
У 2023 році передбачено 2 сесії НМТ. Основна сесія відбудеться у червні, додаткова у червені і 

липні. У додатковій сесії тестування зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не пройшли 

тестування під час основної сесії. 

  

ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ ВИПУСКНИКАМ 2023 

Цього року, як і у 2022-му, проведення традиційного ЗНО в Україні – неможливе через безпекову 

ситуацію. Натомість організатори тестування спільно з Міністерством освіти і науки дещо змінили 

модель національного мультипредметного тесту (НМТ).  

Як і минулого року, випускники складатимуть три предмети, утім у 

2023-му одна з дисциплін буде на вибір. Разом з тим, історію України 

вилучили з переліку обов’язкових. 

Таке рішення викликало суперечливі думки у суспільстві. В 

УЦОЯО пояснюють зміни тим, що саме українська мова та 

математика мають найвищу прогностичну валідність під час 

тестування, а тому є обов'язковими..  

 НМТ 2023 складатиметься з трьох предметів, один з яких – на вибір.   

 

Альтернатива ЗНО у 2023-му: якими будуть вступні випробування 
Для вступу на бакалавра (магістра – для медицини) абітурієнти повинні скласти НМТ. 

Тест складатиметься з трьох предметів, де обов'язковими є українська мова та математика. Третім можна 

обрати: 

• Історію України, 

• Іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, іспанську), 

• Біологію, 

• Хімію, 

• Фізику. 

Третій предмет на вибір вступники зазначатимуть під час реєстрації для участі в НМТ. 

Важливо: з будь-яким із предметів на вибір можна подати заяву на будь-яку спеціальність до будь-

якого закладу вищої освіти. 

 

Технічна характеристика тесту 
Мультипредметний тест міститиме три блоки завдань, два з яких – обов’язкові, а третій – на вибір 

вступника. 

Тести з української мови, історії України, хімії та біології міститимуть по 30 завдань різного ступеня 

складності. У тесті з математики – 22 завдання, з іноземної мови – 32, з фізики – 20. 

Тестування триватиме 180 хвилин. На кожний блок відведено по 60 хвилин, однак учасники зможуть 

самостійно розподіляти свій час. 

Із міркувань безпеки НМТ, як і минулоріч, проходитиме в один день у дві зміни.  

Українська мова 
З 30 завдань з української мови: 

• 10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 

• 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти, 

• 5 – на встановлення відповідності (4 з 5). 

Завдань з письмовими розгорнутими або короткими відповідями не буде. Максимум можна буде набрати 

45 балів. 

 Тест з української мови складатиметься з 30 завдань.  

Математика 
З 22 завдань у тесті передбачені: 

• 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти, 

• 3 – на встановлення відповідності (3 з 5), 

• 4 – з короткою відповіддю. 

Учасники НМТ також матимуть можливість скористатися довідковими матеріалами та чернетками. 

Максимум за блок тесту з математики можна набрати 32 бали. 
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Історія України 
Завдання у тесті з історії охоплюватимуть період другої половини ХVI – початок XXI століття. З 30 

завдань буде: 

• 20 – тестових, 

• 4 – на встановлення відповідності (4 з 5), 

• 3 – на встановлення хронологічної послідовності, 

• 3 – з вибором трьох відповідей із семи запропонованих. 

За тест з історії України можна набрати максимум 54 бали. 

Іноземні мови 
З 32-х завдань тесту передбачені такі: 

• 5 – з вибором однієї правильної відповіді, 

• 3 – на встановлення відповідності (3 з 5), 

• 4 – з короткою відповіддю. 

Аудіювання та письмових завдань із розгорнутою відповіддю не буде. Максимальна кількість балів за 

блок тесту з іноземної мови – 32. 

Фізика 
Всього буде 20 завдань, з яких: 

• 12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 

• 2 0 на встановлення відповідності (4 з 5), 

• 6 – з короткою відповіддю. 

Учасники НМТ зможуть користуватися чернетками. Максимум за цей блок можна отримати 32 бали. 

Хімія 
30 завдань тесту розподілені у такий спосіб: 

• 22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 

• 2 – на встановлення відповідності (3 з 5), 

• 6 – з короткою відповіддю. 

Буде можливість скористатися деякими довідковими матеріалами та чернетками. Загальна кількість 

балів, які можна отримати за тест – 40. 

 Учасники НМТ зможуть скористатися чернетками під час виконання блоків НМТ з 

математики, фізики та хімії.  

Біологія 
Із 30 завдань у тесті передбачені: 

• 24 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 

• 4 – на встановлення відповідності (4 з 5), 

• 2 – з вибором 3-х відповідей із 3-х груп запропонованих варіантів. 

Максимальна кількість балів, які можна отримати за тест – 46. 

 

Цьогоріч буде щонайменше 23 варіанти тестів з обов'язкових предметів. Нагадаємо, минулого року 

були нарікання щодо невеликої кількості варіантів тесту, через що завдання повторювалися. 

 

Чи буде пробне спрощене ЗНО? 
Ні, цього року, як і минулого, пробного тестування не буде.  

Однак учасникам мультипредметнього тесту представлять демонстраційний варіант завдань, аби 

розуміти, до чого готуватися. Також буде можливість пройти пробне НМТ онлайн.  

Демонстраційний НМТ УЦОЯО оприлюднить не пізніше травня. 

 

"Мінімальний поріг" для проходження НМТ 
Нововведенням цього року є запровадження так званого "мінімального прохідного балу", який 

дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета. Наприклад, щоб 

отримати 100 балів (за шкалою 100 – 200 балів) з української мови, учаснику НМТ необхідно набрати всього 

5 із 45 балів. Стосовно інших предметів: 

• "поріг" з математики – 4 тестових бали, 

• з історії України – 6 балів, 

• з іноземної мови – 4 бали, 

• з фізики – 4 бали, 
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• з хімії – 4 бали, 

• з біології – 5 балів. 

Таблиці переведення тестових балів затвердить МОН. Як пояснили в УЦОЯО, така система дозволить 

абітурієнтам самостійно визначити результат одразу після завершення тесту. Після виконання всіх завдань 

кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. 

Система дозволить учасникам тесту одразу після його завершення не лише дізнатися кількість набраних 

тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є його результати для вступу.  

Для всіх спеціальностей встановлять коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Інформація про 

значення цих коефіцієнтів міститиметься в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 

році, який невдовзі затвердять. 

 

Де буде проходити НМТ? 
НМТ відбуватиметься у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти – тимчасових 

екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах як в Україні, так і за її межами. 

Про те, у яких саме країнах проходитиме оцінювання, УЦОЯО повідомить згодом. 

Під час повітряних тривог тестування призупинятимуть під час і продовжуватимуть лише після 

повернення учасників і працівників ТЕЦ із укриттів.  

 

Коли відбудеться тестування? 
Наразі передбачено проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, 

додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії тестування зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних 

причин не пройшли тестування під час основної сесії. 

 

Чи зможуть абітурієнти з окупованих територій вступити до вишу? 
Так. Абітурієнти, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть 

дистанційно вступити до вишу, який знаходиться на підконтрольній Україні території. 

Крім того, вступники з ТОТ зможуть вступити без результатів мультипредметного тесту.  

"НМТ не буде проводитися онлайн, як і не буде проводитися на ТОТ. Водночас абітурієнти з ТОТ 

зможуть, як і минулого року, вступати без результатів НМТ за спеціальною процедурою", – повідомила 

"УП. Життя" заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.  

Такі абітурієнти матимуть можливість укласти договір про здобуття освіти за спеціальною процедурою 

впродовж трьох місяців після початку навчання. 

Під  час організації тестувань пріоритетом є безпека учасників НМТ і педагогічних працівників. 

 

НМТ для випускників за кордоном 
Цьогоріч випускники, які вимушено виїхали з країни через війну, зможуть пройти тестування за 

кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах.  

За словами Тетяни Вакуленко, УЦОЯО опублікує перелік країн пізніше. 

"Зараз можна сказати, що процедура проведення НМТ за кордоном буде аналогічною із процедурою 

проведення НМТ в Україні" 

Деталі оприлюднять згодом.  

 Українські випускники зможуть скласти НМТ за кордоном.  

 

Чи діятимуть під час вступу сертифікати ЗНО та НМТ минулих років? 
Так. Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися сертифікатами: 

• НМТ 2022 року, 

• ЗНО 2021 року, 

• ЗНО 2020 року. 

Під час вступної кампанії 2023 року не враховуватимуть середній бал раніше здобутих документів про 

освіту та сільський коефіцієнт. 

Галузевий коефіцієнт використовуватимуть для підтримки вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, а також фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра за 

пріоритетним вибором однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

Регіональний коефіцієнт, який залежатиме від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні, визначать 

навесні.  
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Скільки заяв на вступ до вишів може подати абітурієнт? 
Під час вступної кампанії абітурієнти зможуть подати до 20 заяв, з яких не більше 5 – на місця державного 

та/або регіонального замовлення. 

Що потрібно знати вступникам до магістратури? 

Усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ), 

у якому будуть два блоки: 

• тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), 

• тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської). 

Єдиний фаховий вступний іспит необхідно буде складати для вступу на такі спеціальності: 

• 05 "Соціальні та поведінкові науки", 

• 06 "Журналістика", 

• 07 "Управління та адміністрування", 

• 08 "Право", 

• 28 "Публічне управління та адміністрування", 

• 29 "Міжнародні відносини". 

 Під час вступної кампанії абітурієнти зможуть подати до 20 заяв.  

 

 

 

 


