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СЕРГІЙ ВЛАСОВ, 

ДИРЕКТОР КУ «ЦЕНТР ПРПП», ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА НМТ В ОКРУЗІ 



 Запрошення-перепустка буде 

сформована в особистому кабінеті не 

пізніше 12 липня та міститиме:

 дату тестування

 час тестування

 місце тестування

До тестування



 Її необхідно роздрукувати та мати із собою 

на тестуванні

До тестування



 У визначений день, час та місце необхідно 

з’явитися до ТЕЦ (тимчасового 

екзаменаційного центру)!

В день тестування

ЯВКА



 Допуск учасників розпочнеться за 30 хв. до 

початку тестування

 Допуск учасників припиниться за 10 хв. до 

початку тесту

 Учасники, які запізнилися НЕ БУДУТЬ 

ДОПУЩЕНІ ДО ПУНКТУ!

В день тестування

ДОПУСК



 Для входу в пункт учаснику НМТ необхідно 

пред’явити:

 документ, що посвідчує особу (бажано 

паспорт),

 запрошення-перепустку.

В день тестування

ДОПУСК



 В разі оголошення повітряної тривоги під 

час допуску – допуск буде призупинено, а 

учасники НМТ повинні пройти в укриття.

 Якщо тривога триватиме менше ніж 1 год. 

та 15хв. – допуск буде продовжено.

В день тестування

ДОПУСК



 Після ідентифікації особи на вході до 

пункту учаснику буде повідомлено номер 

аудиторії, в якій він проходитиме тест.

 Її можна буде знайти за вказівниками, які 

будуть розміщені в пункті.

В день тестування

ПЕРЕХІД ДО 

АУДИТОРІЇ



 Біля входу в аудиторію старшим 

інструктором здійснюється повторна 

ідентифікація учасників НМТ та звірка із 

аудиторним списком, для чого учасникам 

потрібно повторно надати документ, що 

посвідчує особу.

 Після ідентифікації учаснику буде 

повідомлено номер його робочого місця.

В день тестування

ВХІД В АУДИТОРІЮ



 Після допуску до аудиторії учасник 

зобов’язаний залишити всі речі, а саме: 
засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації, а також 

окремі елементи, які можуть бути складовими 

частинами відповідних технічних засобів чи 
пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші 

засоби, предмети, прилади, що не передбачені 

процедурою НМТ (крім дозволених виробів 

медичного призначення, про наявність яких учасник 

НМТ повинен повідомити працівників ТЕЦ до початку 

виконання роботи) у спеціально відведеному 

місці біля входу в аудиторію!

В день тестування

ВХІД В АУДИТОРІЮ



 Залишивши всі «зайві» речі, учасники 

повинні зайняти свої робочі місця.

 На робочому місці в учасників тесту може 

бути тільки ручка та вода.

 Чорновики будуть надані персоналом ТЕЦ, 

але будуть зібрані назад по завершенню 

тесту.

В день тестування

ВХІД В АУДИТОРІЮ



 Тестування розпочнеться рівно о тій годині, 

яка вказана в запрошені-перепустці та 

триватиме 120 хвилин.

ТЕСТУВАННЯ

Тривалість



 Учасник НМТ має право на:

 доступ до інформації про:

 загальних характеристик складових НМТ (форм 
завдань НМТ, схем нарахування балів за виконання 
завдань НМТ);

 строків та порядку проведення НМТ;

 час і місце проведення НМТ;

 порядку визначення, способу та часу офіційного
оголошення результатів НМТ;

 виконання завдань НМТ, розроблених згідно з 
програмами зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання з української мови 
і літератури (частина «Українська мова»), історії 
України (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ 
століття), здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 26 червня 
2018 року № 696, програмою зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання з 
математики, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 
2019 року № 1513

ТЕСТУВАННЯ

Права учасників



 Учасник НМТ зобов’язаний:

 дотримуватися вимог Порядку проведення 

НМТ;

 своєчасно прибути до ТЕЦ, зазначеному в 

його запрошенні, із документом, що 

посвідчує особу;

 виконувати вказівки та вимоги працівників 

ТЕЦ щодо процедури проходження НМТ;

 після завершення часу, відведеного для 

тестування, повернути матеріали НМТ 

працівникам ТЕЦ.

ТЕСТУВАННЯ

Обов’язки учасників



 Учасникам НМТ заборонено:

 приносити до ТЕЦ небезпечні предмети або
речовини, що становлять загрозу для життя та 
здоров’я людини;

 протягом часу, відведеного для тестування:

 заважати іншим учасникам НМТ;

 спілкуватися в будь-якій формі з іншим
учасником НМТ під час проходження тестування;

 мати при собі або на своєму робочому місці
засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, 
збереження та відтворення інформації, а також
окремі елементи, які можуть бути складовими
частинами відповідних технічних засобів чи
пристроїв, друковані або рукописні матеріали, 
інші засоби, предмети, прилади, що не 
передбачені процедурою НМТ (крім дозволених
виробів медичного призначення, про наявність
яких учасник НМТ повинен повідомити
працівників ТЕЦ до початку виконання роботи).

ТЕСТУВАННЯ

Заборони



 У разі порушення однієї або кількох вимог, 

передбачених Порядком проведення НМТ, 

учасник НМТ за вимогою осіб, 

відповідальних за організацію та 

проведення НМТ, має залишити ТЕЦ.

 Рішення про припинення учасником НМТ 

виконання тесту приймають та 

оформлюють документально працівники

ТЕЦ.

ТЕСТУВАННЯ

Наслідки порушень 

процедури



 Під час тестування учасники НМТ мають 

право з дозволу старшого інструктора 

вийти з аудиторії до закінчення виконання 

тесту. 

 Час, який учасник НМТ провів за межами 

аудиторії, не додається йому до часу, 

відведеного для виконання тесту. 

 Одночасний вихід кількох учасників НМТ з 

однієї аудиторії до завершення ними 

виконання тесту заборонено

ТЕСТУВАННЯ

Входи та виходи з 

аудиторії



 Роботу в ТЕЦ може бути призупинено або дочасно

припинено відповідальним за ТЕЦ у разі виникнення

обставин, що можуть становити загрозу для життя

та здоров’я учасників НМТ, або через неможливість

створення належних умов для виконання НМТ.

 В разі припинення роботи ТЕЦ – учасникам буде 
запропоновано скласти тест під час додаткової

сесії.

тобто

 В разі оголошення повітряної тривоги під час 
тестування буде призупинено, а учасники НМТ 

повинні пройти в укриття.

 Якщо тривога триватиме менше ніж 1 год. та 15хв. 

– тест буде продовжено.

ТЕСТУВАННЯ

Загрози



 В разі оголошення повітряної тривоги необіхдно:

 зберегти вказані відповіді,

 пройти в укриття цивільного захисту.

 Після завершення тривоги необхідно:

 повернутися до аудиторії,

 сісти за робочий комп’ютер та натиснути кнопку 

«Продовжити».

ТЕСТУВАННЯ

Загрози



 Після завершення роботи учасникам

тестування потрібно вийти з ТЕЦ забравши 

всі особисті речі

ПІСЛЯ ТЕСТУВАННЯ



 Визначення результатів НМТ з навчального 
предмета передбачає такі етапи:

 1) визначення тестових балів (арифметична сума 
балів за відповіді на завдання, що встановлюється
шляхом додавання балів, отриманих у процесі
зіставлення відповідей на завдання з ключами 
відповідей) кожного учасника НМТ (здійснюється на 
основі схем нарахування балів за виконання 
завдань, розроблених Українським центром);

 2) розгляд виявлених у процесі обробки документів
ТЕЦ фактів, що можуть вплинути на результат НМТ;

 3) переведення тестових балів у рейтингові оцінки
(за шкалою 100 – 200 балів) здійснюється згідно з 
таблицями відповідності тестових балів рейтинговій
оцінці, затвердженими Міністерством освіти і науки 
України;

 4) оголошення результатів НМТ.

РЕЗУЛЬТАТИ 

ТЕСТУВАННЯ

Етапи



 Офіційне оголошення результатів НМТ здійснюється

шляхом їх розміщення на інформаційних

сторінках учасників НМТ у визначені Міністерством
освіти і науки України строки, а саме:

 до 12 серпня (для учасників основної сесії)

 до 21 серпня (для учасників додаткової сесії)

 Результати НМТ у вигляді рейтингових оцінок за 

шкалою 100 – 200 балів Український центр передає

до відповідного реєстру в Єдиній державній

електронній базі з питань освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ 

ТЕСТУВАННЯ

Оголошення



 Документом, що підтверджує результати НМТ, є 

Відомість результатів національного
мультипредметного тестування, що формується в 

електронному вигляді за підсумками проведення 

кожного тестування та затверджується шляхом 

накладання кваліфікованої електронної печатки 

Українського центру з дотриманням вимог Закону 

України «Про електронні довірчі послуги».

РЕЗУЛЬТАТИ 

ТЕСТУВАННЯ

Підтвердження



#ЩастиНаНМТ!



Дзвоніть Пишіть в Telegram

063 985 68 05

 (Пн-Пт з 08:30 до 17:00)

https://t.me/novcprpp

Виникають питання щодо НМТ –

звертайтеся до відповідального в 

Новоселицькій та Мамалигівській ТГ

https://t.me/novcprpp

