослідження  регіонального рівня були спрямовані на: 

 аналіз стану організації підготовки учнів до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних випробувань; 

 дослідження потреб територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 

 аналіз стану сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти; 

 дослідження стану організації національно-патріотичного виховання в закладах 

освіти; 

 дослідження стану створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти 

в умовах воєнного стану. 

Дослідження регіонального рівня дали змогу: 

 проаналізувати ефективність підготовки учнів 11-х класів до проведення вступних 

випробувань; 

 дослідити потреби територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 



–   проаналізувати стан сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти; 

 вивчити стан виховної роботи з питань національно-патріотичного виховання, 

діяльність педагогів щодо його організації; 

 отримати інформацію про рівень створення безпечних умов для учнів та 

педагогічних працівників у закладах освіти в умовах воєнного стану. 

 Окрім того, було удосконалено інструментарій 3-х моніторингових досліджень 

регіонального рівня та розроблено інструментарії моніторингових досліджень стану 

організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти, стану створення 

безпечного освітнього середовища в закладах освіти в умовах воєнного стану.  

Зокрема, розроблено: 

 інструменти збирання інформації (анкети); 

  засоби первинної обробки даних (узагальнені, підсумкові таблиці); 

 інструкції для виконавців, респондентів, інструктивно-методичні рекомендації для 

координаторів щодо організації та проведення досліджень. 

Основними інструментами у процесі проведення моніторингових досліджень були 

анкети. 

Оприлюднення моніторингових досліджень здійснювалося шляхом: 

  підготовки аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій, які надавались керівникам 

місцевих органів управління освітою для  ознайомлення і використання у подальшій роботі; 

 висвітлення результатів проведених моніторингів через засоби масової  

інформації: аналітичні та статистичні звіти, статті щодо підсумків досліджень друкувались в 

обласних періодичних освітянських виданнях, збірниках конференцій, інформаційно-

методичних збірниках; 

 розміщення методичних рекомендацій за результатами досліджень на веб-сайті 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 обговорення на вебінарах, нарадах відповідно до напрямів роботи відділу. 

У дослідженнях, респондентами яких були директори, заступники директорів, 

учителі, учні та їхні батьки, громадяни похилого віку, узяли участь 2 121 особа. 

 Підсумки проведених навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання регіональних моніторингових досліджень 

публікуються в інформаційно-аналітичному бюлетені «Моніторинг якості освіти в закладах 

освіти Сумської області». 

Забезпечено проведення у 2022 році основного етапу чергового циклу міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2022, який було заплановано на 2021 рік, проте через 

карантинні обмеження (COVID-19), термін його проведення було перенесено. Відповідний 

план заходів було затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 

№ 1336 «Про підготовку та проведення основного етапу моніторингового дослідження якості 

освіти РІSА-2022».  

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 

запровадженням воєнного стану, наказом Міністерства освіти і науки України від 09.05.2022 

№ 421 «Про внесення змін до Плану заходів щодо підготовки й проведення у 2022 році 

основного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2022 в Україні» було 

регламентовано призупинення виконання відповідальними інституціями заходів щодо 

організації та проведення у 2022 році в закладах освіти України основного етапу другого 

циклу дослідження. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2022 № 815 «Про внесення 

змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо підготовки та проведення у 

2022 році основного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSА-2022 в Україні» 

визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 



09.05.2022 № 421, а також внесено зміни до Плану заходів та встановлено нові строки 

проведення (з 3 до 23 жовтня 2022 року). 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2022 № 816 «Про проведення в 

закладах освіти України основного етапу міжнародного дослідження якості освіти РІSА-

2022» визначено потенційних учасників дослідження, регламент проведення сесій, перелік 

підготовчих заходів для успішного проведення основного етапу дослідження.  

Засіданням Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 року № 119 Міністерству 

освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, 

обласним військовим адміністраціям було дано доручення вжити відповідних заходів щодо 

створення належних та безпечних умов для проведення дослідження. 

Наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

14.10.2022 № 253-ОД «Про проведення основного етапу міжнародного дослідження якості 

освіти РІSА-2022» визначено термін проведення дослідження в Сумській області (з 18 до     

25 жовтня 2022 року). 

Інновацією цього року було дослідження галузі креативного мислення, анкетування 

підлітків щодо володіння інформаційно-комунікаційними навиками, а також визначено 

комп’ютерний формат тестування без використання мережі Інтернет. 

Для міжнародного дослідження була сформована випадкова вибірка, яка відображала 

загальний розподіл учнів за типами закладів освіти, їхнім розташуванням, класом (курсом 

навчання), статтю. 

З-поміж основних та додаткових пунктів тестування до вибірки учасників основного 

дослідження РІSА-2022 у Сумській області увійшли: Тулиголівський ліцей Кролевецької 

міської ради (10 учасників), Дубовицький ліцей Кролевецької міської ради (6 учасників), 

Конотопська спеціалізована школа I-III ступенів № 12 Конотопської міської ради                 

(52 учасника), Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради (53 учасника).  

Отже, запланована загальна кількість учасників від Сумської області попередньо 

становила 121 особу. 

Важливою складовою проведення дослідження було створення для учасників 

безпечних умов. Відтак, усі задіяні заклади загальної середньої освіти були розташовані поза 

зоною активних бойових дій, мали укриття цивільного захисту та забезпечені необхідною 

комп’ютерною технікою і персоналом. 

Процедуру проведення дослідження забезпечували: старші інструктори (10 осіб), 

адміністратори комп’ютерного оцінювання (8 осіб) та відповідальні за пункти проведення    

(4 особи) із числа працівників закладів освіти, що увійшли до вибірки (разом 22 особи). 

Відповідно до плану заходів та з метою якісного проведення дослідження в області,    

6 вересня 2022 року для керівників закладів освіти та відповідальних осіб відбулася zoom-

нарада Українського центру оцінювання якості освіти; 19 та 26 вересня 2022 року для 

керівників закладів освіти, які підтвердили можливість проведення дослідження, 

відповідальних у закладах освіти та персоналу проведено відкритий вебінар на Ютуб-каналі 

Українського центру оцінювання якості освіти та настановчу zoom-нараду-практикум 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Керівниками закладів освіти – учасниками основного етапу дослідження було 

забезпечено інформаційно-роз’яснювальну роботу: поінформовано учнів та їхніх батьків про 

специфіку та умови проведення, організовано внесення змін до режиму роботи, створено 

належні умови для проведення дослідження у закладі освіти, забезпечено участь включених 

до списків учнів-учасників (за умови відсутності заперечень із боку учнів та їхніх батьків).  

Загальна кількість учнів, які взяли участь у дослідженні РІSА-2022 у Сумській 

області, – 90 осіб, що становить 74,4% від попередньо запланованої вибірки. Причинами 

неучасті у дослідженні стали: відмова батьків (6 учасників), хвороба (6 учасників), 

перебування за кордоном (19 учасників). 



Зважаючи на складні умови проведення РІSА-2022 (аварійне відключення 

електропостачання у м. Конотоп, наявність тривалих повітряних тривог), термін проведення 

дослідження було перенесено у Конотопській спеціалізованій школі  I-III ступенів № 12 

Конотопської міської ради з 18 та 19 жовтня 2022 року на 19 та 20 жовтня 2022 року, з 18 та 

19 жовтня 2022 року на 20 та 21 жовтня 2022 року (зміни до наказу Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 17.10.2022 № 254-ОД та від 19.10.2022 

№ 260-ОД «Про внесення змін до наказу від 14.10.2022 № 253-ОД»). 

Для забезпечення проведення дослідження у Конотопській спеціалізованій школі I-III 

ступенів № 12 Конотопської міської ради було додатково залучено генератори світла; у 

Тулиголівському та Дубовицькому ліцеях Кролевецької міської ради дослідження 

проводилось в укриттях цивільного захисту населення зі зміною часу для виконання завдань 

у зв’язку з аварійним відключенням світла. 

Міжнародне дослідження PISA-2022 на визначених пунктах проведення було 

організовано на високому організаційному рівні відповідно до інструкцій, наданих 

Українським центром оцінювання якості освіти. 

Матеріали тестування та анкетування, адміністративну документацію надіслано 

Державним підприємством спеціального зв’язку до Українського центру оцінювання якості 

освіти для перевірки та кодування. Згодом зібрані та опрацьовані матеріали до кінця грудня 

2022 року надійдуть для подальшої обробки до міжнародної бази даних.  

Міжнародний звіт за підсумками оброблення й складного багатоетапного аналізу цих 

даних з’явиться через рік – у грудні 2023 року. Отримана інформація буде важливою, адже 

об’єктивні дані допоможуть вибудувати правильну стратегію розвитку освіти як важливого 

складника повоєнної відбудови й розвитку України. 

Відповідно до наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 16.06.2021 № 56 «Про проведення дослідження стану розвитку позашкільної 

освіти» забезпечено проведення II етапу дослідження, яке проводиться з метою вивчення 

потенціалу та основних тенденцій розвитку системи позашкільної освіти у сучасних умовах, 

виявлення факторів, що ускладнюють діяльність закладів, визначення освітніх запитів 

учасників освітнього процесу закладів позашкільної освіти. 

Онлайн-опитування на гугл-формі CAWI було розраховано на такі категорії 

респондентів, як: керівники об’єднаних територіальних громад (22 особи), керівники 

закладів позашкільної освіти (24 особи), керівники гуртків (58 осіб), батьки вихованців 

(учнів) закладів позашкільної освіти (50 осіб), вихованці (учні) підліткового віку (50 осіб). 

Розподіл вибірки дослідження було здійснено пропорційно між напрямами 

позашкільної освіти Сумської області, а саме: художньо-естетичним, туристсько-

краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-

експериментальним, фізкультурно-спортивним, військово-патріотичним, соціально-

реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним. 

Дослідження у Сумській області було проведено у період з 12 до 14 грудня 2022 року. 

Матеріали узагальнено та надіслано до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти». 

Про підсумки проведених моніторингових досліджень у Сумській області у січні    

2023 року прозвітовано на обласному заході «Підсумки проведених моніторингових 

досліджень за  2022 рік. Завдання на 2023 рік».  
 

11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Координацію навчально-організаційної діяльності щороку в Сумській області 

здійснює комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання), яка визначена завданнями: 

 організація та проведення зовнішніх освітніх оцінювань, пробного тестування, 



єдиного фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту; 

 організація та проведення незалежного тестування фахових знань та умінь 

педагогічних працівників; 

 апробація тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти; 

 надання  допомоги у створенні комплекту реєстраційних документів учасників; 

 підготовка персоналу пунктів проведення, тимчасових екзаменаційних центрів;  

 здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків та 

формуванню позитивної громадської думки через засоби масової інформації про 

цілеспрямовану підготовку учнів до участі в освітніх оцінюваннях; 

 підготовка аналітично-статистичних звітів за результатами освітніх оцінювань; 

 здійснення консультативної допомоги місцевим органам управління освітою, 

методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підготовки та проведення освітніх 

оцінювань тощо. 

 Через воєнні дії в Україні, спричинені широкомасштабним вторгненням Росії на 

територію України, що почалося 24 лютого 2022 року, Законом України «Про внесення змін 

до деяких законів України у сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-IX було 

скасовано проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти, 

відповідно втратили чинність накази, що регламентували проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, у поточному році.  

  Замість ЗНО у стислі терміни було підготовлено й успішно проведено національний 

мультипредметний тест (далі – НМТ).  

  НМТ – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів 

навчання з української мови, математики та історії України і яку проводили у формі 

комп’ютерного онлайн-тестування. Результати НМТ учасники могли використати для вступу 

для здобуття другого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), а також на кон’юнктурні й медичні 

спеціальності (зокрема, контракт). 

Підготовка та проведення НМТ у 2022 році відбувалися відповідно до вимог 

зазначених нижче законів, нормативно-правових актів, інших документів. 

Закони України: 

1) стаття 571 Закону України «Про освіту»; 

2) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних 

гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану»; 

3) Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти»; 

4) стаття 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України». 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:  

1) від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування»; 

2) від 15 квітня 2015 року № 222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, 

наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання»; 

3) від 18 листопада 2015 року № 985 «Про упорядкування умов оплати праці 

працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів 

оцінювання якості освіти»;  

4) від 03 листопада 2021 року № 1133 «Про внесення змін до Порядку залучення 

педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання»; 

5) від 24 листопада 2021 року № 1232 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095». 



Доручення Прем’єр-міністра України: 

1) від 05 травня 2022 року № 11181/0/1-22 (щодо забезпечення вступу громадян до 

закладів фахової передвищої та вищої освіти, організованого проведення у 2022 році 

зовнішніх вступних випробувань). 

Накази Міністерства освіти і науки України: 

1) від 26 грудня 2014 року № 1526 «Деякі питання колегіальних робочих органів з 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за № 271/26716; 

2) від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (спільний із Міністерством охорони здоров’я 

України) «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах 

осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 

3) від 26 червня 2018 року № 696 «Про затвердження програм зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти»; 

4) від 04 грудня 2019 року № 1513 «Про затвердження програми зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання з математики»; 

5) від 05 травня 2021 року № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 травня 2021 року за       

№ 682/36304; 

6) від 14 травня 2021 року № 528 «Деякі питання проведення у 2021/2022 навчальному 

році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 880/36502; 

7) від 10 серпня 2021 № 900 «Про затвердження Порядку надання платної послуги з 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної (профільної) загальної середньої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 січня 2022 року за № 71/37407; 

8) від 13 жовтня 2021 року № 1098 «Про затвердження Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                

26 листопада 2021 року за № 1542/37164; 

9) від 02 листопада 2021 року № 1166 «Про організацію та проведення у 2022 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти»; 

10) від 22 листопада 2021 року № 1260 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05 січня 2022 року за № 8/37344; 

11) від 15 квітня 2022 року № 435 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2021 року № 498», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 485/37821; 

12) від 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України        

03 травня 2022 року за № 487/37823 (у процесі підготовки до проведення НМТ у 2022 році 

було внесено зміни згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 

року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за                 

№ 488/37824, від 29 червня 2022 року № 598, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

02 липня 2022 року за № 727/38063, від 02 липня 2022 року № 608, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 03 липня 2022 року за № 730/38066); 

13) від 12 травня 2022 року № 433 «Про затвердження Порядку проведення у           

2022 році національного мультипредметного тесту», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 20 травня 2022 року за № 545/37881 (у процесі підготовки до проведення НМТ у 

2022 році було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від           



23 травня 2022 року № 469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня            

2022 року за № 556/37892); 

14) від 12 травня 2022 року № 434 «Про організацію та проведення у 2022 році 

національного мультипредметного тесту» (у процесі підготовки до проведення НМТ у 2022 

році було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 

2022 року № 638); 

15) від 16 травня 2022 року № 445 «Про затвердження Переліку населених пунктів 

України, на території яких буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних 

центрів для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту» (у процесі 

підготовки до проведення НМТ у 2022 році було внесено зміни згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2022 року № 512); 

16) від 16 травня 2022 року № 443 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2021 року № 1166; 

17) від 19 травня 2022 року № 465 «Про затвердження Переліку закордонних 

населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для 

проведення основних сесій національного мультипредметного тесту» (у процесі підготовки 

до проведення НМТ у 2022 році було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 червня 2022 року № 599); 

18) від 24 травня 2022 року № 473 «Про затвердження переліку зон обслуговування, у 

яких регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують проведення у 2022 році 

національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського 

тесту навчальної компетентності, незалежного тестування професійних компетентностей у 

процесі сертифікації педагогічних працівників»; 

19) від 25 травня 2022 року № 478 «Про деякі питання проведення у 2022 році 

національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, магістерського 

тесту навчальної компетентності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 червня 

2022 року за № 721/38057; 

20) від 20 червня 2022 року № 573 «Про затвердження Переліку населених пунктів 

України, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення 

основних сесій національного мультипредметного тесту» (у процесі підготовки до 

проведення НМТ у 2022 році було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 22 липня 2022 року № 655); 

21) від 06 липня 2022 року № 613 «Про затвердження Переліку населених пунктів, на 

території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення додаткових 

сесій національного мультипредметного тесту» (у процесі підготовки до проведення НМТ у 

2022 році було внесено зміни згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від         

22 липня 2022 року № 655, від 25 липня 2022 року № 657); 

22) від 22 серпня 2022 року № 763 «Про затвердження Переліку населених пунктів, на 

території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення спеціальних 

сесій національного мультипредметного тесту» (у процесі підготовки до проведення НМТ у 

2022 році було внесено зміни згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від         

26 серпня 2022 року № 767). 

Акти інших центральних органів виконавчої влади: 

1) наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

від 25 квітня 2022 року № 75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 

окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 серпня 2022 року», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (зі змінами). 

Реалізувати процедуру НМТ у 2022 році в Сумській області вдалося завдяки 

ефективній та злагодженій співпраці Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти (далі – ХРЦОЯО), Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти, місцевих органів управління освітою, закладів освіти. Роботу було 

проведено організовано, з чітким дотриманням норм і вимог нормативно-правових 

документів. 

Координацію навчально-організаційної діяльності з проведення НМТ/ЗНО щороку в 

Сумській області здійснює навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання СОІППО, яким було виконано низку підготовчих 

заходів: добір і навчання фахівців, залучених до проведення НМТ; координацію дій з 

керівниками закладів освіти, на базі яких було створено тимчасові екзаменаційні центри 

(далі – ТЕЦ); інформування учасників про аспекти підготовки, проведення, одержання 

результатів вступних випробувань; збір, обробку та узагальнення статистичних даних. Окрім 

того, працівники відділу беруть безпосередню участь у НМТ.     

Координацію методично-інформаційної діяльності з проведення НМТ/ЗНО щороку в 

Сумській області здійснює  навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку СОІППО. Методистами відділу для вчителів закладів загальної 

середньої освіти було організовано роботу мобільного консультпункту. Проведено 

навчально-методичні заходи, під час яких розглянуто питання підготовки учнів до вступу до 

закладів вищої освіти у 2022 році, а саме: обласні онлайн-семінари «Підготовка учнів 

закладів загальної середньої освіти до ЗНО з біології: організаційно-методичні аспекти», 

«Організаційно-методичні аспекти підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до 

ЗНО2022 з математики», «ЗНО з хімії як складова національної системи моніторингу якості 

вивчення предмета». 

Окрім того, проведено методичні порадники з предметів, визначених для складання 

тестування, зокрема з тем: «Особливості підготовки учнів закладів загальної середньої освіти 

до ЗНО, ДПА з української мови та літератури», «Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО, ДПА з історії України: організаційно методичні аспекти», 

«Особливості організації освітнього процесу для ефективної підготовки учнів до ЗНО з 

географії», під час яких проаналізовано організаційно-методичні аспекти проведення 

тестування у 2022 році. Педагогів ознайомлено із загальними характеристиками 

сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань. За результатами порадників 

учителям надано методичні рекомендації. 

Методистами-предметниками розроблено та розміщено на сайті СОІППО методичні 

рекомендації щодо підготовки учасників до складання національного мультипредметного 

тесту: «Особливості підготовки до національного мультипредметного тесту з історії України 

в умовах воєнного стану», «Особливості підготовки до національного мультипредметного 

тесту з математики в умовах воєнного стану», «Особливості підготовки до національного 

мультипредметного тесту з української мови в умовах воєнного стану», «Методичні 

рекомендації щодо написання мотиваційного листа». 

На сайті СОІППО в рубриках «Вчимося в умовах воєнного стану», «Сторінка 

методиста», «ЗНО» методистами вказаних вище відділів організовано систематичне 

оновлення інформації про національний мультипредметний тест та процедуру його 

проведення.  

Поряд із цим, організаційно-методичні питання щодо проведення тестування 

розглянуто на колегіях місцевих органів управління освітою, за участю директорів закладів 

освіти, відповідальних за проведення тестування в округах тестування.  

Для забезпечення належної підготовки учнів 11-х класів до тестування учителі-

предметники постійно надавали онлайн-консультації випускникам, практичні психологи 

проводили тренінги щодо вміння розподіляти час на виконання тестових завдань, зняття 

тривожності, емоційного розвантаження та підвищення стресостійкості.  

З метою ознайомлення зі змістом нормативно-правових документів із питань 

організації та проведення тестування 2022 року, підготовки учнів, студентів до його 

складання, забезпечено участь керівників методичних об’єднань, керівників центрів 

професійного розвитку, учителів, викладачів закладів загальної середньої, професійної 



(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в методичних нарадах у форматі 

онлайн-лекцій, які презентовано на YouTube-каналі Українського центру оцінювання якості 

освіти, на яких обговорено і вироблено навчально-методичні та організаційно-технологічні 

аспекти підготовки здобувачів освіти.  

Початок повномасштабної агресії Російської Федерації проти України припав на 

період реєстрації осіб для участі в ЗНО, що розпочалася 01 лютого та мала б завершитися 09 

березня 2022 року. Зважаючи на безпекову ситуацію, що склалася в країні, опрацювання 

реєстраційних матеріалів було тимчасово призупинено. 

Стало очевидним, що провести ЗНО у звичному (друкованому) форматі буде 

неможливо. Тому Верховна Рада України прийняла Закон України від 24 березня 2022 року 

№ 7132 «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти», згідно з яким 

здобувачів освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2021-         

2022 навчальному році, було звільнено від проходження державної підсумкової атестації та 

встановлено, що прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

в поточному році буде здійснено в особливому порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки, без використання результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Разом із тим, значна кількість осіб в області уже була зареєстрована для участі в ЗНО, 

але для проведення іншого виду вступного випробування мала бути сформована персональна 

база даних учасників, які бажатимуть взяти в ньому участь. Тому, Українським центром 

оцінювання якості освіти було прийнято рішення здійснювати формування бази даних 

учасників НМТ на основі бази даних учасників ЗНО, що вже була сформована до 24 лютого, 

та продовжити реєстрацію учасників НМТ за процедурою реєстрації учасників ЗНО.  

Зважаючи на виклики, що постали перед вступниками, починаючи з березня було 

значно спрощено процедуру реєстрації. Так, була допустима реєстрація за відсутності 

окремих документів, які особи мали подавати до регіональних центрів разом із 

реєстраційною карткою. Окрім цього, до бази даних учасників ЗНО вносили й дані осіб, які 

лише сформували реєстраційні картки за допомогою спеціального сервісу УЦОЯО, однак не 

подали особистих документів до регіонального центру, оскільки втратили їх через воєнні дії, 

що проходили на території їх перебування. 

 Через відсутність безпечних умов на території Сумської та Харківської областей, які 

відносяться до Харківського регіональнго центру оцінювання якості освіти, УЦОЯО було 

ухвалено рішення про проведення реєстрації вступників іншими регіональними центрами. 

Так, опрацювання реєстраційних матеріалів випускників минулих років Сумської області 

здійснював Вінницький РЦОЯО; випускників поточного навчального року, – 

Дніпропетровський РЦОЯО. 

З огляду на ситуацію, що склалася в країні, та задля забезпечення рівних умов для 

вступу до закладів вищої освіти Міністерство освіти і науки України продовжило термін 

формування бази даних учасників ЗНО 2022 року до 09 квітня, а згодом – до 19 квітня. 

Відтак, основний період реєстрації осіб для участі в тестуванні тривав із 01 лютого до              

19 квітня 2022 року. 

Для формування бази даних учасників НМТ необхідно було визначити осіб, дані яких 

було внесено до бази даних учасників ЗНО 2022 року, які бажали взяти участь у НМТ, а 

також встановити місце їхнього перебування під час проведення вступного випробування. Із 

цією метою було прийнято рішення провести два додаткові етапи формування бази даних 

учасників НМТ: 

1) підтвердження вступниками бажання брати участь у НМТ, попередній вибір 

населеного пункту, найбільш наближеного до місця їхнього перебування під час проведення 

основних сесій тестувань (20 травня – 07 червня 2022 року); 

2) забезпечення можливості здійснення вибору населеного пункту для проходження 

НМТ (21 червня – 07 липня 2022 року). 

Усе це уможливило проведення трьох сесій НМТ: основної, додаткової та спеціальної. 



Брати участь в основній сесії НМТ, яка тривала з 22 липня до 04 серпня 2022 року, 

мали право учасники, які не пропустили жодного з передбачених етапів. 

 Особи, які не зареєструвалися (не сформували реєстраційної картки) протягом           

01 лютого – 19 квітня, мали змогу зробити це в додатковий період формування 

реєстраційних карток, що тривав із 10 до 20 червня. Після двох етапів підтвердження участі в 

НМТ (із 08 до 18 липня та з 01 до 10 серпня) такі особи мали право пройти тестування під 

час додаткових сесій, організованих із 17 до 18 серпня 2022 року. 

Також право на участь у додаткових сесіях мали учасники, які з поважних причин не 

змогли взяти участі в основній сесії чи не завершили виконання тесту (через різке 

погіршення стану здоров’я або дострокове припинення виконання тесту в ТЕЦ унаслідок 

виникнення нестандартних ситуацій (обставин, що могли становити загрозу для життя та 

здоров’я учасників, або через неможливість створення належних умов для виконання завдань 

тесту тощо)).  

Окрім додаткової сесії, 14 вересня 2022 року було проведено спеціальну сесію НМТ, 

участь у якій могли взяти вступники, які через поважні причини не змогли зареєструватися 

для участі в попередніх сесіях НМТ; створили реєстраційні картки під час попередніх 

періодів реєстрації, але не пройшли обидва етапи підтвердження участі; зареєструвалися для 

участі в основній або додатковій сесії, але через поважні причини не змогли взяти участі в 

тестуванні або взяли участь, однак через обставини, що не залежали від їхньої волі, не 

змогли завершити виконання тестових завдань. 

 За даними Українського центру оцінювання якості освіти було сформовано базу даних 

учасників НМТ на підставі бази даних учасників ЗНО 2022 року Сумської області. Так, 

загальна кількість зареєстрованих становить 6 634 особи. Це 4 178 випускників закладів 

загальної середньої освіти; 178 учнів (слухачів) закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; 705 студентів закладів вищої, фахової передвищої освіти та 1 573 випускника 

минулих років. 

Для участі в основних сесіях національного мультипредметного тесту 

зареєструвалося 5 153 учасники, узяло участь 4 598 осіб, що становить 89,2% від загальної 

кількості зареєстрованих.  

Під час додаткових сесій національний мультипредметний тест склали 539 осіб із      

624 зареєстрованих, що становить 86,4%.  

На спеціальні сесії з’явилося 187 із 216 зареєстрованих, що складає 86,6%. 

З метою підготовки до проведення національного мультипредметного тесту 

13.07.2022 проведено нараду під головуванням заступника керівника Сумської обласної 

військової адміністрації за участю директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, директора Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти, начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Сумській області, представників Головного управління Національної поліції в 

Сумській області, Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, 

міських голів міст, де розташовано тимчасові екзаменаційні центри, ректорів закладів вищої 

освіти м. Суми  та начальників управлінь (відділів) освіти територіальних громад. 

За результатами наради міським головам, керівникам відповідних служб області 

надано протокольне доручення заступника голови військової адміністрації щодо 

забезпечення безперебійного електропостачання до тимчасових екзаменаційних центрів, 

необхідності вирішення питання щодо забезпечення їх альтернативними приладами 

постачання електроенергії, організації безпечного розміщення осіб, які супроводжують 

учасників тестування, забезпечення контролю за станом пожежної, техногенної безпеки, 

охорони правопорядку на об’єктах, задіяних для проведення тесту та прилеглих до них 

територій. 

Сумською обласною військовою адміністрацією, з урахуванням безпекової ситуації, 

наявності в закладах освіти захисних споруд цивільного захисту, було визначено місця 

проведення національного мультипредметного тесту (тимчасові екзаменаційні центри). 



Тимчасові екзаменаційні центри було створено на базі закладів загальної середньої (3),  

професійної (професійно-технічної) (1), фахової передвищої (4), вищої освіти (3) у містах 

Глухів, Конотоп, Кролевець, Лебедин, Ромни, Суми, Шостка та смт Недригайлів.  

 У всіх центрах робочі місця учасників та персоналу було забезпечено комп’ютерною 

технікою, апаратне та програмне забезпечення якої відповідало чинним вимогам порядку 

формування та облаштування тимчасових екзаменаційних центрів. 

У всіх тимчасових екзаменаційних центрах було підготовлено захисні споруди 

цивільного захисту відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних 

споруд цивільного захисту» (зі змінами). Комісіями у складі представників Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій, балансоутримувача, фахівців з цивільного захисту 

проведено оцінку стану готовності споруд щодо використання їх як найпростішого укриття 

та надано відповідні акти. 

На територіях, прилеглих до тимчасових екзаменаційних центрів, під час тестування 

було організовано чергування представників Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. Охорону громадського порядку та безпечний рух транспорту забезпечували 

працівники Національної поліції. Невідкладну медичну допомогу учасникам тестування 

забезпечувало комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» шляхом 

першочергового виїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце проведення, 

за необхідності. 

Для забезпечення процедури проведення тесту в Сумській області в якості 

відповідальних, їхніх помічників, старших інструкторів було підготовлено 113 педагогічних 

та науково-педагогічних працівників.  

У тимчасовому екзаменаційному центрі на базі Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 01.08.2022 року зафіксовано порушення процедури 

проведення національного мультипредметного тесту: 1 особа була відсторонена від 

подальшої роботи над тестом через наявність на робочому місці мобільного пристрою. 

Під час організації проведення НМТ мали змогу пройти тестування 7 учасників з 

особливими освітніми потребами, для яких було створено особливі (спеціальні) умови. 

Зокрема, було надано особам з інвалідністю додатковий час – 30 хвилин; особам, які 

потребували присутності перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога), – 

інформацію, потрібну для проходження НМТ, у вигляді друкованого чи електронного тексту.  

Для учасників НМТ, які вимушено виїхали за кордон, однак бажали вступити до 

закладів вищої освіти в Україні, завдяки співпраці Міністерства освіти і науки України та 

Українського центру оцінювання якості освіти з міністерствами освіти, представниками 

неурядових освітніх організацій інших країн, а також із посольствами України в них було 

створено можливості для проведення НМТ за кордоном.  

Так, для проведення основних сесій НМТ ТЕЦ було створено у 46 містах таких 

європейських країн: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Данія, Естонська 

Республіка, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Латвійська Республіка, 

Литовська Республіка, Республіка Молдова, Нідерланди, Федеративна Республіка 

Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, 

Угорщина, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка і Королівство 

Швеція. Також, незважаючи на значну різницю в часі (7 і більше годин), під час додаткових 

сесій було організовано проведення НМТ у Канаді та США. Тестування за межами України 

відбувалося за київським часом. У всіх закордонних ТЕЦ з учасниками працював 

україномовний персонал, навчений українськими фахівцями. 

За даними УЦОЯО 471 учасник із Сумської області пройшов тестування у 

закордонних ТЕЦ.  



Протягом усього часу, відведеного на проведення НМТ, вступники та керівники 

закладів освіти отримували на сайтах УЦОЯО, РЦОЯО, персональних інформаційних 

сторінках та в електронних кабінетах керівників закладів освіти детальний інформаційний 

супровід щодо алгоритмів дій під час підготовки до проведення тестування залежно від уже 

зроблених ними кроків та безпекової ситуації регіону, у якому вони перебували. 

Важливим кінцевим результатом проведення національного мультипредметного тесту 

2022 року стали аналітичні та статистичні матеріали, які опублікував Український центр 

оцінювання якості освіти.  

Проведений аналіз засвідчив, що переважна більшість випускників закладів загальної 

середньої освіти у 2022 році показали достатні знання та рівень підготовки до проходження 

тестування, що дозволило області за показниками критеріїв «160 балів і вище» та середнім 

балом посісти позиції в предметних всеукраїнських рейтингах вище середнього показника по 

Україні. 

Традиційно зовнішнє незалежне оцінювання майбутні абітурієнти мали можливість 

скласти з 13 навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія 

України, математика (завдання рівня стандарту), математика, біологія, географія, англійська, 

німецька, французька, іспанська мови, фізика, хімія). Цьогорічна ж модель оцінювань 

передбачала проходження вступниками лише одного, «універсального» тесту протягом 

одного дня, адже лише так можна було забезпечити підготовлення необхідної кількості 

нових інструментів оцінювання, а також якісно, наскільки це можливо в умовах постійних 

повітряних тривог та інших факторів ризику, провести тестування в ТЕЦ. 

Для НМТ-2022 організатори вибрали оптимальний набір предметів: українську мову, 

математику та історію України (ХХ-початок ХХІ століття). Такий вибір був зумовлений тим, 

що ці предмети, з одного боку, мають найвищу прогностичну валідність, а з іншого – 

уможливлюють реалізацію національного компонента освіти, який і за мирних часів є 

важливим, а в умовах війни набуває особливого значення. Водночас не було проведено 

оцінювання з усієї лінійки навчальних предметів, що є традиційними для ЗНО. Зокрема, на 

тестуванні не було представлено українську літературу, іноземні мови та природничо-

наукові дисципліни.  

Скласти НМТ мали можливість різні категорії учасників, серед яких: випускники, які 

у 2022 році здобули повну загальну середню освіту, а також випускники минулих років. 

Розподіл учасників НМТ із Сумської області (див. діаграму 11.1.). 

 

 
 

Рисунок 11.1. Розподіл учасників НМТ за категоріями, % 



Випускники закладів загальної середньої освіти 2022 року, в середньому, мають 

майже на 10 балів вищий результат за виконання завдань кожного з трьох блоків, ніж 

випускники минулих років. Учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти мають найгірші показники з усіх трьох предметів. За типом закладу освіти серед 

випускників       2022 року найкращі середні результати з усіх трьох предметів мають 

випускники спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. За типом місцевості, де розташовано 

заклади освіти, у яких навчалися випускники 2022 року, вищий результат з усіх трьох 

предметів демонструють випускники у містах. 

Найкращими вступниками Сумщини, які, попри війну в країні, складні життєві 

обставини і труднощі, пов’язані з проходженням тесту, стали 283 учасники. 

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти 200 балів отримали      

283 вступники: 19 учасників – з трьох предметів; 60 – з двох предметів; 204 – з одного 

предмету. Учасники основної сесії показали найкращий результат з математики –                

167 осіб набрали 200 балів; з історії України – 128 учасників, з української мови –                  

86 вступників. 

За результатами учасників основних сесій можна визначити територіальні громади, де 

успішність складання є високою одночасно з 1-3 предметів (таблиця 11.1). Кращими стали 

випускники Глухівської, Кролевецької, Роменської, Сумської, Тростянецької  міських рад. 
 

      Таблиця 11.1 

Заклади загальної середньої освіти,  

випускники яких отримали 200 балів одночасно з 1-3-х предметів  
 

№ 

з/п 

Заклад загальної середньої освіти Кількість учасників, які отримали 200 балів 

із 1-го 

предмета 

із 2-х 

предметів 

із 3-х 

предметів 

1 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа                                 

І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка,                      

м. Суми, Сумської області 

7 3 2 

2 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа                           

І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської 

ради 

6 3 1 

3 Роменський ліцей № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської 

міської ради Сумської області 

4 4 1 

4 Кролевецький ліцей № 1 Кролевецької міської ради 3 3 1 

5 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа                       

І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області 

4 2 1 

6 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Глухівської міської ради Сумської області 

3 2 1 

7 Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа                            

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми Сумської області 

1 2 1 

8 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

Тростянецької міської ради 

1 2 1 

 

Так, у Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради 

Сумської області більше третини випускників (35,3%), які складали НМТ, отримали 200-

бальні результати; у Роменському ліцеї № 1 імені П.І. Калнишевського Роменської міської 

ради Сумської області – 19,6%; у Кролевецькому ліцеї № 1 Кролевецької міської ради –              

18,9%. 

Загалом по області у 17 закладах загальної середньої освіти по одному учаснику, який 

отримав 200 балів з трьох предметів одночасно, а у Комунальній установі Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, 

Сумської області їх двоє. 

У м. Суми 200 балів отримали 110 випускників із 24 закладів загальної середньої 

освіти. Найкращий результат виявили учні Комунальної установи Сумська спеціалізована 



школа І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми Сумської області, у якій кожен п’ятий учасник 

національного мультипредметного тесту отримав 200 балів. По одному випускнику 

отримали 200 балів із трьох предметів у Комунальній установі Сумська гімназія № 1 м. Суми 

Сумської області, Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка Сумської міської ради, Сумському закладі загальної середньої 

освіти № 21 Сумської міської ради, Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 25, м. Суми Сумської області, Комунальній установі Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми Сумської області. 

На рисунку 11.2. представлені заклади загальної середньої освіти м. Суми, у яких 

10,0% та більше випускників отримали 200 балів. 
 

 
 

Рисунок 11.2. Розподіл учасників НМТ м. Суми за кількістю отриманих  

200-бальних оцінок, % 

 

Серед міст найбільша кількість випускників, які отримали 200 балів, – у м. Ромни – 23 

особи. У м. Конотоп таких випускників – 22 особи, у м. Глухів – 19 осіб, у м. Шостка – 19 

осіб, у м. Кролевець – 16 осіб, проте у відсотковому відношенні до загальної кількості учнів, 

які складали тест, це: 9,7%, 6,0%, 12,6%, 5,6%, 12,2% відповідно (див. діаграму 11.3). 

Серед випускників закладів загальної середньої освіти селищних територіальних 

громад один учасник національного мультипредметного тесту, випускник Ямпільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської селищної ради, отримав 200 балів із 

трьох предметів. 

Серед учнів закладів загальної середньої освіти сільських територіальних громад три 

учасники національного мультипредметного тесту отримали 200 балів із трьох предметів. Це 

випускники Грунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

А.М. Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області, 

Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської 

сільської ради, Нижньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Бориса 

Грінченка Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.  

 



 
 

Рисунок 11.3. Розподіл учасників НМТ міст за кількістю отриманих 200-бальних 

оцінок, % 

 

У НМТ з української мови в Сумській області взяли участь 6 128 учасників, із яких: 

випускників закладів загальної середньої освіти – 3 996 осіб (65,2%), учнів (слухачів) 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 131 особа (2,1%), студентів закладів 

вищої, фахової передвищої освіти – 637 осіб (10,4%), випускників минулих років –                   

1 364 особи (22,3% від загальної кількості учасників). 

Серед категорій учасників НМТ найкращими виявились результати випускників 

закладів загальної середньої освіти, оскільки 43,5% отримали результати вище 160 балів, 

студенти закладів фахової передвищої освіти – 20,3%, учні (слухачі) закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти – 7,7%, випускники минулих років – 13,2%, а показник 

результатів від 100 до 120 балів є мінімальним.  

Більше половини випускників минулих років та студентів закладів фахової 

передвищої освіти склали НМТ з української мови на 140-159 балів (див. діаграму 11.4.). 
 

 
 

Рисунок 11.4. Розподіл результатів учасників НМТ у шкалі 100-200 балів, % 

 

Результати випускників закладів загальної серендньої освіти Сумської області, які 

отримали 160-200 балів, виявились кращими за середній по Україні показник на 0,5% (по 

Україні таких випускників 43,0%, по області – 43,5%). Завдяки цьому область посіла 8 місце 

у всеукраїнському рейтингу (див. діаграму 11.5.). Рейтинг Сумської області у 2022 році 



нижчий, хоча кількість випускників, які склали НМТ з української мови на 160 балів і вище, 

збільшилась на 0,8%. 

 

 
 

Рисунок 11.5. Розподіл результатів НМТ випускників ЗЗСО, які отримали за 

виконання завдань блоку «Українська мова» 160 балів і вище (у розрізі регіонів України), % 

 

За офіційними даними Українського центру оцінювання якості освіти серед усіх 

категорій учасників найбільший відсоток осіб, які склали тест з математики, відповідає 140-

160 балам та становить 43,5%. Із загальної кількості учасників, які у 2022 році здобули повну 

загальну середню освіту, тільки 2,0% осіб отримали результат нижчий за 120 балів. 

Серед учасників НМТ, які виконували завдання блоку «Математика», найкращими 

виявилися результати випускників закладів загальної середньої освіти (26,7% отримали              

160 балів і вище), найгіршими – випускників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти (2,3%) та випускників минулих років (4,7%) (див. діаграму 11.6.). 

 



 
 

Рисунок 11.6. Розподіл результатів учасників НМТ у шкалі 100-200 балів, % 

 

Результати випускників ЗЗСО Сумської області, які отримали 160-200 балів з 

математики, є дещо вищими та складають 26,7%. Цей відсоток перевищує середній показник 

по Україні (26,3%) та відповідає 7 місцю загальноукраїнського рейтингу (див. діаграму 11.7). 
 

 
 

Рисунок 11.7. Розподіл результатів НМТ випускників ЗЗСО, які отримали за 

виконання завдань блоку «Математика» 160 балів і вище (у розрізі регіонів України), % 



Серед категорій учасників НМТ, які виконували завдання блоку «Історія України», 

найкращими виявились результати випускників закладів загальної середньої освіти, оскільки 

28,0% отримали результати вище 160 балів, студенти закладів фахової передвищої освіти – 

11,4%, учні (слухачі) закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 6,2%, випускники 

минулих років – 7,1%, а показник результатів від 100 до 120 балів є мінімальним (0,4%).  

Найбільша кількість учасників, які складали історію України, отримали результати від 

140 до 160 балів по всім категоріям.  

Найгіршими серед загальної кількості учасників виявились результати учнів 

(слухачів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, оскільки 41,8% отримали від 

100 до 140 балів, та випускників минулих років – 28,1% (див. діаграму 11.8). 

 

 
 

Рисунок 11.8. Розподіл результатів учасників НМТ у шкалі 100-200 балів, % 

 

Результати випускників ЗЗСО за критерієм 160 балів і вище виявились кращими і 

частка таких випускників становить 28,0% (див. діаграму 11.9). Таким чином, Сумська 

область у всеукраїнському рейтингу посіла 10 місце (2021 рік – 5 місце). По Україні цей 

відсоток дорівнює 28,8%. Рейтинг області у цьому році нижчий, хоча кількість випускників, 

які склали НМТ з історії України на 160 балів і вище, збільшилась на 3,9%. 

За підсумками НМТ-2022 можна визначити територіальні громади Сумської області, 

де успішність складання тесту є високою одночасно з трьох блоків («Українська мова», 

«Математика», «Історія України»). При розподілі були враховані показники за критеріями 

«160 балів і вище» (за шкалою 100-200 балів) та «Середній бал».  

Так, найвищою є результативність складання випускниками закладів загальної 

середньої освіти НМТ у Путивльській, Глухівській, Сумській, Роменській міських 

територіальних громадах.  

Серед селищних та сільських територіальних громад найбільших успіхів у тестуванні 

досягли випускники закладів загальної середньої освіти Свеської, Липоводолинської 

селищних, Бездрицької, Нижньосироватської сільських територіальних громад.   



 
 

Рисунок 11.9. Розподіл результатів НМТ випускників ЗЗСО, які отримали за 

виконання завдань блоку «Історія України» 160 балів і вище (у розрізі регіонів України), % 

 

За результатами НМТ-2022 низьку успішність одночасно за трьома блоками, як за 

критерієм «160 балів і більше», так і за середнім балом, демонструють випускники закладів 

загальної середньої освіти Білопільської, Буринської, Лебединської міських, Зноб-

Новгородської, Краснопільської, Миколаївської селищних, Бочечківської, Новослобідської, 

Річківської сільських територіальних громад. 

За регіональним показником успішності випускників закладів загальної середньої 

освіти Сумської області, – лідерами залишилися практично ті територіальні громади, 

випускники яких демонструють кожного року стабільно високі результати: Путивльська, 

Глухівська, Сумська, Роменська міські, Свеська, Липоводолинська селищні, Бездрицька, 

Нижньосироватська сільські територіальні громади. 

 Підсумки національного мультипредметного тесту 2022 року опубліковано у 

інформаційно-аналітичних матеріалах «Національний мультипредметний тест-2022 у 

Сумській області: у цифрах і коментарях», 12 грудня 2022 року висвітлено на обласному 

вебінарі «Результати НМТ-2022 учасників Сумської області. Перспективи 2023 року», а 

також на засіданнях науково-методичної та вченої рад комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 


