
Вебінар на тему 



План вебінару

1.Короткий огляд новацій вступної кампанії-2022.

2. Складання національного мультипредметного тесту 

як умова вступу на бюджет.

3. Демонстраційний варіант НМТ від Українського 

центру оцінювання якості освіти.

4. Авторський варіант блоку «Українська мова» за 

зразком демонстраційного варіанту НМТ.

5. Рекомендовані ресурси для якісної підготовки до 

НМТ в умовах воєнного стану.

6. Мотиваційний лист як одна з умов вступної кампанії-

2022: короткий огляд.



Рішення скасувати складання ДПА 

та ЗНО

Сергій Шкарлет:

«…для збереження студентського контингенту, 

національного інтелектуального потенціалу, 

стимулювання до навчання в Україні навіть у такий 

скрутний для нашої країни та суспільства час».



Огляд новацій 

вступної кампанії-2022

1. Вступ на програми фахового молодшого 

бакалавра:

- заява та мотиваційний лист;      - співбесіда.

- творчий конкурс;

2. Вступ на програми бакалаврату (бюджет):

- заява, мотиваційний лист, творчий конкурс;

- заява, мотиваційний лист і результати НМТ.

3. Вступ на кон’юнктурні та медичні спеціальності 

(бюджет і контракт):

- заява, мотиваційний лист і результати НМТ.

4. Вступ до військових вишів (бюджет і контракт):

- заява, мотиваційний лист, творчий конкурс.



Складання НМТ для вступу 

на напрямки:

філологія (окрім української та 

кримськотатарської мов), економіка, 

політологія, психологія, соціологія, 

журналістика, облік та оподаткування, 

фінанси та банківська справа, маркетинг, 

менеджмент, підприємництво, право, медичні 

спеціальності, туризм, готельно-ресторанна 

справа, публічне управління та 

адміністрування, міжнародні відносини, 

міжнародні економічні відносини, 

міжнародне право.



Лише за мотиваційним листом 

Вступ на контракт 

на такі спеціальності: 

біотехнології,

IT,       філософія, 

культурологія, 

дизайн інтер’єру, 

харчові технології, 

перукар-модельєр.



НМТ як одна з умов вступу-2022



Реєстрація на складання НМТ

1. Зареєстровані з 1 лютого до 19 квітня вступники мають 

підтвердити своє бажання складати НМТ.

2. Не зареєстровані до 19 квітня вступники зможуть  

записатися в червні і взяти участь у додатковій сесії НМТ.



Етапи проведення НМТ

Посилання на роз’яснення Тетяни Вакуленко:

https://nus.org.ua/questions/use-pro-

multypredmetnyj-test-poyasnyuye-zastupnytsya-

dyrektora-utsoyao/

1.Основна хвиля – перша половина липня. 

2. Додаткова сесія – друга половина липня.

3. Спеціальна сесія – вересень.

https://nus.org.ua/questions/use-pro-multypredmetnyj-test-poyasnyuye-zastupnytsya-dyrektora-utsoyao/


Демонстраційний варіант  НМТ

Посилання на файл із демонстраційним варіантом НМТ:

https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2022/04/NMT_2022_demonstratsij

nyj-variant_maket.pdf

https://testportal.gov.ua//wpcontent/uploads/2022/04/NMT_2022_demonstratsijnyj-variant_maket.pdf


Демонстраційний варіант НМТ

Посилання на тестувальник онлайн:

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/

http://lv.testportal.gov.ua:82/demotestNMT/


Блок “Українська мова”: 

особливості формату 



Структура блоку “Українська мова”

1. Завдання 1–4 мають по чотири варіанти 

відповіді за мінітекстом.

2. Завдання 5–15 мають по п’ять варіантів 

відповіді.

3. Завдання 16–20 на відповідність варіантів.



Деталі щодо проведення НМТ 

Посилання:

https://testportal.gov.ua/vstupni-vyprobuvannya-

2022-roku/







Рекомендовані ресурси для 

підготовки до НМТ

1. Інтернет-ресурси для підготовки онлайн:

- EdEra (https://www.ed-era.com/);

- iLearn (Освіторія) (https://ilearn.org.ua/);

- Prometheus (https://prometheus.org.ua/);

- Всеукраїнська школа онлайн (https://lms.e-

school.net.ua/).

2. Тести ЗНО минулих років   

(https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-

rokiv/);

https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://lms.e-school.net.ua/
https://lms.e-school.net.ua/
https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/


Рекомендовані ресурси для 

підготовки до НМТ

3. Навчально-методичну літературу, 

рекомендовану листом Міністерства освіти і 

науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про 

переліки навчальної літератури та 

навчальних програм, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України для 

використання в освітньому процесі закладів 

освіти у 2021-2022 навчальному році».



Серія посібників від “Ранку”



Інтерактивний довідник-практикум



Стислий огляд посібника



Інтерактивний довідник-практикум



Інтерактивний довідник-практикум



Інтерактивний довідник-практикум



Інтерактивний довідник-практикум



Тести як на ЗНО



Збірник тестових зошитів 

10 варіантів у форматі ЗНО



Збірник тестових зошитів 



Збірник тестових зошитів 



Мотиваційний лист 

Новація щодо подання при вступі до закладу вищої 

освіти мотиваційного листа впроваджена Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року 

(набрав чинності 16.01.2020). 

Мотиваційний лист – це діловий документ, який 

пише та подає вступник до вишу під час вступної 

кампанії. Абітурієнтові слід представити себе як 

найкращого кандидата для вступу до певного внз на 

відповідну спеціальність.



Перші кроки до створення 

мотиваційного листа:

1. Пізнати себе. Чому цікавить саме цей   

коледж, університет чи освітня програма? 

Які п’ять унікальних рис чи здібностей 

виділяють особистість з-поміж інших. 

2. Дослідження вишу. Обрати університет, 

освітню програму, курс. Опрацювання 

сайту  закладу: місія, бачення та девіз 

університету (факультету).

3. Перший проєкт. Оформлення зібраного 

матеріалу. Створення 3-4 чернеток. 



Структура мотиваційного листа

1. «Шапка» у правому верхньому куті листа: дані про особу, 

до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), 

посада, назва університету), та про того, хто пише лист 

(ПІБ, адреса, імейл, номер телефону). 

2. Вступ: особисте звертання в шанобливій формі.

Пояснення мети звернення і прагнень.

3. Основна частина. Послідовне розкриття низки питань.

Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, 

чому хочете навчатися саме в ньому, чому університет має 

обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне 

життя після завершення навчання.

4. Підсумки: два-три речення про підтвердження готовності 

до старанного навчання.



Мотиваційний лист 

Посилання:

https://ru.osvita.ua/consultations/bachelor/73165/

https://osvitoria.media/opinions/yak-napysaty-

motyvatsijnyj-lyst-dlya-vstupu-pokrokova-

instruktsiya/

Дізнайтеся в приймальній комісії, кому адресувати лист: ректору, декану, голові приймальної комісії.

2. Вступ: особисте звертання в шанобливій формі. Пояснення мети звернення і   

прагнень.

3. Основна частина. Послідовне розкриття низки питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому,

4. Підсумки: два-три речення про підтвердження готовності до старанного навчання.



Мотиваційний цитатник

…Тихою, невтомною працею любіть Україну 

(Андрей Шептицький)

Щастя не приходить само –

його  здобувають трудом і боротьбою 

(Михайло Чабанівський)

Україна тримається на наших плечах

(Валерій Залужний)



Щиро дякую

за увагу!




