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Додаток до листа

кПровеСmu mраduцiйне повноцiнне ЗНО пid час вiйнч нелцоэсIIuво. дdэrcе mребсl
влашmуВаmT cЩadHi процеdуРu, почuНаючu з dpy<y й завершуючu пepeBipKoKl
бланкiв вidповidей учаснuкiв. цi процеdурч mакоэtс пов'жанi з о*оропою,,
персонсtлом пункmiв mесmування, зсtлученнял, екзаменаmорiв dо перевiркаt
mесmовlл з,авdань.
Idеmься mакоэtс про mе, щобu dосmавumu mecmoBi зоtаumu, а це - mоннаl
MamepialtiB dля коэtсно2о пункmу mесmування. ,Що mо2о эtс поmiлц звidmu mреб4
оmрufuIаmu бланкu вidповidей. УявimЬ собi, як dосmавляmч цi ,o^"pi*o,
зруйнованlдvrlt dороеал,tu CyMcbKoi'чu XapKiBcbKot обласmей. Тому мон обр*о,
iнtпuй фор,uаm провеdення всmупноi каллпанit у 2022 роцi - нацiонаltьнuйi
мульmuпреi|меmнuii mесm),
УЦОЯО Теtпяна Вллtуленко пid

- Що таке ][IMT?

Цей формат не е iдеапылим,
прозороi ,та, об''ективноi вOтупн

- розпо Bidae з асmупнuлр
еоduнu запumань.

е BiH дае змоry забезпечити
кампшrii, забезпечити добiр

на конкретну спецiапьнiст,ь.

duрекmораr

проведення
студентiв до

iшими зусиллями.

НМТ' - це :гест, який буд. вiдб онлайн i мiститиме завдання з трьох
блокiв: украlrЪська мова, та iо,горiя УкраiЪи.

Важлlиво, що НМТ н€ мож€ в иii спосiб замiнити :градицj.йrlе ЗНО й ми не
очiкуемо, ш(о воно стЕ[не iдеаль
батьки та ос|вiтяни.

тестом, до якого звикJIи учасники ЗНО,

Трал_иuiйн:е ЗНО - tце тест),I}zIння, що повнiстю вiдповйае змiсту викJIадання,
можливiсть надавати розгорнутi повi,цi та працювати впродовж двох-трьох
годин, аби макс_имшIьно своТ навча.гlьнi досягнення, обрати
саме Ti предмети, що потрiбнi для

НМТ цього всього не може. Але Н]Иl' може в тих y]vIclBzlx, у яки,х ми зараз
закладцiв вищоI освiти.перебува€мо, дiбрати студентiв до

- Якi пGревдги в НМТ, якщо п зi ЗНо?

l. Один ,день для кожного ника тестування. Якщо ви випускаетеся
цього року, то ресструв€lлис)я на 4 обiов'll,зковi предмети ША TiL, мо}кливо, на



п'ятиЙ пре,цмеТ, якиЙ треба дJIя встУпу. Це означае, що ви маJIи б 5 разiв
ходити в п},нкти тестуваншя. у ча,си вiйн,и ми не може}{о дозволитlц собi т€же.
2. Формrат проведення наб.пиж:епий до зно, бо TecTyBaHHrI
складатИметься В пунктахl }сО вiдбувirГиметься пiД нагляlцоМ irrcTpyKTopiB.
ТобтО iдент,ифiкацiя та процеси, lцо е стitJIими дляЗНО, :зберiгаються.
3. Меншi

логiном i пiаролем. Якщо t,lи

тестування. Освiтяни5. Меншi пункти тестування. освiтяни й Ti, хто працюв€UIи в пунктЕйi
проведення ЗНО, знають, що вони розрЕlхованi на 250_360 осiб. Звiсно, зiбратиr
в одному rпримiщеннi стiльки людей пiд час вiйни - Ц€, фактично, датиt
росiйським .ЩГ iнформацiю, де буд" майбутне наllтоi д"р*u"". ТIоого робитиг
не можна. Тому пункти тестування НМТ булуть вмiщати до 50 людей.4. МояслlиВiстЬ оператИвно реагуватП на безпековi загрози. Уявiть, 360r
людеЙ iз пу,нкту ЗНО мають спускатися в сховище в разi повiтряноi тривоги.
Якщо ми г()воримо про M€rлeHbKi пункти, то маемо можJIивiсть забеiпечити
таку потребу.

- Як узяти участь у НМТ?

Я сподiваю,ся, що лля вас питан реестрацii вже не cToi'Tb. Адже реестрацiя
реестрацiйну картку на
то ви вже записанi, не

тривЕrла з 1 лютого до 19 llвiтня. I якщ<r ви створили
якостi освiти,

хвилюйтеся.

Якi б набори llредметiв в|и не iлtрали, якi б у вас не були сlсобливостi
якщо ви створили реес]]р€tцiйну картку.

якi були
скла7Iання ,ЦПА, це невilкливо,
Створили - це означае, що вона
означа€, що ви е в нашiй ба:li .й ми

На BaIII комп'ютер. це також

Щоби запр()сити вас, ми п()п
cTopiHKy, щrэ створена на сайтi

Ti,

За]rРОСИМО ВаС На Т'еС;Т}rВанНя.

мо tsикористовувати ваIпу iнформацiйну
ОlЯО. Вхiд на цю сторiнцr вliдбуваетъся за

та встигли отримчLти сертифiкат
учасника ЗFIО, то у вас уже все Ви просто берете логiн i пароль iз ваrттого
сертифiката - i за<одите в с

Якщо Hi - не хвилюйтеся. По-п у з€lкJIадi освiти е iнформацiя про вашi
логiни ,й паролi. А ще MIl нап процедуруiвтравнiви
однозначно отримаете своТ.погiни парол1 вtдповiдно lцо вашIлх ре€страцiйних
даних. Навilгь якщо з якоiЬь и ви не отримаете цi данi €tвтоматично, то
зможете письмово чи теле{lоном до регiонЕLпьного r]ентру - i вам

номер вашого паOпортa - i вамTaKi данi нацадуть персонатьно.
повiдомлять, як увiйти на ва,шу с

скакете
ку.

На цiй сторiiнцi в TpaBHi з'яlвитьс. cepBic, яким ви маете скористатися, щоби
сказати нам, що ви хочете брати },TecTyBaHHi. Адже за час iз лютого по

Ви HaBiTb могли рееструватися длятравень Batrli плани могли, змiн



складанНя /шА й не план)/вЕtли ,скл.аДа,ги ЗНО або НМТ. TarK ви .пiдтвердите
своТ намiри i вкажете, Де ПJIОН}еТrэ п,эрееiчвати в липнi. Ще вшклива iнформацiяr
для тих, х:го зараз хвилю(]ться, щ() к()ли ви рееструвЕtлис]я, то робили Ц€,
наприкла,ц, на Харк:iвщинi, а тепе]р зllозумiло, Що там тестуваI{ня Hcl буде.

Не ХВИЛЮйтеся, ми будемо запитувати вас про актуаJIьне мiсце в&шогоr
ПеРебуванн.я. Ще стосуеться Й тих учасникiв, якi за кордоном. Там також будеl
можливiсть укЕ}зати ваIIц/ краiЪу.

- Якi дата, час i мiсце проходпсення НМТ?

за тиждень до поччtтку тестування на всrшiй iнформацiй.нiй сторiнlдi :}'явиться
iнформацiя про ЧЕl,Сl Мiсце й да,]гу про]кодження тестуванняr. -Ми не будемо
публiкувати цю iнфlормацiкэ, як ми f(e за]звичай робимо, на cTopiHKilx УЦОЯО,
аби вас убезпечити. Кожен знатиме, коли й кули йоллу йтлt - i бiльше
HixTo.

- Як вiдбуватиметься НМТ?

Ви складатutмете TecTyBaHH,r
перша половина липня. Якl,цо ви
бо, наприкJIад, перебуваеr,е на

рав, аJIе хвиль будa:гри. ocHCrBH& хвиля -- це
е :}мо)кете прийти в першу пOловину липня,

звiсно, HixTo не змушуватиме вас

- передусiм. IHcTpyKTop разом з yciMa

плчасOво окупованiй терl.tтtэрiТ., вам буд.
доступна додаткова сесiя в,;rругiй о,повlt.tli липня.

Якщсl й тодi ви не зможете I]и чи будуть iншi проблеми, ]ви зможете взяти
i. Yci цi опцii будуть лля вас дос|тупнi о2lин
Hztc .i одержали результат, HaBiTb якщо не

участь у спс:цiальнiй cecii у
раз. 'Гобто .якщо ви прийшпли до
задоволенi ним, перескластIл тест ]иожна.

Про те, як вiLдбуватиметься ня, найбiльше мiфiв та легеtIд. Адже хтось
ув€Dкае, що тестуванЕя буд. на мобiльних телеф,снЕlх )iдс)ма. 'raK-
от, тестува}Iня будa провс) майхi,е так само, як ЗНС), але з единою

iз зошитами та ручками, а тепер
працюватимете на комп'ютtlрi.

Булуть аудлторiТ, куди ви
логiни та па]ролi в систему
людей.

- та пройти тест. В аудлrтсlрiТ буде 1()--20

Якщо лунаlс повiтряна три
продовжуваги тестування.
учасниками спускатиметься в . Кrэжен iHcTpyKTop мати,ме iнr:трукцiТ.



Якщо повi:гряна тривога триватиме недовго,
повернеться в аудиторiю, де tsи зможете

то BiH чи вона pai}oM iз BaMll
продовжити тестування з Tier

хвилини, на якiй завершилIr.

ЯкЩо повiiтряна тривога триватиме дуже довго й, TaIi ста.неться, щс)
продовження тесту,вання буде немо,жливим, отже, ви зможете взяти участь )/
наступнiй х,вилi теOтування.

НМТ Можнiа буле складати не тiлl,ки, в Y'KpaiHi, але й у краihак Сврrэпи. Я зара:l
не Готова I,оворитI{ про пtэрелiк KpaiH .i MicT. Ми опрацьовуемо це питанняt
спiльно з Ir4OH та мiнiотеl)ствами сlсвilги, iнших Kpaiir. Мехirнi,зм проведенняt
НМТ За коt)доном буле такий самгий, як в YKpaihi. Там також буду:гь аудиторiiL
та yKpaiHoMoBHi iнструктор_и.

- Чому в НМТ е iсторiя YKpaiH

НМТ - це не iдеапьна молель,
вибору всЬr предм,етiв, якi ви вlц€Lплt для вступу на певнi спrэцiальностi.

очiкуватlл вiд нього можливостi

Iсторiя Украiни входить до <rбов их предметiв ,ЩIА. Ще - обов'язковий,
предмет, який вивчають у lllколi
повноцiнний величезний тест
стосyються iсторичного перiоду
тlльки закрIrтl завдання.

овж майже всього навIIаIIня. [{e не буде

На Bci результати блокiв I-IMT коефiцiент. Iдцея в тому, що
якщо ви вступасте на технiчну icTb, то вага icTopii УкраiЪи буд.
значно мен.шою, нiж вага . Ife булуть наскрiзнi кrэефiцiенти, якi

вступноi кампанiТ.визнiлчить I\4OH у Порялку

- Чи забезпечить НМТ iH сть?

НМT не може забезпечит:и Bci ocBiTHi особливi потреби, якi ми ршriше
забезпечували на ЗНО. Напри дtрук TecTiB шрифтrэм Браjйл.я. E[aBiTb лlэди
з глибокимII порушеннями зору
yci учасники, вступати до
обмеження. Йд"r"ся про кOмп' тестування, т()му M}t не зможемо
забезпечиl]и специфiчнi осв i,гlнi

- Чп вiдбуватиметься НМТ м и нацiональнпх меншин?



ЗНО В кJlilсичнiй Bepcii це тестування, яке можна скJIадати мовuлI\,lи

нацiональнIлх меншин, якими учасник здобував ocBiTy. В YKpaiHi нйчастiше,
обирали рrэсiйську, угорську, польську та румунську. HaToMicTb НМT
вiдбуватим()ться тiльки украiнською мовою. Забезпечити багато перекJIадiв у,
такий короткий перiод ми не можемо.

- Чому так мало часу вiдведено для тестування?

Невдовзi мlл оприлюднимо демонстрацiйний BapiaHT НМТ i ви побачите, що
цього вдос:галь. Не потрiбно дiлити 90 хвилин на три й рахувати, що 20
заВдань iз математики за 30 хвилин виконати скJIадно. Ми проводили
невеличкиЙ експеримент i бачили, що блоки з украiнськоi мови та з icTopii'
Украiни переваlкно скJIадають за 15-20 хвилин. Вiдповiдно, 90 хвилин
достатньо.

- Чому НМТ буд" посильним 1,часникiв?

. Не буле з8в.щ8нIr9
вйповйi. Тобтсl BIl будетll

потребують надання розгорнутоi
завдання, як:i потребують KopoTKoi

вiдповiдi, вибору BapiaHTy з./вlдповlдностl (встановленнJI JIогlч
к:iлы:ох запропонованих i визначення
их пар).
е повiдомили, якi теми будуть у кожному. Обме)кене коло тем" Ми

блоцi тестуI}ання. Йдеться про : и, якi ранiше мiстилися в програIиi ЗНО, mle
в НМТ е не Bci, якi там були.

Не буле порогового балу склав / не склав". Щоб 0дOрж:ати хоча б
Ранiше,один бал :за шкаJIою 100-20С) набрати одиll :гестовий бал"

наприкJIал, :з icTopii Украiни бl,ло набрат,и до 25 бшiв.
- З чого скJIадатиметься тест з paiHcbKoi мови?

Буде 20 заI}дань, можна буд. рати .35 тестових бапiв, якi пе,реведуть у
шкапу 100-200. 100 - це 1 вий бiш, 200 - З5 тестови.к (5агli[в. Не буле

текстitми, коротких. вiдповijlей, завдань звласного вIIсловлення, роботи з
yKpaiHcbKoT лiтератури.

- З чого скJlадатпметься тест iз

Буле 30 тесr:ових балiв, двi :lадачi,

Мене постiйно запитують, чи
пропону€мо учасникам

де треба буд. написати коротку вiдповiдь.

ли. З минулого року ми
1 з вас, хто гот,Fв€Lпися до

складання ]иатематики й opi

бlrду,тr,

i матерiали, якi були



розмiщенi в зошитiilх мину.пого рок)/, мOжете орiентуватися на ни)l i зараз. На
Сайтi УЦОJIО ми надали приклад,и ,гакиtх матерiалiв, можете перешIянути. Yci
формули, ;пкi вам потрiбiнi, мliстlлтиNrуться там. r'оловне tlмiти нимлl
користуват]пся.
ТаКож багilто хто хвилюеться, чиt мOжливо будa десь написа,ти коротке
розв'язанняt, адже зlошитiв немае. У пунк,гi тестування можна, буде взяти папiрl
i користувагися ни]и для че]рнеток:.

- З чого ск.падатиплеться тест з icTclpii Украiни?

Тiльки сучасна iс,горiя, З.5 балjiв мож:на буд. отримати :}а ви]конання 2Cl
ЗаВДаНЬ, СеРеД яких 5 завдань - цlэ завдання на встаноI}лення вi:lповiдностi. Нс:
буд. жодних завдаIIь з icTolrii старод€lвнl,оi Украiни абrэщо.

- Як булутlь визначатися резуль,та,ги f[МТ?

За кожний ,блок ви отриму(:]те
до таблиць, затвер,цrкених MiH

кiлькiсть тестових балliв, яка, вiдповiдно,
буд. переведена в шкаIу 100-200.

Що це означас? Ви приходl,ите в кт, ,гестування, виконуете ,гес,I]и, одразу в

IvtycTе iнформацiю про те, скiль]ки тестових
балiв ви набрали, вiдкриваете до MiHicTepcTBa з таблищею й дiзнаетеся,
скiльки у вас балiв за шкаJIою 1 200. На ваrrтих iнформацiйних cTopiHKax
iнформацiя з'явиться трохи: пiзн

- Як пiдгот,уватися до НМТ?

Завдання НМТ не складнiпri, а
пiдготуватися до класичного

i, простiшi, нiж кJIасичне ЗНО. Щоби
, /цостатньо добре вчитися в школi.

Готуваr,ися можIIа з урокамrи IJШ , зви.лайними шкiлLними lliдцручниками, на
сайтi УЦС)ЯО можна ,и роз'яснення, д() завдань проб,ного
i класичного ЗНО, на сайтi Львi регiонагrьного центру е тЕжож KopoTKi
тест},вzlпьниiки, де ви може] е caMi пr::ревiрити i зрозум,iти, шцо в_и засвоi,ци.

Що кiнця lквiтня, мп випу о демонстрацiйний BapiaHT тесту, який
можна проiiти безплатно. _E]iH б й 1, BapiaHTi pdf, i на сайтi JIьвiвського
регiонального УЦОЯО буле иii: тестуваJIьник:, виконуIочи завдання з
якого можна засiкти 90 хвилин. l]ecT,FBaHHi буле трохи iнzrкrIrий iнтерфейс,

Еtих тестувань буле зберrэжена. [Iробногоале cyTнicTl, i принцип ко_мп'
НМTне буд;е, бсr немае тих
-.Ще шукат,п iнформацiю про

логiстичних MoMeHTiB, якi були ранiше.



На сайтi уцояО ми видiлlпли спеIIiальний роздiл, який називастьоя кВступнi
випробування 2022:" року)), /це е вся iнформацiя, яку ми наразi знаемо про тест.
- Що з правиламиt вступу до ЗВО?

е вiдповiдrrий закон, який визнача(], ш0 вступ цьогорiч бУ:l. вiдбуватися з€l
механiзмом, вiдмiнним вiд класичного, прописаного в ycix законах. Фактично,
це скасува_ннЯ трzrдицiйнOгО зFIо. Тобто ми можем() проводити вступн},
кампанiю вiдповiдFIо до певного порядк}r, який вiдрiзняarоa" lвiд ус.галa"о.о.

Цим же зitконом на моН налlла"ценлtй обов'язок розробiит,и lзiдповiдний:
порядоК, якиЙ будс: описувати Bc,i нюан:сИ вступноi кам,панii'й вiдtповiдатиме,
на Bci запит,ання вступникilз, членiв приi)iмальних комiсiй тощо. Ще,й докумен1
НеВДОВЗi З'ЯВИТЬСЯ. НаСКiЛь-ки MeHi вiдопtо, колеги вже заверrrlують робоiу над
НИМ, У НЬOМУ бУДЦ. НаПиоано i пlэо ]]е, що таке спiвбБсiда, х:ю ,u Ъ* ii,
проводитим,е, що т€tке мотивацiйнгий лист, на якi опецiа_гlьносr:i якi lсоефiцiенти
блокiв НМTта iншtэ.

Ми розраховуемо EIa те,
така сама, як у мrинулi

щ() року приблизна кiлькiстъ вступникiв буд"
р()ки. нулrэрiч вступали приб-lIизно 2:;0 тисяч

учасникiв. l}араз зареестру]вЕlлися й отримiши сертифiкати понад 330 тисяч
Bci з€lлишаться з нЕlми, бо деякi людиучасникiв, EUIol очевидно, щtr

рееструвzLпися на початку лIотого.

- Що з цьогорiчним пробним

Його вже недоцiльно п оскlльки процедура змiнlллiлся. У'часники
якi tчLи ще не викс)ристzlли на пi2lготовку

лIlоТОI'о ми вже I}иiцрукуВi:tТI,I матерiали й
тес1]},вань, ElJIe € ч,астина кtэштiв, яку ми

матимуть зп{огу повернути
матерiалiв. Рiч у TiM, що до 24
доставили д,о пунктiв
будепло повертати. Невдоtlзi механiзм на сторiнцi УЦОЯО й
учасникам ,греба буд. поlIати заrIву. Можна б},д. не тiльки
повернути з€шишкову суму, й
цього буле спецiальна кнопп:а.

рilвити if на пiдтримЕtнIlя ЗСУ - дJlя

- Як гарантуватимуть безпеку в ктах проходження тестувань?

Ми будем<r звертатися до к:еlэiвн держави й обг,свr]рюват,и п;i питаtrня.
Один з iHcTtrlyMeHTiB безпекtи - не публiкуватимемо адреси пунктiв i дати
тестувань. IIринаймнi в такий
учасникiв.

iб ми хочемо зменшити ризики дjIя



- Чи змiниться практика зно загалопл пiсля 2022 року?

ще однозн€tчно iнiцiюе певнi зм:iнрl й надихае нас на iншi мlоделi. дле MIul
вiримо в нllших заtхисникiв i вiрlимо в те, що настуIIного рок:у д{и зможемсl
реалiзувати тр4дицiйне ЗFIо. фlжс: та модель, яка бу,ла напрацьована, дас
змогУ реалi:зувати Brci потреби учасн]пкiв рiзних категоlriй.

Якщо ми гс)воримо про перlехiд на комп'ютернi BepciT TecTiB, дlIя t)озробленняг
й урахування Bcix д(еталей потрiбно приlшаймнi 2-3 роки, щоб,и .lц" iоод.пь булаl
еквiва-пентною. Зарlаз це д]/же врliзана версiя, не iдеа-гtЬНЕt, ОrПтимiшьна в тих.
умовах, якi е, дlg Ql!НОзначнО не Tallla, зiа якУ варто боротися н[tст)rпного року.як основну. Адже вона не ,ца€ нам пdож.гIивостi зреалiзувати те, до чого ми за,
багато poKiB дiйшлlл.

Якi бу,лИ Bepciii влlрiшенняt ц;ього питання? Ч.ому вирiшили
впроваджyвати са]ме НМI'?

Упродовж двох iз половиною
колективiв. Версiй були ,гисячi.
коментарях. також були. Але
наприклш, тестування через Щiю
непереборн.g обставину, що
нiвелюе аб<l створюе ризики

шrалliз i виявлялися
нормiшьнимtи.

тиtжнiв була напрJ/жена рсlбота великих
Д[о дlечi, yci Bepciii, про якi я читаю в
к()ли починасш у них заглиблюватися,
чи моr(jiльний телефOн, одt)€Lзу бiлчиш якусь

зменшуе права вступник:iв, узаr.а-гli
iнформацii чи _не зовrэiлtt правильн<r ii

ими, хоч, на перший погJIяд, здавчшIися

iнтерпретуе, Yci версii, якi обго ся публiчно, проходи,пи експертний

- Чи буле в НМТ можлlивiсть
вцповiсти lla щось пiзнiшrе?

повернутися до попереднiх завдань чи

Yci технiчнi речi ми зzlздzrлrэгiдь шемо: як працювати з T€cToM, якi будуть
можливостi, щоби учасниl:и и об;рати
Поки ми д;[йшли згоди, що в
повернутися: абощо, аJIе че)рез
блок, над як.им п,рацював.

блоку

Оскiльки на рiзнi блоки муться
розглядаеться технiчна дJIя
проходження блокiв. Тобто,, якщо дJIя мене

у,цасник .цитъ9 завершивши той

iзнi коефiцiенти, то зар€в
самостiйно вибрати порядок

iсторiя Украiли, то tIершим я обе;5lу ii.
мас бiл:ьш,F вагу, нiж


