
Уповноважений 
Верховної Ради України 
з прав людини

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
2021-2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
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При здійсненні оцінювання за ІІ семестр зараховуються 
всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру 
незалежно від місця навчання. Тобто це можуть бути 
оцінки:

•  у закладі, де учень навчався до російського вторгнення;

•  у закладі, де учень навчається зараз за місцем 
тимчасового перебування; 

•  у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане 
чи дистанційне навчання або екстернат.

За відсутності в учнів задокументованих результатів 
оцінювання за І семестр, річне оцінювання може 
здійснюватися за результатами ІІ семестру.

За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання 
за ІІ семестр, річне оцінювання може здійснюватися 
за результатами І семестру з урахуванням поточного 
оцінювання в ІІ семестрі.

Якщо на час закінчення навчального року заклад освіти, 
випускникам якого було замовлено свідоцтва, не 
функціонує внаслідок війни, видачу свідоцтв та заповнення 
додатків до них може здійснити інший заклад освіти за 
місцем перебування випускника.

Замовляти документи про освіту випускникам можуть як 
заклади освіти, в яких вони навчалися раніше, так і заклади, 
де діти навчаються зараз.

Як буде здійснюватися оцінювання 
учнів в умовах воєнного стану?

Як отримати документи 
випускникам 9 та 11 класів?
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Буде організовано 3 сесії здачі НМТ:
• основна – у липні
• додаткова – у липні
• спеціальна – у вересні

Кожна сесія триватиме кілька днів, аби 
всі охочі встигли скласти тест. Завдання 
щоразу будуть різними.

Час тестування – 1,5 години, результати 
здачі тесту ви побачите одразу після 
написання

Результати тесту необхідні для вступу 
на бюджетне місце.

Для творчих спеціальностей достатньо 
буде заяви, мотиваційного листа та 
творчого конкурсу.

Якщо ви претендуєте лише на контракт, 
то до ВНЗ можна подавати лише заяву 
та мотиваційний лист.

У 2021-2022 навчальному році усі здобувачі загальної 
середньої освіти звільнені від проходження державної 
підсумкової атестації.

У відповідній графі додатку до документа про освіту 
робиться запис «звільнений(а)».

НМТ  – єдиний етап вступної 
кампанії, який вимагає особистої 
присутності. Усі інші етапи можливо 
пройти диджиталізовано.

Онлайн проводитимуться:
• подача документів
• підтвердження місця навчання
• індивідуальні усні співбесіди
• творчі конкурси

Які терміни 
проведення НМТ?

Чи обов’язково 
здавати НМТ? 

А що з державною 
підсумковою атестацією?

Я маю бути присутнім 
особисто?

Цьогоріч замість ЗНО проводитиметься НМТ – Національний 
мультипредметний тест, який складатиметься з 3-х блоків:

• української мови
• математики
• історії України

Тестування не можна буде пройти дистанційно. На території 
України його проведуть на неокупованих територіях. 

Для вступу (окрім результатів НМТ) 
потрібно подати мотиваційний лист.

У ньому потрібно пояснити, чому 
саме ви  – найкращий кандидат чи 
кандидатка на обрану спеціальність.

Що таке НМТ?

А що таке 
мотиваційний лист?


