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Заходи
Дата виконання 

(орієнтовно)
Відповідальні

Виставлення семестрових та 

річних балів
до 20.05.2022

Учителі-

предметники

Коригування семестрових 

балів

24,25,26 травня

(заяви)

Учителі-

предметники, 

класні керівники

Останній день занять, єдина 

класна година, техніка 

безпеки на літніх канікулах 

в он-лайн режимі

27.05.2022

Класні 

керівники, 

адміністрація

Видача документів про 

освіту

9 класи до 17.06 Класні 

керівники 

9,11-х класів11 клас до 29.07

Національний 

мультипредметний тест
11 клас 1.07-15.07

Адміністрація, 

кл.керівник 11 кл.



СЕМЕСТРОВЕ ТА РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ



СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

Тематичне 

оцінювання

В залежності від 
ситуації. може 
здійснюватися 

за результатами 
навчання:

Підсумкове  

оцінювання 

у вигляді 

письмової 

контрольної

роботи, онлайн-

тестування, 

діагностичної 

роботи, усної 

співбесіди 

Поточне 

оцінювання

під час 

очного, 

змішаного й 

дистанційного 

навчання

Зменшення кількості або 
скасування контрольних 

робіт, передбачених 
календарними планами 

за рішенням педради



Семестрове  оцінювання
(ухвалення педрадою закладу)

індивідуальний підхід до кожного учня

• За тематичними до і під час воєнного періоду

• За тематичними до воєнного періоду + поточні бали під 

час воєнного періоду 

• За тематичними до воєнного періоду + діагностична 

контрольна робота (при відсутності оцінок під час 

воєнного періоду з поважних причин)

• За тематичними до воєнного періоду (якщо дитина 

займається за кордоном і там не оцінюється, або не 

виходить на зв'язок з поважних причин)

• За тематичними до воєнного періоду + довідка про облік 

успішності з нового місця навчання

• Якщо немає тематичних у до воєнному періоді -

враховуємо поточні бали і рахуємо 

середнє арифметичне



РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ



Річне оцінювання
учнів із числа тимчасово переміщених осіб 

та з тимчасово окупованих територій 
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НМТ - національний мультипредметний тест

НМТ – це тест, який буде відбуватися онлайн і міститиме
завдання з трьох блоків: українська мова, математика та
історія України.
Важливо, що НМТ не може в жодний спосіб замінити

традиційне ЗНО й ми не очікуємо, що воно стане

ідеальним тестом, до якого звикли учасники ЗНО, батьки

та освітяни.

Традиційне ЗНО – це тестування, що повністю
відповідає змісту викладання, можливість надавати
розгорнуті відповіді та працювати впродовж двох-трьох
годин, аби максимально продемонструвати свої
навчальні досягнення.

НМТ цього всього не може. Але НМТ може в тих умовах,

у яких ми зараз перебуваємо, дібрати студентів до

закладів вищої освіти.
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1. Один день для кожного учасника тестування.

2. Формат проведення наближений до ЗНО, бо

тестування складатиметься в пунктах, усе

відбуватиметься під наглядом інструкторів. Тобто

ідентифікація та процеси, що є сталими для ЗНО,

зберігаються.

3. Менші пункти тестування. Освітяни й ті, хто працювали

в пунктах проведення ЗНО, знають, що вони розраховані

на 250–360 осіб. У наших умовах пункти тестування НМТ

будуть вміщати до 50 людей.

4. Можливість оперативно реагувати на безпекові

загрози. (буде забезпечена можливість укриття)
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Питання реєстрації вже не стоїть. Адже реєстрація тривала

з 1 лютого до 19 квітня. І якщо ви створили реєстраційну

картку на сайті Українського центру оцінювання якості

освіти, то ви вже записані, не хвилюйтеся.

Які б набори предметів ви не обирали, які б у вас не були

особливості складання ДПА, це неважливо, якщо ви

створили реєстраційну картку. Створили – це означає, що

вона завантажилася на ваш комп’ютер. Це також означає,

що ви є в базі й вас буде запрошено на тестування.

Щоби запросити до участі в НМТ, необхідно

використовувати вашу інформаційну сторінку, що створена

на сайті УЦОЯО. Вхід на цю сторінку відбувається за логіном

і паролем. Якщо ви реєструвалися та встигли отримати

сертифікат учасника ЗНО, то у вас уже все є. Ви просто

берете логін і пароль із вашого сертифіката – і заходите в

систему.
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Якщо ні – не хвилюйтеся. По-перше, у закладі освіти є

інформація про ваші логіни й паролі.

Навіть якщо з якоїсь причини ви не отримаєте ці дані

автоматично, то зможете письмово чи телефоном звернутися

до регіонального центру – і вам такі дані нададуть

персонально. Ви скажете номер вашого паспорта – і вам

повідомлять, як увійти на вашу сторінку.

В травні з’явиться сервіс, яким ви маєте скористатися,

щоби сказати нам, що ви хочете брати участь у тестуванні.

Так ви підтвердите свої наміри і вкажете, де плануєте

перебувати в липні.

Не хвилюйтеся, регіональний центр буде запитувати

вас про актуальне місце вашого перебування.

Це стосується й тих учасників, які за кордоном. Там

також буде можливість указати вашу країну.

За тиждень до початку тестування на вашій

інформаційній сторінці з’явиться інформація про час, місце

й дату проходження тестування.
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Ви складатимете тестування лише раз, але хвиль буде

три. Основна хвиля – це перша половина липня. Якщо ви

не зможете прийти в першу половину липня, бо,

наприклад, перебуваєте на тимчасово окупованій

території, вам буде доступна додаткова сесія в другій
половині липня.

Якщо й тоді ви не зможете виїхати чи будуть інші

проблеми, ви зможете взяти участь у спеціальній сесії у

вересні. Усі ці опції будуть для вас доступні один раз.

Тобто якщо ви прийшли до нас і одержали результат,

навіть якщо не задоволені ним, перескласти тест не

можна.

Тестування буде проводитися майже так само, як
ЗНО, але з єдиною відмінністю – раніше ви працювали із
зошитами та ручками, а тепер працюватимете на
комп’ютері.
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Будуть аудиторії, куди ви прийдете, покажете свій паспорт,

введете свої логіни та паролі в систему тестування – та

пройти тест. В аудиторії буде 10–20 людей.

Якщо лунає повітряна тривога. Безпека – передусім.

Інструктор разом з усіма учасниками спускатиметься в

укриття. Кожен інструктор матиме інструкції.

Якщо повітряна тривога триватиме недовго, ви повернетеся

в аудиторію, де ви зможете продовжити тестування з тієї

хвилини, на якій завершили. Якщо повітряна тривога триватиме

дуже довго й так станеться, що продовження тестування буде

неможливим, отже, ви зможете взяти участь у наступній хвилі

тестування.

НМТ можна буде складати не тільки в Україні, але й у

країнах Європи. Механізм проведення НМТ за кордоном
буде такий самий, як в Україні. Там також будуть аудиторії та
україномовні інструктори.
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З української мови: Буде 20 завдань, можна буде набрати 35

тестових балів, які переведуть у шкалу 100–200. 100 – це 1

тестовий бал, 200 – 35 тестових балів. Не буде власного

висловлення, роботи з текстами, коротких відповідей, завдань з

української літератури.

З історії України: Це – обов’язковий предмет, який вивчають у

школі впродовж майже всього навчання. Це не буде повноцінний

величезний тест з історії України – лише завдання, які стосуються

історичного періоду з 1914 року до початку XXI століття, будуть

тільки закриті завдання.Тільки сучасна історія, 35 балів можна

буде отримати за виконання 20 завдань, серед яких 5 завдань –

це завдання на встановлення відповідності. Не буде жодних

завдань з історії стародавньої України абощо.
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Буде 30 тестових балів, дві задачі, де треба буде

написати коротку відповідь.

Чи будуть формули? З минулого року ми пропонуємо

учасникам довідкові матеріали. Ті з вас, хто готувалися до

складання математики й орієнтувалися на довідкові

матеріали, які були розміщені в зошитах минулого року,

можете орієнтуватися на них і зараз. На сайті

УЦОЯО надано приклади таких матеріалів, можете

переглянути. Усі формули, які вам потрібні, міститимуться

там. Головне – вміти ними користуватися.

Також багато хто хвилюється, чи можливо буде десь

написати коротке розв’язання, адже зошитів немає. У

пункті тестування можна буде взяти папір і користуватися

ним для чернеток.

https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
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✓ Не буде завдань, що потребують надання розгорнутої

відповіді. Тобто ви будете виконувати завдання, які

потребують короткої відповіді, вибору варіанту з кількох

запропонованих і визначення відповідності

(встановлення логічних пар).

✓ Обмежене коло тем. Ми вже повідомили, які теми будуть

у кожному блоці тестування. Йдеться про теми, які

раніше містилися в програмі ЗНО, але в НМТ є не всі, які

там були. Докладніше про кожен блок тестування

читайте за посиланнями: українська

мова, математика, історія України.

✓ Не буде порогового балу “склав / не склав”. Щоб

одержати хоча б один бал за шкалою 100–200, достатньо

набрати один тестовий бал. Раніше, наприклад, з історії

України треба було набрати до 25 балів.

https://nus.org.ua/news/z-chogo-skladatymetsya-sproshhene-zno-z-ukrayinskoyi-roz-yasnennya/
https://nus.org.ua/news/z-chogo-skladatymetsya-sproshhene-zno-z-matematyky-roz-yasnennya/
https://nus.org.ua/news/z-chogo-skladatymetsya-sproshhene-zno-z-istoriyi-ukrayiny-roz-yasnennya/
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На сьогодні уже оприлюднено

демонстраційний варіант НМТ. Не потрібно

ділити 120 хвилин на три й рахувати, що 20

завдань із математики за 40 хвилин виконати

складно. Невеличкий експеримент показав,

що блоки з української мови та з історії

України переважно складають за 20–25

хвилин. Відповідно, 120 хвилин достатньо.
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Усі технічні речі ми заздалегідь опишемо: як працювати з

тестом, які будуть можливості, щоби учасники могли обрати

правильні стратегії виконання. Поки ми дійшли згоди, що в

межах блоку може бути будь-який рух – повернутися абощо,

але через блоки учасник переходить, завершивши той

блок, над яким працював.

Оскільки на різні блоки накладатимуться різні

коефіцієнти, то зараз розглядається технічна можливість

для учасника самостійно вибрати порядок проходження

блоків. Тобто, якщо для мене математика має більшу вагу,

ніж історія України, то першим блоком я оберу її.



РОЗРАХУНОК 

конкурсних балів

За кожний блок ви отримуєте певну кількість тестових
балів, яка, відповідно до таблиць, затверджених

міністерством, буде переведена в шкалу 100–200. Що
це означає? Ви приходите в пункт тестування, 

виконуєте тести, одразу в цій програмі в цей самий
день отримуєте інформацію про те, скільки тестових

балів ви набрали, відкриваєте документ міністерства з 
таблицею й дізнаєтеся, скільки у вас балів за шкалою 

100–200. На ваших інформаційних сторінках
інформація з’явиться трохи пізніше.

На всі результати блоків НМТ накладатиметься
коефіцієнт.

Ідея в тому, що якщо ви вступаєте на технічну спеціальність, то вага 
історії України буде значно меншою, ніж вага математики. Це будуть

наскрізні коефіцієнти, які визначить МОН у Порядку проведення вступної
кампанії.

У*К1+М*К2+І*К3 =конкурсний бал
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На сайті УЦОЯО виділено спеціальний розділ, який називається “Вступні

випробування у 2022 році”, де є вся інформація про тест. На сайті МОН України

osvita.ua

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з української мови?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною

програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять

ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного

тренування доречно використовувати:

• тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років», де

обирайте закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;

• відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-

2021 (відео №2, відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;

• короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з української мови на сайті

Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

• інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також призвичаїтися до

роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=VvSxTsedA10
https://www.youtube.com/watch?v=DDklBh3Lwgs&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5JIRpVE31BY&list=PLH1iFGL1sy5ja1lzD4UwoldCVOqGDqoD0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y2s4uw7Xf1k
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


Як підготуватися до виконання 
завдань блоку НМТ з математики?

• Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати
над шкільною програмою з математики, відвідуючи онлайн або
офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або
уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного
тренування доречно використовувати:

• тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести
минулих років», де обирайте закладки «Математика»
та «Математика (завдання рівня стандарту»;

• відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-
2020; Пробне ЗНО-2021(відео №1; відео №2; відео №3; відео
№4); Підготовка до ЗНО-2021; Підготовка до ЗНО-2022;

• короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з математики на
сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

• шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;

• інші ресурси, які допоможуть повторити математичні теми, а
також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-
тестувальників.

https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=ovJBk3DxZ_c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw
https://www.youtube.com/watch?v=wVXI5S9pAZw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_YcacoFe0Dw&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5_FXvKyAPlg&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZpTDsAIQ3qs&list=PLH1iFGL1sy5idpTgP4BjdwktFmrrWbgOw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NYpIcSFQenM
https://www.youtube.com/watch?v=hAz7ImzNSFI
http://lv.testportal.gov.ua:8080/


Як підготуватися до виконання завдань 

блоку НМТ з Історії України?

• Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над
шкільною програмою з історії України, відвідуючи онлайн або офлайн
уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн.
А для самостійного тренування доречно використовувати:

• тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих
років», де обирайте закладку «Історія України»;

• відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне
ЗНО-2021 (відео №1, відео №2, відео №3, відео №4, відео №5); Підготовка
до ЗНО-2022;

• короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з історії України на сайті
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

• тренажер з історії України на сайті Львівського регіонального центру
оцінювання якості освіти допоможе учасникам краще запам’ятати дати
історичних подій, попрацювати онлайн із зображеннями пам’яток із історії
України та з тестовими завданнями, що містять зображення історичних
персоналій;

• телеграм-бот, що допоможе організувати онлайн навчання відповідно
до всеукраїнського розкладу;

• інші ресурси, які допоможуть повторити певні теми, а також призвичаїтися
до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/
https://www.youtube.com/watch?v=i07hgrOtgpw
https://www.youtube.com/watch?v=c9H5OoKrUZg
https://www.youtube.com/watch?v=82BHSphCTFI&list=PLH1iFGL1sy5imSgFos8Izu5lp4sCgHXlK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sYZ9TDzmbrs&list=PLH1iFGL1sy5imSgFos8Izu5lp4sCgHXlK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=YP7bTu5fHRo&list=PLH1iFGL1sy5imSgFos8Izu5lp4sCgHXlK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=f23hvBDnuQU&list=PLH1iFGL1sy5imSgFos8Izu5lp4sCgHXlK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8RgvmUqZY0o
http://lv.testportal.gov.ua:8080/
http://lv.testportal.gov.ua:82/traneeHistory/edusite/index.html
https://osvita.ua/school/86282/
https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad
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Його вже недоцільно проводити, оскільки процедура

змінилася. Учасники матимуть змогу повернути гроші, які ми

ще не використали на підготовку матеріалів. Річ у тім, що до

24 лютого ми вже видрукувати матеріали й доставили до

пунктів проведення тестувань, але є частина коштів, яку ми

будемо повертати. Невдовзі опишемо механізм на сторінці

УЦОЯО й учасникам треба буде подати електронну заяву.

Можна буде не тільки повернути залишкову суму й

перенаправити її на підтримання ЗСУ – для цього буде

спеціальна кнопка.



ДЯКУЮ за УВАГУ!!!


