ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
12 травня 2022 № 434
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
організації та проведення у 2022 році
національного мультипредметного тесту
№
Зміст заходу
Строк
з/п
виконання
1 Інформування осіб, які зареєструвалися до 12.05.2022
для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні 2022 року в основний період
реєстрації, про логіни та паролі доступу
до інформаційних сторінок учасників
зовнішнього незалежного оцінювання
(далі – персональна сторінка),
створених на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти (далі –
УЦОЯО)
2 Подання на затвердження переліку
до 12.05.2022
населених пунктів України, на території
яких буде сформовано попередню
мережу тимчасових екзаменаційних
центрів (далі – ТЕЦ) для проведення
основних сесій національного
мультипредметного тесту (далі – НМТ)
3 Подання на затвердження переліку
до 16.05.2022
закордонних населених пунктів, на
території яких буде створено ТЕЦ для
проведення основних сесій НМТ
4 Підтвердження абітурієнтами на
персональних сторінках бажання взяти
участь у НМТ, вибір населеного пункту,
найбільш наближеного до місця їх
перебування в період проведення
основної сесії НМТ
5 Визначення та оприлюднення
особливостей реєстрації для
проходження НМТ під час додаткових,
спеціальних сесій
6 Формування бази даних закордонних
закладів, установ, організацій, у яких є
можливим проведення НМТ

Відповідальні
УЦОЯО

Директорат
фахової
передвищої,
вищої освіти,
УЦОЯО

Директорат
фахової
передвищої,
вищої освіти,
УЦОЯО
20.05.2022 – УЦОЯО
07.06.2022

до 03.06.2022

УЦОЯО

до 10.06.2022 Директорат
фахової
передвищої,
вищої освіти,

2

7 Забезпечення можливості здійснення
формування реєстраційних карток на
сайті УЦОЯО особами, які не мали
змоги зареєструватися для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні
2022 року в основний період реєстрації
(для участі в додаткових сесіях)
8 Подання на затвердження переліку
населених пунктів України, на території
яких буде створено ТЕЦ для проведення
основних сесій НМТ
9 Формування мережі НМТ

10 Затвердження мережі ТЕЦ (основні
сесії)

11 Забезпечення можливості здійснення
вибору населеного пункту для
проходження НМТ учасниками НМТ на
їхніх персональних сторінках
12 Організація розроблення програмного
засобу, з використанням якого
здійснюватиметься НМТ
13 Подання на затвердження переліку
населених пунктів, на території яких

УЦОЯО
10.06.2022 – УЦОЯО
20.06.2022

до 15.06.2022 Директорат
фахової
передвищої,
вищої освіти,
УЦОЯО
до 17.06.2022 Регіональні
центри
оцінювання
якості освіти
(далі –
РЦОЯО),
 департаменти
(управління)
освіти і науки
обласних,
Київської
міської
державних
адміністрацій
(далі – обласні
органи
управління
освітою)
до 20.06.2022 РЦОЯО,
 обласні
органи
управління
освітою
21.06.2022 – УЦОЯО
07.07.2022
до 01.07.2022
до 05.07.2022

Директорат
цифрової
трансформації
Директорат
фахової

3

буде створено ТЕЦ для проведення
додаткових сесій НМТ
14 Затвердження мережі ТЕЦ (додаткові
сесії)

передвищої,
вищої освіти,
УЦОЯО
до 05.07.2022 РЦОЯО,
обласні
органи
управління
освітою
08.07.2022 – УЦОЯО
18.07.2022

15 Підтвердження абітурієнтами на
персональних сторінках бажання взяти
участь у НМТ, вибір населеного пункту,
найбільш наближеного до місця їх
перебування в період проведення
додаткових сесій НМТ
16 Забезпечення надання програмного
до 11.07.2022
засобу, за допомогою якого
здійснюватиметься проведення НМТ,
для використання УЦОЯО
17 Розподіл учасників НМТ між ТЕЦ,
до 12.07.2022
основними сесіями тестування та
змінами
18 Розміщення на інформаційних сторінках до 12.07.2022
абітурієнтів інформації про місце, дату,
зміну та час проведення НМТ (основні
сесії)
19 Реєстрація та навчання осіб, залучених
до 15.07.2022
до роботи в ТЕЦ

20 Проведення основних сесій НМТ

Директорат
цифрової
трансформації
УЦОЯО,
РЦОЯО
УЦОЯО

УЦОЯО,
РЦОЯО,
обласні
органи
управління
освітою
18.07.2022 – УЦОЯО,
10.08.2022
РЦОЯО,
(за окремим обласні
графіком)
органи
управління
освітою
01.08.2022 – УЦОЯО
10.08.2022

21 Забезпечення можливості здійснення
вибору населеного пункту для
проходження НМТ під час додаткових
сесій учасниками НМТ на їхніх
персональних сторінках
22 Обробка документів ТЕЦ і передання до до 11.08.2022
УЦОЯО інформації та документів щодо
(за окремим
виявлених під час обробки фактів, що
графіком)

РЦОЯО

4

можуть вплинути на об’єктивність
визначення результатів НМТ (основні
сесії)
23 Розподіл учасників НМТ між
додатковими сесіями тестування,
змінами, ТЕЦ та робочими місцями
24 Оголошення результатів основних сесій
НМТ (розміщення на інформаційних
сторінках)

до 11.08.2022

УЦОЯО,
РЦОЯО

до 12.08.2022
(за окремим
графіком)

УЦОЯО

25 Розміщення на інформаційних сторінках
учасників запрошень для участі в
додаткових сесіях НМТ
26 Проведення додаткових сесій НМТ

до 12.08.2022

УЦОЯО

16.08.2022 –
20.08.2022
(за окремим
графіком)

27 Обробка документів ТЕЦ і передання до
УЦОЯО інформації та документів щодо
виявлених під час обробки фактів, що
можуть вплинути на об’єктивність
визначення результатів НМТ (додаткові
сесії)
28 Оголошення результатів додаткових
сесій НМТ (розміщення на
інформаційних сторінках)
29 Подання на затвердження переліку
населених пунктів, на території яких
буде створено ТЕЦ для проведення
спеціальних сесій НМТ

до 21.08.2022
(за окремим
графіком)

УЦОЯО,
РЦОЯО,
обласні
органи
управління
освітою
РЦОЯО

30 Затвердження мережі ТЕЦ (спеціальні
сесії)

31 Забезпечення можливості здійснення
вибору населеного пункту для
проходження НМТ під час спеціальних
сесій учасниками НМТ на їхніх
персональних сторінках
32 Розподіл учасників НМТ між
спеціальними сесіями тестування,

до 21.08.2022 УЦОЯО
(за окремим
графіком)
до 30.08.2022 Директорат
фахової
передвищої,
вищої освіти,
УЦОЯО
до 30.08.2022 РЦОЯО,
 обласні
органи
управління
освітою
01.09.2022 – УЦОЯО
07.09.2022

до 09.09.2022

УЦОЯО,
РЦОЯО

5

змінами, ТЕЦ та робочими місцями
33 Розміщення на інформаційних сторінках
учасників запрошень для участі в
спеціальних сесіях НМТ
34 Проведення спеціальних сесій НМТ

35 Обробка документів ТЕЦ і передання до
УЦОЯО інформації та документів щодо
виявлених під час обробки фактів, що
можуть вплинути на об’єктивність
визначення результатів НМТ
(спеціальні сесії)
36 Оголошення результатів спеціальних
сесій НМТ (розміщення на
інформаційних сторінках)
Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

до 10.09.2022

УЦОЯО

12.09.2022 –
16.09.2022
(за окремим
графіком)

УЦОЯО,
РЦОЯО,
обласні
органи
управління
освітою
РЦОЯО

до 17.09.2022
(за окремим
графіком)

до 19.09.2022
(за окремим
графіком)

УЦОЯО

Олег ШАРОВ

