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Капустін І.В., завідувач Центру моніторингу
якості освіти КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»
Голтяй Т.М., Рудакова О.С., Мілаш О.О.,
к. пед. н., методисти Центру моніторингу якості
освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти»
За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
з 18 липня по 10 серпня 2022 року відбудеться основна сесія національного
мультипредметного тесту (НМТ)
В основній сесії тестування беруть участь особи, які зареєструвалися для
участі в ЗНО у період до 19.04.2022.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022
№ 434 «Про організацію та проведення у 2022 році національного
мультипредметного тесту» УЦОЯО оприлюднено календар проведення НМТ.
Алгоритм дій учасників НМТ основної сесії тестування
(за матеріалами УЦОЯО)
№
1
2

3

4

5
6

Зміст заходу
Формування реєстраційної картки
учасника
Підтвердження учасником НМТ бажання
проходити тестування (на своїй
інформаційній сторінці)
Вибір учасником НМТ населеного пункту,
у якому зручно проходити тестування
(найбільш наближеного до місця
перебування у період проведення НМТ)
Отримання учасником НМТ запрошення
(завантаження зі своєї інформаційної
сторінки запрошення-перепустки, де буде
вказано місце, дата та час проведення
НМТ)
Участь у тестуванні
Отримання результатів НМТ (за шкалою
100-200 балів), які будуть розміщені на
інформаційній сторінці учасника
тестування

Термін проведення
До 19.04.2022
20.05-07.06.2022

21.06-07.07.2022

До 12.07.2022

18.07-10.08.2022
До 12.08.2022

Для осіб, які не матимуть можливості прибути до тимчасових
екзаменаційних центрів (ТЕЦ) на основну сесію, буде проведено додаткову
(16.08-20.08.2022) або спеціальну (12.09-16.09.2022) сесії.
Для участі у додатковій або спеціальній сесії тестування учаснику
необхідно подати відповідну заявку.
Графік НМТ розміщено на сайті УЦОЯО за посиланням:
https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/05/grafik-NMT-2.pdf
НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі та міститиме три блоки:
20 завдань з української мови, 20 – з математики та 20 – з історії України. Час
виконання НМТ складає 120 хвилин.
З інформацію про проведення НМТ у 2022 році можна ознайомитися за
посиланням: https://cutt.ly/4Hp5L6N
Важливою складовою успішного складання НМТ випускниками закладів
загальної середньої освіти області є їх готовність до вступних випробувань, що
традиційно проводилися як зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
З огляду на це, одним із напрямів регіональних досліджень якості освіти в
Харківській області визначено підготовку учнів 11 класу до ЗНО. Проведення
моніторингу за цим напрямом включає:
опитування учителів та учнів 11 класів щодо підготовки до вступних
випробувань з української мови, математики;
тестування учнів 11 класів за завданнями зовнішнього незалежного
оцінювання минулих років.
У січні-лютому 2022 року таке опитування було проведено. У ньому взяли
участь 151 учитель української мови та літератури, математики та
1 206 учнів 11 класів.
Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія
неперервної освіти» узагальнено та проаналізовано результати зазначеного
анкетування. Це дозволило визначити чинники, що впливають на якість
підготовки учнів до вступних випробувань, та орієнтири у подальшій діяльності.
Пропонуємо ознайомитися з результатами анкетування за посиланням:
https://cutt.ly/2Hp6tpa
Разом із тим, ситуація в Україні, пов’язана із введенням воєнного стану, не
дозволила провести тестування учнів 11 класів.
У зв’язку з цим, пропонуємо завдання, що були підготовлені для такого
тестування, використати у роботі з учнями 11 класів для підготовки до
національного мультипредметного тесту з двох блоків: української мови та
математики.
Тестування здійснюється шляхом заповнення відповідних Google Форм за
посиланнями, наведеними нижче. Після проходження тестування учні матимуть
можливість перевірити правильність виконання завдань.

1. Українська мова
Варіант 1: https://forms.gle/zXBqBFnromYrahbW9
Варіант 2: https://forms.gle/3WBkoKk9z31iyJpz5
2. Математика:
Варіант 1: https://forms.gle/SFauihFf4KrpKbB28
Варіант 2: https://forms.gle/iCm5jZenSEdritFX6
Для підготовки учнів до національного мультипредметного тесту також
можуть стати в нагоді завдання ЗНО минулих років, розміщені на сайті osvita.ua:
з української мови
https://zno.osvita.ua/ukrainian/ (завдання з української мови та літератури
2006-2021 рр.)
https://zno.osvita.ua/ukrmova/ (завдання з української мови 2021 р.)
https://zno.osvita.ua/ukrainian/tema.html (завдання з української мови за
темами)
з історії України
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/ (завдання з історії України 20072021 рр.)
https://zno.osvita.ua/ukraine-history/tema.html – (завдання з історії України за
темами)
з математики
https://zno.osvita.ua/mathematics/ (завдання з математики 2007-2021 рр.)
https://zno.osvita.ua/mathematics/tema.html (завдання з математики за
темами)
Пропонуємо Вам також демонстраційні варіанти національного
мультипредметного тесту:
у форматі PDF
(УЦОЯО):
https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2022/04/NMT_2022_demonstratsijnyj-variant_maket.pdf
у комп’ютерному форматі, розроблений фахівцями Львівського
центру
оцінювання
якості
освіти
(УЦОЯО):
http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/
Довідкові матеріали для виконання завдань тесту у форматі PDF
з математики (УЦОЯО) розміщено за посиланням https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2022/04/ZNO_Math_dovidkovy-materialy.pdf
За наявності запитань
center_monitor@ukr.net.
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