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24 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти» 
№ 2157-IX, відповідно до якого:

- вступ до закладів вищої освіти у 2022 році відбуватиметься в 
особливому порядку, визначеному центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки;

- здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від 
проходження державної підсумкової атестації



Особливий порядок передбачає проведення у 2022 році 
національного мультипредметного тестування (НМТ) з 3 предметів
- української мови (20 завдань), математики (20 завдань), історії 
України (20 завдань, новітня історія ХХ-ХХІ ст.)

Вся актуальна інформація щодо НМТ є на сайті МОН за 
посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-
multipredmetnij-test

і на сайті УЦОЯО
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nacionalnij-multipredmetnij-test
https://testportal.gov.ua/vstupni-na-bakalavrat/


• НМТ відбуватиметься в комп’ютерному форматі.

• Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних 
предметів і будуть аналогічними до використовуваних у ЗНО.

• Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад написання 
власного висловлення, в НМТ не передбачено. 

• Заплановано, що НМТ можна буде пройти і в країнах Східної 
Європи.

• Замість результатів НМТ можна буде використовувати результати 
ЗНО 2019ー2021 років



Складники НМТ:

українська мова - https://testportal.gov.ua/skladnyky-
natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-ukrayinska-mova/

математика -
https://testportal.gov.ua/skladnyky-natsionalnogo-
multypredmetnogo-testu-matematyka/

історія України - https://testportal.gov.ua/skladnyky-
natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-istoriya-ukrayiny/

https://testportal.gov.ua/skladnyky-natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-ukrayinska-mova/
https://testportal.gov.ua/skladnyky-natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-matematyka/
https://testportal.gov.ua/skladnyky-natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-istoriya-ukrayiny/


Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, учням 
обов’язково потрібно на своїй інформаційній сторінці у 
вкладці «Підтвердження участі в НМТ» зробити 2 кроки:

1) протягом 20 травня – 07 червня заповнити спеціальну 
форму та вибрати із запропонованого переліку назву 
населеного пункту, у якому (або поблизу якого) вони 
планують перебувати в період проведення НМТ;

2) протягом 21 червня – 07 липня 2022 року вказати в 
запропонованому переліку назву населеного пункту, де їм 
буде зручно пройти НМТ.



У зв’язку з потенційною небезпекою для життя і здоров’я
учасників планувати проведення НМТ, зокрема в таких
містах, як Миколаїв і Вознесенськ, наразі неможливо. Тому
просимо вибрати населений пункт, найближчий до місця
Вашого перебування в період основної сесії НМТ. Якщо
безпекова ситуація покращиться, перелік населених пунктів
буде розширено, і з 21 червня до 7 липня включно Ви
зможете змінити вибір населеного пункту на зручніший для
доїзду.



Регіональний центр, що організовує реєстрацію та здійснює 
обробку реєстраційних документів

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти

Адреса для відправки реєстраційних документів:
а/с 247, м.Одеса, 65114, тел. (067) 558-40-30

Контактні телефони:
(048) 784-89-36; (048) 784-69-95

Електронна пошта:
it@od.testportal.gov.ua



Одним із критеріїв вступу буде також мотиваційний лист, 
запроваджений ще у 2020 році. Він матиме різну вагу для 
вступників на бюджет і контракт. Так, 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. Пропоную
посилання на статті, в яких описується що таке мотиваційний лист 
і як він пишеться: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50857822

https://studix.eu/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-u-vnz/

https://chmnu.edu.ua/motivatsijnij-list-lajfhaki-dlya-abituriyentiv/

https://www.bbc.com/ukrainian/features-50857822
https://studix.eu/yak-napysaty-motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-u-vnz/
https://chmnu.edu.ua/motivatsijnij-list-lajfhaki-dlya-abituriyentiv/


Міністерство освіти і науки України затвердило 
Порядок проведення у 2022 році національного
мультипредметного тесту. 

https://testportal.gov.ua/nmt-poryadok-
provedennya-u-2022-rotsi/

https://testportal.gov.ua/nmt-poryadok-provedennya-u-2022-rotsi/


Український центр не пізніше ніж за 
тиждень до початку проведення основних 
сесій НМТ інформує учасників НМТ про 
місце та час проходження НМТ шляхом 
розміщення запрошень для участі в НМТ на 
інформаційних сторінках учасників.




