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ВСТУП 

 

Оновлена парадигма вітчизняної освіти особливу роль відводить 

вдосконаленню системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Тому впродовж останніх років особлива увага педагогів була прикута до 

зовнішнього незалежного оцінювання як прикладу об’єктивної та такої, що 

відповідає вимогам часу оцінювальної процедури. Долучення педагогів до 

підготовки, організації та проведення ЗНО завжди розглядалося і як вагома 

складова успішного проведення ЗНО, і як своєрідний чинник професійного 

саморозвитку вчителя.  

Однак у лютому 2022 року широкомасштабна воєнна агресія росії проти 

України зробила проведення зовнішнього незалежного оцінювання у звичному 

форматі неможливим.  

24 березня 2022 року, ВРУ ухвалила законопроєкт №7132, яким було 

скасовано обов’язкове складання ДПА та дозволено здійснити одноразову зміну 

алгоритмів оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів загальної 

середньої освіти. Коментуючи цей законопроект, міністр освіти і науки України 

Сергій Шкарлет підкреслив, що такою дією держава, насамперед, «висловила 

довіру педагогам, які в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові 

оцінки без державної підсумкової атестації»1. Водночас, констатуючи 

неможливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному 

форматі у 2022 році, він заявив про впровадження оновленої, максимально 

безпечної цифровізованої процедури тестування. 

Замість зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень для 

здобувачів загальної середньої освіти було запропоновано проведення 

національного мультипредметного тестування - комп’ютерного онлайн-тесту, що 

складався із завдань трьох традиційно наймасовіших предметів ЗНО (українська 

мова, математика та історія України). 

Потреба підготувати та провести у складних умовах війни тестування за 

новим алгоритмом, з абсолютною зміною змісту, формату й процедури 

оцінювання, поставила перед освітянами ряд викликів та проблем, вирішення 

яких стало невідкладним завданням для управлінців, керівників освітніх установ, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, а також 

адміністраторів процедур тестування в області.  

 

 

 

                                                
1 https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyato-rishennya-shodo-zno-ta-dpa-2022  

https://testportal.gov.ua/skladnyky-nmt/
https://mon.gov.ua/ua/news/vru-prijnyato-rishennya-shodo-zno-ta-dpa-2022
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І. ПІДГОТОВКА НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО 

ТЕСТУВАННЯ  

Підготовка та проведення національного мультипредметного тестування у 

Волинській області відбувалися відповідно до Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України у сфері освіти», Доручення Прем’єр-міністра України 

від 05 травня 2022 року № 11181/0/1-22 (щодо забезпечення вступу громадян до 

закладів фахової передвищої та вищої освіти, організованого проведення у 2022 

році зовнішніх вступних випробувань), згідно Порядку проведення у 2022 році 

національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12 травня 2022 року № 433 (зі змінами згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 23 травня 2022 року № 469, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.05.2022 за № 556/37892), 

наказів  Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2022 року № 434 «Про 

організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту», 

від 25 травня 2022 року № 478 «Про деякі питання проведення у 2022 році 

національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, 

магістерського тесту навчальної компетентності» (зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 30 червня 2022 року за № 721/38057), від 20 червня 2022 року  № 

573 «Про затвердження Переліку населених пунктів України, на території яких 

буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій 

національного мультипредметного тесту» (зі змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2022 року № 655), від 06 липня 

2022 року № 613 «Про затвердження Переліку населених пунктів, на території 

яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення додаткових 

сесій національного мультипредметного тесту», від 22 серпня 2022 року № 763 

«Про затвердження Переліку населених пунктів, на території яких буде створено 

тимчасові екзаменаційні центри для проведення спеціальних сесій національного 

мультипредметного тесту», наказу Українського центру оцінювання якості освіти 

від 20.05.2022 № 34 «Про затвердження Порядку формування та облаштування 

тимчасових екзаменаційних центрів», спільного наказу Управління освіти, науки 

та молоді Волинської облдержадміністрації та Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти від 17 червня 2022 року № 142/29-о «Про затвердження 

мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного 

мультипредметного тестування» (зі змінами), інших нормативно-правових та 

інструктивно-методичних документів органів центральної та місцевої влади.   

На виконання положень зазначених документів Управлінням освіти, науки 

та молоді Волинської облдержадміністрації та відділом ЗНО та моніторингових 

досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з 

Львівським регіональним центром оцінювання якості освіти у взаємодії з 
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органами управління освітою у територіальних громадах області проведено 

необхідну роботу щодо підготовки та організованого і безпечного проведення у 

2022 році у Волинській області національного мультипредметного тестування. 

Незважаючи на труднощі, пов’язані з роботою в умовах воєнного 

стану, усі етапи підготовки та проведення національного мультипредметного 

тесту відбулися на високому організаційному рівні. 

 

 

1.1. Особливості НМТ-2022 

Національний мультипредметний тест (далі – НМТ) – форма зовнішнього 

оцінювання результатів навчальних досягнень, отриманих здобувачами загальної 

середньої освіти з ряду навчальних предметів, проведення якого здійснюється у 

комп’ютерному форматі. 

Особливості національного мультипредметного тесту 2022 року визначені 

наказами Міністерства освіти і науки України від 15.04.2022 №435 «Про втрату 

чинності наказу про проведення ЗНО у 2022 році», від 12.05.2022 №434 «Про 

організацію та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту» 

та рядом інших нормативних документів.  

Зокрема, ними передбачено наступне:  

 національний мультипредметний тест містить блоки завдань з трьох 

предметів:  української мови, математики та історії України; 

 результати НМТ з кожного предмета, включеного до тесту, 

оцінюються у 100-200-бальній шкалі; 

 формат проведення НМТ -  комп’ютерне онлайн-тестування; 

 при визначенні результатів НМТ з кожного предмета встановлено т. 

зв. «прохідний бал», який дорівнює 1-му тестовому балу; 

 тестові завдання з предметів, включених до НМТ, розроблені 

відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 

предметів, затверджених наказами МОН України від 26.06.2018 № 696 та від 

04.12.2019 № 1513; 

 НМТ – форма зовнішнього вступного випробування, результати якого 

використовуються для вступу до закладів вищої освіти для здобуття другого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

1.2. Організаційно – нормативний супровід НМТ-2022 

Адміністрування заходів щодо підготовки та організованого проведення 

НМТ у Волинській області здійснював відділ ЗНО та моніторингових досліджень 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з органами 

управління освітою на місцях згідно з Планом роботи з підготовки і проведення 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
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зовнішніх вступних випробувань (НМТ, МКТ, МТНК) у Волинській області у 

2022 році, затвердженим наказом Управління освіти і науки Волинської ОДА від 

14.06.2022 № 141 «Про підготовку та проведення в області зовнішніх вступних 

випробувань (НМТ, МКТ, МТНК) та незалежного тестування учасників 

сертифікації вчителів». 

В рамках організаційної підготовки та нормативного забезпечення процедур 

ЗНО підписано Доручення начальника Волинської обласної військової 

адміністрації від 15.06.2022 №3222/17/2-22 (про підготовку і проведення у 2022 

році зовнішніх вступних випробувань у форматі комп’ютерного тестування 

(національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, 

магістерського тесту навчальних компетентностей) та сертифікації педагогічних 

працівників), яким окреслено конкретні завдання організаціям, службам та 

установам, причетним до підготовки процедур зовнішніх оцінювань щодо заходів 

по створенню належних умов для проведення НМТ.  

Підготовлено ряд документів (накази Управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації, інструктивні листи), які визначають напрямки діяльності 

органів управління освітою на місцях, закладів освіти області щодо організації 

процедур тестування 2022 року в області. 

З метою забезпечення дієвої взаємодії між органами управління освітою на 

місцях, закладами освіти та установами, службами та відомствами, 

відповідальними за організоване та безпечне проведення тестувань у 2022 році 14 

липня 2022 року проведено нараду з питань стану готовності до проведення 

національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, 

магістерського тесту навчальних компетентностей 2022 року у Волинській 

області, рішення якої сприяли організованому та безпечному проведенню 

тестування. 

 
1.3. Інформаційна робота 

У зв’язку із суттєвими змінами формату тестування у 2022 році особливо 

важливим завданням стала активна інформаційна робота з громадськістю щодо 

різних аспектів НМТ. Управлінням освіти і науки Волинської ОДА та 

Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти організовано активну 

інформаційну кампанію щодо організації та безпечного проведення національного 

мультипредметного тесту та вступних випробувань 2022 року. Ознайомлення 

випускників, педагогів, батьків, стейкхолдерів та інших зацікавлених осіб з 

особливостями та актуальними новинами НМТ здійснювалося із широким 

залученням засобів масової інформації. Завдяки активній роботі адміністраторів 

тестування в області у засобах масової інформації систематично публікувалися 

різнопланові інформаційні матеріали; в ефірі обласних телевізійних ЗМІ 
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транслювалися телепередачі за участю осіб, відповідальних за підготовку та 

проведення процедур НМТ в області. Було організовано 4 прес-конференції за 

участю керівників відділу ЗНО та МД Волинського ІППО та Львівського РЦОЯО, 

в тому числі у онлайн- та змішаному форматі. 

З метою надання актуальної інформації щодо різних аспектів національного 

мультипредметного тестування на базі відділу ЗНО та МД ВІППО у квітні – 

вересні 2022 року організовано роботу реєстраційно-консультативного пункту з 

питань проведення зовнішніх вступних випробувань у форматі комп’ютерного 

тестування.  

Постійно оновлюється інформаційне наповнення сторінок «Зовнішнє 

оцінювання» сайту Волинського ІППО, «ЗНО: Волинь» у мережі Facebook та 

Telegram-каналу «ЗНО Волинь». 

 

1.4. Реєстрація учасників НМТ 

Початок повномасштабної агресії російської федерації проти України 

припав на період реєстрації осіб для участі в ЗНО-2022, що розпочався 01 лютого 

та мав завершитися 09 березня 2022 року. 

З метою спрощення процедур реєстрації учасників національного 

мультипредметного тестування, що стало необхідністю в умовах запровадженого 

в країні воєнного стану та у зв’язку із зміною місця перебування значної кількості 

потенційних учасників тестування (внутрішнє переміщення у безпечні регіони 

країни та виїзд за кордон), Міністерством освіти і науки України було прийнято 

рішення здійснювати формування бази даних учасників НМТ на основі бази 

учасників ЗНО, що вже була сформована до 24 лютого, та продовжити реєстрацію 

учасників НМТ за процедурою реєстрації учасників ЗНО. 

Відтак основний період реєстрації осіб для участі в тестуванні тривав із 01 

лютого до 19 квітня, додатковий період реєстрації – з 10 до 20 червня; 

реєстрація для участі у спеціальній сесії НМТ - з 12 до 15 серпня 2022 року. 

Реєстрація учасників НМТ передбачала складну процедуру із подвійним 

підтвердженням участі у тестуванні кожним учасником. Посильну допомогу 

здобувачам загальної середньої освіти поточного навчального року надавали 

педагоги, відповідальні за ЗНО, яких було визначено у закладах загальної 

середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти області ще до 

початку повномасштабних військових дій.   

Активну роботу щодо реєстрації різних категорій учасників тестування 

Волинської області здійснював реєстраційно-консультативний пункт ВІППО, 

який надавав допомогу як учасникам з числа випускників закладів освіти області, 

так і внутрішньо переміщеним особам. В офлайн та онлайн режимі надавалися 
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консультації також педагогам та керівникам освітніх установ, в тому числі і з 

інших областей України, випускники яких були евакуйовані на Волинь.  

Станом на завершення початкового періоду реєстрації для проходження 

НМТ у 2022 році у Волинській області було зареєстровано 7728 учасників.  

Аналіз співвідношення кількісних показників різних категорій учасників 

НМТ в розрізі типів закладів освіти демонструє суттєву зміну цього показника. 

Так, якщо переважну кількість зареєстрованих, як і в минулі роки, склали 

випускники закладів загальної середньої освіти поточного року (73,3 % від 

загальної кількості; 5670 осіб), то наступною за кількістю категорією учасників 

тестування у 2022 році стали випускники минулих років (15,4 %; 1191 особа), що 

є абсолютно не типовим для зовнішніх оцінювань впродовж багатьох років 

проведення тестувань. Студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти 

складають 9,5% у загальній кількості зареєстрованих учасників (728 осіб). І 

значно меншою, ніж у минулі роки є кількість зареєстрованих учнів (слухачів) 

ЗПТО – всього 1,8 % (139 осіб) (Діаграма 1).  

Діаграма 1 

Склад зареєстрованих учасників НМТ-2022 (%) 

 

 
 

Відповідно до Порядку проведення у 2022 році національного 

мультипредметного тесту усі зареєстровані учасники НМТ повинні були пройти 

дворазове підтвердження участі у тестуванні, яке здійснювалося у два етапи: І 

етап – загальне підтвердження участі у процедурах; ІІ етап – вибір населеного 

пункту, де учасник мав намір проходити тестування. 

Після завершення обох етапів підтвердження бажання взяти участь у НМТ 

кількість зареєстрованих учасників тестування склала 7664 особи. З них до участі 

у основній сесії зареєстровано 6805 осіб (88,8%), у додатковій сесії - 696 

учасників (9,1%) та у спеціальній сесії НМТ - 163 особи (2,1%). (Діаграма 2) 
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Діаграма 2 

Кількість учасників НМТ-2022 в розрізі сесій тестування 

 

 
 

Загальна кількість зареєстрованих учасників основної сесії НМТ (6805 осіб) 

є суттєво (на 30-35 %) меншою, аніж реєструвалося на зовнішні оцінювання у 

попередні роки (навіть у роки піку пандемії COVID-19) (Графік 1). Однак таке 

зменшення є об’єктивним та обумовлене зрозумілими причинами реалій країни, 

на території якої відбуваються воєнні дії. 

Графік 1 

Кількість зареєстрованих учасників ЗНО/НМТ (2020-2022 роки) 

 

 

 

Варто зазначити, що близько 5% із зареєстрованої кількості учасників 

кожної сесії НМТ склали внутрішньопереміщені особи, які виявили бажання 

пройти тестування у Волинській області. Водночас 151 волинянин зареєструвався 

для проходження основної та додаткової сесій тестування в інших містах України. 
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Крім того, 387 учасників з числа випускників закладів освіти Волинської 

області виявили намір складати тестування за кордоном, в одній з 32-х країн, які 

заявили про готовність допомогти українцям, які вимушено покинули 

Батьківщину через війну. Найбільше волинян зареєструвалися на участь у 

процедурах НМТ на території Республіки Польща (221 учасник) та Федеративної 

Республіки Німеччина (74 учасника) (Статистичні дані реєстрації волинських 

учасників НМТ у закордонних ТЕЦ подано у Додатку 1). 

 
ІІ. ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО 

ТЕСТУВАННЯ 

Графік проведення НМТ, затверджений наказом МОН від 12 травня 2022 

року № 434, передбачав проведення трьох сесій НМТ: основної – 18 липня – 10 

серпня, додаткової – 16–20 серпня, спеціальної – 12–16 вересня. 

У закладах освіти Волині процедури основної сесії НМТ відбувалися з 22 

липня до 04 серпня, додаткової - 17-18 серпня та спеціальної - 14 вересня. З метою 

створення безпечних умов для учасників національного мультипредметного тесту 

інформація про графіки проведення тестування не підлягала розголошенню 

особам, не залученим до процедур НМТ, включно з представниками засобів 

масової інформації.  

Національне мультипредметне тестування у 2022 році проводилося у 

форматі онлайн, за допомогою спеціально розробленого програмного 

забезпечення.  

НМТ складався з трьох блоків завдань: з української мови, математики та 

історії України.  

Після завершення тестування учасники отримували інформацію про 

кількість набраних тестових балів з кожного навчального предмета НМТ, які, за 

допомогою Таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, що була  

розроблена Українським центром ОЯО, самостійно могли перевести у результат 

за шкалою 100–200 балів. 

У випадку надходження сповіщення про повітряну тривогу, тестування та 

відлік часу, відведений на виконання тестових завдань, призупинялося, а 

учасники та працівники переходили до укриття цивільного захисту. 

 
2.1. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ)  

З метою забезпечення проведення процедур комп’ютерного тестування 

організаторами НМТ в області здійснено підбір приміщень для функціонування 

пунктів тестування – тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ).  
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Тимчасові екзаменаційні центри створювалися відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2022 року № 445 «Про 

затвердження Переліку населених пунктів України, на території яких буде 

сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для 

проведення основних сесій національного мультипредметного тесту» (зі 

змінами), від 20 червня 2022 року № 573 «Про затвердження Переліку населених 

пунктів України, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні 

центри для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту» 

(зі змінами), наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 20.05.2022 

№ 34 «Про затвердження Порядку формування та облаштування тимчасових 

екзаменаційних центрів», ряду інших документів організаційно-методичного та 

інструктивного характеру. 

Відповідно до зазначених документів, до ТЕЦ було поставлено ряд вимог: 

можливість одночасного тестування для 15 - 55 учасників; аудиторії, обладнані 

комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет; змога працювати у 

двозмінному режимі впродовж усього періоду, визначеного для основної, 

додаткової чи спеціальної сесій. Окрім того, обов’язковою для відкриття ТЕЦ 

була вимога про наявність укриття цивільного захисту в приміщенні, або 

поблизу закладу, де створено екзаменаційний центр.  

Слід зазначити, що цьогоріч в області було організовано значно менше 

тимчасових екзаменаційних центрів НМТ, у порівнянні з кількістю пунктів 

тестування, які створювалися у попередні роки в ході підготовки до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. Причиною стало суттєве зменшення, через 

безпекову ситуацію в країні, кількості учасників, які зареєструвалися для 

проходження НМТ-2022.  

Cпільними наказами Управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації та Львівського регіонального центру оцінювання якості 

освіти від 17 червня 2022 року № 142/29-о «Про затвердження мережі тимчасових 

екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного 

тестування» (зі змінами), від 05 липня 2022 року № 155/32-о «Про затвердження 

мережі тимчасових екзаменаційних центрів для проведення додаткових сесій 

національного мультипредметного тестування» (зі змінами) та від 30 серпня 2022 

року № 74-о «Про затвердження мережі тимчасових екзаменаційних центрів для 

проведення спеціальної сесії національного мультипредметного тестування» в 

області створено мережу із 19-ти ТЕЦ (для порівняння – у 2021 році 

функціонували 61 пункт тестування зовнішнього незалежного оцінювання). 

ТЕЦ в області було створено в 9-ти громадах: Луцькій, Ковельській, 

Нововолинській, Камінь-Каширській, Маневицькій, Любомльській, Ратнівській, 
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Горохівській та Ківерцівській. Максимальна потужність усіх пунктів тестування – 

551 аудиторія (для порівняння: у 2021 році – 1065 аудиторій). (Перелік ТЕЦ НМТ-

2022 у Волинській області подано у Додатку 2). 

Основна кількість тимчасових екзаменаційних центрів функціонувала на 

базі ЗЗСО – 17 (89,5%). 2 ТЕЦ було відкрито на базі університетів (10,5%). У 

зв’язку з особливостями проведення тестувань у 2022 році вперше за останні 5 

років не відкрито пунктів на базі закладів професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти області. (Діаграма 3). 

 

Діаграма 3 

Мережа тимчасових екзаменаційних центрів НМТ-2022 (%) 

 

 
 

З огляду на цифровізований формат НМТ серйозною проблемою 

формування мережі ТЕЦ стала недостатня забезпеченість закладів освіти - 

екзаменаційних центрів комп’ютерною технікою у потрібній кількості та якості, 

що дало б можливість провести онлайн-тестування без технічних збоїв. 

Вирішення цієї проблеми стало можливим завдяки невідкладному прийняттю 

відповідних управлінських рішень керівниками закладів освіти та 

відповідальними особами органів управління освітою тих громад, на території 

яких було створено ТЕЦ (зокрема, щодо проведення тестування на комп’ютерній 

техніці, «зібраній» з різних закладів освіти громади, оперативного оновлення 

програмного забезпечення наявної техніки тощо). 

Під час основних, додаткових та спеціальних сесій НМТ тимчасові 

екзаменаційні центри області працювали сумарно 183 рази (Таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Тимчасові екзаменаційні центри Волинської області  

(статистика роботи) 

№ 

з/п 

Населені пункти 

(громади), на території 

яких створено ТЕЦ 

Кількість 

ТЕЦ 

Кількість разів роботи ТЕЦ 

основна 

сесія 

додаткова 

сесія 

спеціальна 

сесія 

1.   м. Луцьк 8 57 8 4 

2.  м. Нововолинськ 2 29 2  

3.  м. Ковель 3 25 3  

4.  м. Камінь-Каширський 1 12 1  

5.  смт Маневичі 1 11 1  

6.  смт Ратне 1 11   

7.  м. Любомль 1 8 1  

8.  м. Горохів 1 6   

9.  м. Ківерці 1 4   

Разом 19 163 16 4 

 

Робота в умовах воєнного стану передбачала виконання певного 

безпекового алгоритму дій. Так, було розроблено покрокову інструкцію роботи 

після отримання сповіщення «Повітряна тривога!». Відповідно до процедури, 

тестування в усіх ТЕЦ у такому випадку призупинялося, а учасники разом з 

інструкторами та іншими працівниками пунктів переходили до укриттів. В 

процесі проведення тестування усіх сесій НМТ повітряна тривога лунала шість 

разів, з них – тричі під час основної сесії, два рази – в ході додаткової та 1 раз - 

під час спеціальної сесії тестування. В усіх випадках тривалість повітряних тривог 

була меншою за 75 хвилин, що, згідно прописаних нормативів, дало можливість 

учасникам повернутися до виконання НМТ, продовживши роботу з того завдання, 

на якому тестування було перерване. 

З міркувань безпеки учасників та працівників ТЕЦ дані про місця 

розташування тимчасових екзаменаційних центрів в області та графік їх роботи ні 

у ЗМІ, ні на сайтах та сторінках організаторів тестування у соціальних мережах не 

оприлюднювалися.  

 

2.2. Персонал тимчасових екзаменаційних центрів 

Вагомий чинник успішного проведення НМТ – долучення до організації 

та проведення процедур тестування освітян області, які виконували обов’язки 

відповідальних за тимчасові екзаменаційні центри, їх помічників та інструкторів 

ТЕЦ. Підготовку персоналу пунктів тестування здійснювали фахівці Львівського 
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регіонального центру оцінювання якості освіти спільно з працівниками відділу 

ЗНО та моніторингових досліджень інституту. 

На виконання замовлення Львівського регіонального центру оцінювання 

якості освіти впродовж квітня 2022 року працівниками відділу ЗНО та 

моніторингових досліджень ВІППО оперативно зібрано інформацію закладів 

освіти області щодо можливостей залучення педагогічних працівників для роботи 

в пунктах тестування в якості представників різних категорій персоналу ТЕЦ. 

Основними вимогами до залучених працівників були: досвід роботи під 

час проведення ЗНО у минулі роки, а також високий рівень ІТ-компетентності. 

Пропозиції щодо працівників пунктів тестування надавали безпосередньо 

керівники закладів освіти, які, як правило, і виконували обов’язки відповідальних 

за ТЕЦ. Протягом травня - липня 2022 року було проведено активну роботу з 

навчання залученого персоналу, організовано цикл вебінарів, навчально-

методичних семінарів, а також практикум з роботи у реальній тестувальній 

системі. В ході навчання до роботи в екзаменаційних центрах НМТ було 

підготовлено понад 270 педагогів. 

Найбільше залученого персоналу в ході проведення НМТ 2022 року було 

задіяно 01 та 02 серпня, коли в області одночасно у двозмінному режимі 

працювали по 9 тимчасових екзаменаційних центрів (загальною потужністю по 94 

аудиторії на день) для тестування відповідно 736 та 752 учасників.  

Ґрунтовна підготовка та належне ставлення до виконання вимог 

технологічних карт та інструкцій підготовленим персоналом гарантували високу 

якість проведення тестування в області і, як наслідок, відсутність зауважень з 

боку контролюючих органів та апеляцій учасників тестування щодо роботи 

персоналу ТЕЦ.  

 

2.3. Взаємодія між організаціями, службами та відомствами з метою 

забезпечення успішного проходження національного мультипредметного 

тесту 

На виконання Доручення начальника Волинської обласної військової 

адміністрації від 15.06.2022 №3222/17/2-22 (про підготовку і проведення у 2022 

році зовнішніх вступних випробувань у форматі комп’ютерного тестування 

(національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, 

магістерського тесту навчальних компетентностей) та сертифікації педагогічних 

працівників) 14 травня 2022 року в приміщенні Волинського ІППО відбулася 

нарада з питань стану готовності до проведення зовнішніх оцінювань, зокрема 

національного мультипредметного тесту 2022 року у Волинській області.  
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Згідно рішень наради, налагоджено тісну взаємодію між органами 

управління освітою області, а також представниками відомств, організацій та 

установ, відповідальних за організацію НМТ.  

2.3.1. З метою створення безпечних умов під час проходження процедур 

національного мультипредметного тесту, магістерського комплексного тесту, 

магістерського тесту навчальних компетентностей, налагоджено взаємодію із 

структурними підрозділами Національної поліції у Волинській області щодо 

забезпечення охорони громадського порядку навколо та у межах ТЕЦ. Протягом 

липня – жовтня 2022 року організовано чергування понад 200 працівників ГУ 

НП біля тимчасових екзаменаційних центрів НМТ (відповідно до графіка роботи 

пунктів). 

 2.3.2. У співпраці з Головним управлінням ДСНС України у Волинській 

області забезпечено виконання заходів з попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій та ознайомлення відповідальних за ТЕЦ із порядком дій у випадку 

виникнення надзвичайних ситуацій навколо та у межах пунктів проведення НМТ. 

2.3.3. Відділом ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО скоординовано 

взаємодію з ПрАТ "Волиньобленерго" з питань безперебійного 

електропостачання ТЕЦ у дні проведення тестувань, а також налагоджено 

співпрацю з провідними провайдерами області щодо належної якості послуг з 

надання доступу до мережі Інтернет у закладах освіти, на базі яких облаштовано 

тимчасові екзаменаційні центри. 

Всього до організації та проведення національного мультипредметного 

тесту було долучено близько 300 осіб – працівників названих організацій, служб 

та відомств. 

 

2.4. Явка учасників національного мультипредметного тестування 2022 

року у тимчасові екзаменаційні центри. 

Під час основних сесій НМТ в області, відповідно до кількості 

зареєстрованих учасників, було заплановано проведення 7728 тестувань. З них 

6805 тестувань припадало на основну сесію НМТ. Мусимо констатувати, що ця 

кількість є суттєво меншою за кількість тестувань, що проводилися в ході ЗНО у 

попередні роки  (хоча таке зменшення із зрозумілих причин було об’єктивно 

очікуваним).  

Водночас, очевидно, що серед учасників національного мультипредметного 

тесту у поточному році частка мотивованих учасників була значно вищою, 

порівняно з минулими роками. Про це свідчить досить висока (навіть незважаючи 

на воєнний стан та чергове скасування у 2022 році обов’язкової ДПА) явка 

учасників у пункти тестування – 97,2 % (для порівняння: 2020 рік – 72%, 2021 

рік - 66,7%) (Графік 2).  
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Графік 2 

Явка учасників у пункти проведення тестування зовнішніх оцінювань  

ЗНО-2020, ЗНО-2021, НМТ-2022 (на прикладі основної сесії) 

 
Разом з тим, зазначимо, що у ході додаткової та спеціальної сесії НМТ-2022 

учасники продемонстрували значно нижчі показники явки - 86,1% та 83,4% 

відповідно. 

 

2.5. Порушення процедури тестування 

З метою забезпечення контролю за дотриманням процедури проходження 

НМТ старші інструктори здійснювали візуальний контроль за роботою учасників, 

а саме: пильнували, щоб вони не використовували засобів зв’язку, пристроїв 

зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, не використовували 

інформаційні інтернет-ресурси, тощо. Щоб унеможливити доступ учасників до не 

передбачених процедурою тестування вебсторінок та додатків (вкладок) до них, 

на персональних комп’ютерах, що використовувалися для проведення НМТ  в 

області за рекомендацією УЦОЯО було встановлено спеціальний програмний 

засіб, що блокував відкривання таких сторінок в браузері. Завдяки впровадженню 

зазначеного комплексу заходів, а також належному рівню дисциплінованості 

учасників, фактів порушення процедури тестування, а відтак анулювання 

результатів НМТ в області зафіксовано не було (в Україні 29 осіб було 

відсторонено від тестування через порушення процедурних вимог)2. 

Загалом, незважаючи на надзвичайно складні умови, пов’язані із 

абсолютною зміною змісту, форми й процедури оцінювання, роботою в 

умовах воєнного стану, працівники відділу зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингових досліджень Волинського ІППО, опираючись на 

підтримку педагогів області, спільно з управлінням освіти і науки, а також 

                                                
2 https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2022/10/Zvit_NMT_2022.pdf  
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місцевими  органами управління освітою провели необхідну роботу щодо 

організації та проведення оновленого тестування на належному рівні. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУВАННЯ 

Аналізуючи статистичні дані національного мультипредметного 

тестування 2022 року, можна відзначити, що за рядом основних показників 

волинські учасники демонструють досить високий рівень на тлі всеукраїнських 

результатів. 

 

3.1. Найвищі результати. 

За підсумками національного мультипредметного тестування 2022 року 

волинські учасники отримали 564 найвищих результати (Діаграма 4), з них з 

української мови – 144 результати (25,3%); з історії України – 187 (33,2%) та 233 

(41,4%)  результати з математики.  

Діаграма 4   

Розподіл найвищих результатів НМТ-2022 в розрізі предметів 

 

 
 

Загальна кількість учасників НМТ у Волинській області, які отримали  

найвищі результати - 425 осіб. 

З них отримали: 

- 1 оцінку 200 балів – 312 осіб; 

- 2 оцінки 200 балів – 87 осіб; 

- 3 оцінки 200 балів – 26 осіб. 

144

187

233

Українська мова Історія України Математика
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Випускників - «600-бальників» (з найвищими балами із трьох предметів) 

мають 19 закладів освіти, з них 4 заклади – по два учасника з максимально 

можливим результатом (Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького, Луцька 

гімназія №18, Луцький навчально-виховний комплекс №9, Камінь-Каширський 

ліцей №2), відразу 3 «600-бальники» представляють Волинський науковий ліцей 

Волинської обласної ради. 

Всього в області закладів освіти, випускники яких мають хоча б один 

найвищий результат – 133. Ці заклади представляють 38 територіальних громад 

області. 

За результатами НМТ-2022 сформовано топ-15 закладів освіти за кількістю 

найвищих результатів (за показником кількості 200-бальних результатів понад 10) 

(Таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Топ-15 закладів освіти Волинської області  

за кількістю найвищих результатів 

 

№ Назва навчального закладу 

Кількість 

найвищих 

результаті

в 

Кількість 

учасників, 

які 

отримали 

найвищі 

результати 

1. 
Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний 

комплекс №9 Луцької міської ради" 
29 21 

2. Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 27 18 

3. 
Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної 

ради 
19 16 

4. 
Комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста 

Левицького Луцької міської ради Волинської області" 
18 12 

5. 

Опорний заклад загальної середньої освіти «Камінь-

Каширський ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського» Камінь-

Каширської міської ради  

18 15 

6. 
Ліцей №3 імені Лесі Українки м. Ковеля Волинської 

області 
18 13 

7. 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

"Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької 

міської ради" 

17 14 

8. Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області 14 10 

9. 
Комунальний заклад "Луцька гімназія №18 Луцької 

міської ради Волинської області" 
12 7 

10. 
Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей 
11 8 
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Луцької міської ради" 

11. Княгининівський ліцей Волинської обласної ради 11 10 

12. 
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Луцької 

міської ради Волинської області 
10 6 

13. 
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
10 8 

14. 

Заклад загальної середньої освіти «Камінь-Каширський 

ліцей» №2 Камінь-Каширської міської ради Волинської 

області 

10 6 

15. 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

"Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського 

Луцької міської ради" 

10 8 

 

Примітним є той факт, що зазначені заклади географічно представляють 

різні райони області. Є серед них ліцеї, гімназій, спеціалізовані школи 

територіальних громад, заклади обласного підпорядкування. 

Однак, серед негативних тенденцій варто звернути увагу на той факт, що усі 

заклади освіти, що потрапили у наведений вище список – це ЗЗСО, які 

розташовані у обласному центрі та великих містах області. І хоча серед закладів 

освіти області, випускники яких мають найвищі результати, є значна кількість 

шкіл сільських та селищних за типом території розміщення, однак здебільшого 

вони займають місця, починаючи з третього десятка (Загальний список закладів 

освіти області, випускники яких мають хоча б один найвищий результат, подано 

у Додатку 3). 

 

3.2. Загальна результативність національного мультипредметного 

тестування 

Аналіз результатів учасників НМТ дає підстави для висновку, що загальна 

результативність тестування волинських абітурієнтів з ряду показників є вищою 

за загальноукраїнську. 

Оцінювання результатів тестування здійснювалося шляхом переведення 

отриманих учасником тестових балів у 100-200 - бальну шкалу відповідно до 

розроблених УЦОЯО відповідних таблиць.  

За результатами учасників, які здобули високі та найвищі бали (в діапазоні 

160-180 та 180-200), Волинь з української мови та історії України потрапила до 

топ-4 областей України. Однак, результати з математики є дещо нижчими – 7-е 

місце у загальноукраїнському рейтингу. 

Дані щодо рейтингів Волинської області за кількістю високих результатів 

ЗНО (160 - 200 балів) подано у таблиці (Таблиця 3). 
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Таблиця 3  

Рейтинги Волинської області за результатами НМТ  

в діапазоні 160-200 балів в розрізі предметів 

 

№ 

з/п 
Предмет 

Сумарна к-сть високих 

результатів ЗНО з предмета 

(160-180;180-200) у 

волинських випускників 

(%) 

Місце Волинської 

області у загальному 

рейтингу областей з 

предмета 

1. Українська мова 40,7% 4 

2. Історія України 28,4% 4 

3. Математика 22% 7 

 

3.2.1. Результативність національного мультипредметного тестування 

за шкалами діапазону 100-200 балів. 

Дані щодо розподілу результатів за шкалами діапазону 100-200 балів (з 

кроком 20 балів) свідчать, що показники волинських випускників за кількістю 

результатів 160-180 та 180-200 балів здебільшого перевищують 

середньоукраїнські на 2,5 - 3,0% (винятком є математика: кількість учасників, 

які набрали зазначену кількість балів перевищує середній показник лише на 0,3 - 

0,6%). Водночас сумарна кількість низьких результатів (100-140 балів) менша, 

аніж в середньому в Україні на 3,1 – 4,5%. (Графіки 3,4,5).   

 

Графік 3 

Порівняльні дані щодо результативності НМТ-2022 (%) 
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Графік 4 

Порівняльні дані щодо результативності НМТ-2022 (%) 

 

Історія України 

 

 
 

Графік 5 

Порівняльні дані щодо результативності НМТ-2022 (%) 

 

Математика 

 

 
 

Водночас, детальний аналіз отриманих результатів свідчить про наявність 

проблеми якості отриманих результатів: кількість учасників, які здобули бали 

найнижчого, низького та середнього рівня складає від значних 60 – 70% з 

української мови та історії України, до загрозливих майже 80% - з математики. 

І хоча окреслена проблема не є суто регіональною, а простежується також 

загалом в Україні, однак очевидно, що показники якості результатів НМТ-2022 

повинні стати предметом додаткового аналізу представників освітнього 

менеджменту на місцях. 

0,6

0,7

16,4

19,4

54,4

56,2

18,2

15,2

10,2

8,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ВОЛИНЬ

УКРАЇНА

(100;200) (120;140) (140;160) (160;180) (180;200)

2

2,8

30,9

33,7

44,9

42,2

12,1

11,5

9,9

9,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ВОЛИНЬ

УКРАЇНА

(100;120) (120;140) (140;160) (160;180) (180;200)



 

 

21 

В Додатках подано дані про результати НМТ випускників Волинської 

області на тлі «рік» результатів усіх областей України, межі яких окреслено 

максимальними та мінімальними показниками тестування з певного предмета НМТ 

за шкалами діапазону 100 - 200 балів . (Додатки 4 - 6). 

 

3.2.2. Результативність національного мультипредметного тестування 

за типами закладів освіти 

Результати ЗНО в розрізі типів закладів освіти свідчать, що традиційно 

кращу успішність демонструють випускники закладів загальної середньої освіти. 

Середні показники – у студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. 

Вкотре стурбованість викликає результативність учнів та студентів закладів 

професійно-технічної освіти: результати вище 160 балів з усіх предметів НМТ 

отримав лише кожен 5-й учасник зазначеної категорії  

Очікувано найкращі результати продемонстрували випускники ЗЗСО 2022 

року, Так, за виконання завдань кожного з трьох блоків вони отримали результат 

вищий на 8 - 9 балів, ніж студенти коледжів і на 15 – 18 балів – ніж учні ЗПТО. 

(Графіки 6 – 8). 

Графік 6 

Середні результати НМТ-2022 

за категоріями учасників в розрізі типів закладів освіти 

 

Українська мова 

 

 
 

 

 

 

159,2

157,5

140,9

140,5

150,2

148,3

130 135 140 145 150 155 160 165

Волинь

Україна

Студенти ЗВО

Учні ЗПТО

Випускники ЗЗСО
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Графік 7 

Середні результати НМТ-2022 

за категоріями учасників в розрізі типів закладів освіти 

 

Історія України 

 

 
  

Графік 8 

 

Середні результати НМТ-2022 

за категоріями учасників в розрізі типів закладів освіти 

 

Математика 

 

 
 

155,4

153,4

143,5

141,6

147,6

146,3

130 135 140 145 150 155 160

Волинь

Україна

Студенти ЗВО

Учні ЗПТО

Випускники ЗЗСО

151,6

151

137,6

135,6

143,1

142,5

125 130 135 140 145 150 155

Волинь

Україна

Студенти ЗВО

Учні ЗПТО

Випускники ЗЗСО
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3.2.3. Результативність національного мультипредметного тестування в 

розрізі території розташування закладу освіти. 

Проведений поглиблений аналіз результатів НМТ засвідчив певні 

особливості, пов’язані з типом місцевості, де розташовано заклади освіти, у яких 

учасники тестування здобували повну загальну середню освіту.  

Оскільки понад 89% усіх учасників склали випускники ЗЗСО, на основі 

аналізу даних зазначеної категорії, зроблено висновок, що з усіх трьох предметів 

тесту випускники міських закладів освіти демонструють вищі результати, аніж 

учні, що навчалися у селі або селищі.  

Для волинських випускників ця різниця складає +6,8 балів з історії України, 

+8,0 балів з української мови та +9,2 бали – з математики (для порівняння: у 

загальноукраїнському масштабі різниця результатів складає +4,6 бали, +6,4 та 

+8,1 бали відповідно). (Графіки 9,10,11) 

Графік 9 

 

Середні результати НМТ-2022 

в розрізі території розташування закладу освіти (випускники ЗЗСО)  

 

Українська мова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

162

157,3

154

150,9

145 150 155 160 165

Волинь

Україна

Тестові бали

Село

Місто



 

 

24 

Графік 10 

Середні результати НМТ-2022 

в розрізі території розташування закладу освіти (випускники ЗЗСО) 

 

Історія України 

 

 
 

Графік 11 

 

Середні результати НМТ-2022 

в розрізі території розташування закладу освіти (випускники ЗЗСО)  

 

Математика 
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3.3. Результати НМТ-2022 в розрізі закладів освіти Волинської області. 

Деперсоніфіковані узагальнені дані про показники результативності 

національного мультипредметного тестування за шкалою 100-200 балів 

(рейтингова оцінка) учнів (студентів, слухачів) усіх закладів освіти Волинської 

області з кожного навчального предмета НМТ розміщено на сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Портал відкритих даних», 

сервіс "OpenData. Статистичні дані НМТ/ основної сесії ЗНО": 

https://zno.testportal.com.ua/opendata ) 

 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що, незважаючи на надзвичайно 

складні умови, пов’язані із зміною змісту, форми й процедури оцінювання, 

роботою в умовах воєнного стану, національне мультипредметне тестування у 

Волинській області було проведено на належному рівні, завдяки чому понад 7 

тисяч абітурієнтів отримали об’єктивні результати для вступу до закладів вищої 

освіти. 

 

  

https://zno.testportal.com.ua/opendata
https://zno.testportal.com.ua/opendata
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ДОДАТКИ 

 
Додаток 1 

Статистика реєстрації учасників НМТ з Волинської області  

у закордонних ТЕЦ 

№ Країна, у якій створено закордонний ТЕЦ 
Кількість зареєстрованих 

учасників  

1.  Велике Герцогство Люксембург   0 

2.  Грецька Республіка  0 

3.  Грузія  1 

4.  Естонська Республіка   4 

5.  Ірландія   1 

6.  Італійська Республіка    11 

7.  Канада  1 

8.  Королівство Бельгія   6 

9.  Королівство Данія   2 

10.  Королівство Іспанія   6 

11.  Королівство Швеція   5 

12.  Латвійська Республіка   2 

13.  Литовська Республіка   2 

14.  Нідерланди  3 

15.  Португальська Республіка    3 

16.  Республіка Австрія   10 

17.  Республіка Болгарія  2 

18.  Республіка Молдова  0 

19.  Республіка Польща   221 

20.  Республіка Словенія 0 

21.  Республіка Хорватія   1 

22.  Румунія    0 

23.  Словацька Республіка   2 

24.  Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії   

11 

25.  США   1 

26.  Турецька Республіка  0 

27.  Угорщина    1 

28.  Федеративна Республіка Німеччина  74 

29.  Фінляндська Республіка  0 

30.  Французька Республіка   7 

31.  Чеська Республіка  10 

32.  Швейцарська Конфедерація  0 

Всього учасників  387 
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Додаток 2 

Перелік ТЕЦ НМТ-2022 у Волинській області 

 

 
Населений 

пункт 
Назва закладу 

1.  м.Луцьк Волинський національний університет імені Лесі Українки  

2.  м.Луцьк Луцький національний технічний університет 

3.  м.Луцьк 
Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 

Луцької міської ради" 

4.  м.Луцьк 
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради" 

5.  м.Луцьк 
Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№20 Луцької міської ради Волинської області" 

6.  м.Луцьк 
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради" 

7.  м.Луцьк 

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей Луцької міської 

ради" 

8.  м.Луцьк 
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№27 Луцької міської ради Волинської області" 

9.  м.Горохів 
Горохівський ліцей №2 Горохівської міської ради Луцького 

району Волинської області 

10.  м.Ківерці 
Опорний заклад освіти "Заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів №4 міста Ківерці Волинської області" 

11.  м. Нововолинськ 
Нововолинський ліцей №6 Нововолинської міської ради 

Волинської області 

12.  м. Нововолинськ 
Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради 

Волинської області 

13.  
м. Камінь-

Каширський 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Камінь-Каширський 

ліцей №1 ім.Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міської 

ради Волинської області 

14.  смт Маневичі 
Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка 

Маневицької селищної ради Волинської області 

15.  м.Ковель Заклад загальної середньої освіти "Ліцей №1 м.Ковеля" 

16.  м.Ковель ЛІЦЕЙ №10 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17.  м.Ковель ЛІЦЕЙ №13 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18.  м.Любомль 
Любомльський ліцей №1 імені Наталії Ужвій Любомльської 

міської ради Ковельського району Волинської області 

19.  смт Ратне Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №2 смт Ратне ім.М.Заліпи 
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Додаток 3 

Заклади освіти Волинської області, 

 випускники яких отримали 200-бальні результати з 1-3 предметів НМТ-2022 

№ Назва навчального закладу 

Всього 

200-
бальних 

результа

тів 

Кількість учасників, 
які отримали 200:  

Р
аз

о
м

 
у

ч
ас

н
и

к
ів

 

з 1 

пред
мета 

з 2-х 

предм
етів 

з 3-х 

пред
меті

в 

1. 
Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 

№9 Луцької міської ради" 
29 15 4 2 21 

2. Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 27 12 3 3 18 

3. Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради 19 14 1 1 16 

4 - 6 

Комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста 

Левицького Луцької міської ради Волинської області" 
18 8 2 2 12 

ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
18 9 3 1 13 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Камінь-Каширський 

ліцей №1 ім. Євгена Шабліовського" Камінь-Каширської міської 
ради Волинської області 

18 12 3 0 15 

7. 
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради" 
17 12 1 1 14 

8. Ліцей імені Олени Пчілки м.Ковеля Волинської області 14 6 4 0 10 

9. 
Комунальний заклад "Луцька гімназія №18 Луцької міської ради 

Волинської області" 
12 4 1 2 7 

10 - 
11. 

Княгининівський ліцей Волинської обласної ради 11 9 1 0 10 

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей Луцької міської 

ради" 

11 6 1 1 8 

12 - 

15. 

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 
10 6 2 0 8 

Заклад загальної середньої освіти "Камінь-Каширський ліцей" 

№2 Камінь-Каширської міської ради Волинської області 
10 4 0 2 6 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради" 
10 6 2 0 8 

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Луцької міської 

ради Волинської області 
10 3 2 1 6 

16. 
Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №25 Луцької міської ради Волинської області" 
9 3 3 0 6 

17 - 
20 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 

м.КОВЕЛЯ" 
8 4 2 0 6 

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 

№26 Луцької міської ради Волинської області" 
8 5 0 1 6 

Маневицький ліцей №2 Маневицької селищної ради Волинської 

області 
8 4 1 0 5 

Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради 

Волинської області 
8 4 2 0 6 

21 - 
25 

Володимир-Волинська гімназія імені Олександра 

Цинкаловського 
7 3 2 0 5 

Голобський ліцей Голобської селищної ради Ковельського 

району Волинської області 
7 2 1 1 4 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №23 Луцької міської ради" 
7 3 2 0 5 

ЛІЦЕЙ №10 М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 3 2 0 5 

Навчально-виховний комплекс "Ківерцівська загальноосвітня 7 3 2 0 5 
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школа І ступеня-Ківерцівська гімназія Ківерцівської міської ради 
Волинської області" 

26 -

30 

Заклад загальної середньої освіти "Ліцей №1 м.Ковеля" 6 4 1 0 5 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№3 Луцької міської ради Волинської області" 
6 1 1 1 3 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рожищенський 
ліцей №4" Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області 

6 2 2 0 4 

Маневицький ліцей №1 імені Героя України Андрія Снітка 
Маневицької селищної ради Волинської області 

6 0 3 0 3 

Опорний навчальний заклад "Люблинецький ліцей 

Люблинецької селищної ради Волинської області" 
6 1 1 1 3 

31-
35 

Горохівський ліцей №2 Горохівської міської ради Луцького 
району Волинської області 

5 2 0 1 3 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області" 
5 3 1 0 4 

Комунальний заклад вищої освіти "Волинський медичний 
інститут" Волинської обласної ради 

5 2 0 1 2 

Куклинський ліцей Маневицької селищної ради Волинської 

області 
5 3 1 0 4 

Опорний заклад «Турійський ліцей» Турійської селищної ради 
Ковельського району Волинської області 

5 2 0 1 3 

36 -

40 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №12 м. Ковеля 

Волинської області 
4 0 2 0 2 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради" 

4 2 1 0 3 

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Луцької міської 

ради Волинської області 
4 4 0 0 4 

Нововолинський ліцей №5 Нововолинської міської ради 
Волинської області 

4 1 0 1 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Любешівський 

ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області 
4 2 1 0 3 

41 -
58 

Будківський ліцей Маневицької селищної ради Волинської 
області 

3 0 0 1 1 

Відокремлений структурний підрозділ "Ковельський 

промислово-економічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету" 

3 1 1 0 2 

Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Володимир-Волинської міської ради Волинської області 
3 1 1 0 2 

Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 

імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської 
ради Волинської області 

3 1 1 0 2 

Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - ліцей" Володимир-
Волинської міської ради Волинської області 

3 1 1 0 2 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №2 смт Ратне ім. М. Заліпи 3 1 1 0 1 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області" 
3 1 1 0 2 

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10-професійний ліцей 

Луцької міської ради" 

3 3 0 0 3 

Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей" 

Луцької міської ради Волинської області 

3 1 1 0 2 

Куснищанський ліцей Любомльської міської ради Ковельського 

району Волинської області 
3 1 1 0 2 
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Ліцей с. Любохини Дубечненської сільської ради Ковельського 
району Волинської області 

3 1 1 0 2 

Люблинецький ліцей Волинської обласної ради 3 0 0 1 1 

Опорний заклад "Колківський ліцей" Колківської селишної ради 

Волинської області 
3 1 1 0 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Пнівненський ліцей" 
Камінь-Каширської міської ради Волинської області 

3 1 1 0 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Раково-Ліський 

ліцей" Камінь-Каширської міської ради Волинської області 
3 1 1 0 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
"Світязький ліцей" Шацької селищної ради Волинської області 

3 3 0 0 3 

Опорний заклад освіти "Заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів №4 міста Ківерці Волинської області" 
3 1 1 0 2 

Самари-Оріхівський ліцей Самарівської сільської ради 
Ковельського району Волинської області 

3 3 0 0 3 

59 -
87 

Великояблуньківський ліцей Маневицької селищної ради 

Волинської області 
2 0 1 0 1 

Видраницький ліцей Забродівської сільської ради 2 0 1 0 1 

Гірниківський ліцей Ратнівської селищної ради 2 2 0 0 2 

Головненський ліцей Головненської селищної ради 

Ковельського району Волинської області 
2 2 0 0 2 

Горохівський ліцей №1 ім. І. Я. Франка Горохівської міської 
ради Луцького району Волинської області 

2 2 0 0 2 

Заклад загальної середньої освіти "Бірківський ліцей" 

Любешівської селищної ради Волинської області 
2 0 1 0 1 

Заклад загальної середньої освіти "Воєгощанський ліцей" 
Камінь-Каширської міської ради Волинської області 

2 0 1 0 1 

Заклад загальної середньої освіти "Деревківський ліцей" 

Любешівської селищної ради Волинської області 
2 0 1 0 1 

Заклад загальної середньої освіти "Седлищенський ліцей" 
Любешівської селищної ради Волинської області 

2 0 1 0 1 

Заклад загальної середньої освіти Берестечківський ліцей 

Берестечківської міської ради Волинської області 
2 0 1 0 1 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №12 Луцької міської ради Волинської області" 

2 2 0 0 2 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області" 
2 2 0 0 2 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області" 
2 2 0 0 2 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Іваничівський 

ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області" 
2 2 0 0 2 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№28 Луцької міської ради" 
2 2 0 0 2 

Костюхнівський ліцей Маневицької селищної ради Волинської 

області 
2 0 1 0 1 

Любомльський ліцей №2 Любомльської міської ради 

Ковельського району Волинської області 
2 2 0 0 2 

Любомльський ліцей №3 Любомльської міської ради 

Ковельського району Волинської області 
2 2 0 0 2 

Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міської ради 

Волинської області 
2 0 1 0 1 

Нововолинський ліцей №6 Нововолинської міської ради 

Волинської області 
2 2 0 0 2 

Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міської ради 

Волинської області 
2 2 0 0 2 

Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради 2 2 0 0 2 



 

 

31 

Волинської області 

Опорний заклад "Луківський ліцей" Луківської селищної ради 
Ковельського району Волинської області 

2 2 0 0 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Локачинський 

ліцей" Локачинської селищної ради Володимир-Волинського 
району Волинської області 

2 0 1 0 1 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Самарівський ліцей 

імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ковельського 

району Волинської області" 

2 2 0 0 2 

Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Шацький ліцей" Шацької селищної ради Ковельського району 

Волинської області 

2 2 0 0 2 

Освітній опорний заклад навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" с. Зимне 

Володимир-Волинського району Волинської області 

2 2 0 0 2 

Павлівський ліцей Павлівської сільської ради Волинської 

області 
2 2 0 0 2 

Штунський ліцей Вишнівської сільської ради 2 0 1 0 1 

88 -
133 

Баївський ліцей Боратинської сільської ради 1 1 0 0 1 

Буцинський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж 

технологій, бізнесу та права Волинського національного 

університету імені Лесі Українки" 

1 1 0 0 1 

Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Володимир-Волинської міської ради Волинської області 

1 1 0 0 1 

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. 

Кримського Волинської обласної ради 
1 1 0 0 1 

Грем'яченський ліцей Цуманської селищної ради Волинської 
області 

1 1 0 0 1 

Журавичівський ліцей Луцького району Волинської області 1 1 0 0 1 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №3 м. Ківерці Волинської 

області 
1 1 0 0 1 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Хобултова Володимир-

Волинського району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Заклад загальної середньої освіти "Великокурінський ліцей" 

Любешівської селищної ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

Заклад загальної середньої освіти "Ветлівський ліцей" 

Любешівської селищної ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Піща Шацької 

селищної ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

Заклад загальної середньої освіти Мервинський ліцей 

Берестечківської міської ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №5 м. 

КОВЕЛЯ" 
1 1 0 0 1 

Заліський ліцей Заболоттівської селищної ради Ковельського 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Залухівський ліцей Самарівської сільської ради Ковельського 
району Волинської області 

1 1 0 0 1 

Замшанівський ліцей Забродівської сільської ради 1 1 0 0 1 

Згоранський ліцей Головненської селищної ради Ковельського 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №13 Луцької міської ради" 

1 1 0 0 1 

Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний 

коледж" Волинської обласної ради 
1 1 0 0 1 
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Комунальний заклад загальної середньої освіти "Жидичинський 
ліцей №31 Луцької міської ради" 

1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Заборольський 

ліцей №32 Луцької міської ради" 
1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 
"Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради" 

1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей 

№27 Луцької міської ради Волинської області" 
1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Прилуцький 
ліцей №29 Луцької міської ради" 

1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рожищенський 

ліцей №1" Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області 

1 1 0 0 1 

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рожищенський 

ліцей №2" Рожищенської міської ради Луцького району 

Волинської області 

1 1 0 0 1 

Красновільський ліцей Колківської селищної ради Волинської 
області 

1 1 0 0 1 

Липинський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Ліцей №1 смт Ратне ім. В.Газіна Ратнівської селищної ради 1 1 0 0 1 

Ліцей імені Сергія Дармофала с.Колона Павлівської сільської 

ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

Ліцей с. Нуйно Сошичненської сільської ради Волинської 

області 
1 1 0 0 1 

Ліцей села Кримне Дубечненської сільської ради Ковельського 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Луцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів №24-технологічний ліцей" 
1 1 0 0 1 

Мирненський ліцей Горохівської міської ради Луцького району 

Волинської області 
1 1 0 0 1 

Озерцівський ліцей Горохівської міської ради Луцького району 

Волинської області 
1 1 0 0 1 

Опорний заклад "Смідинський ліцей" Смідинської сільської ради 

Ковельського району Волинської області" 
1 1 0 0 1 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Люб'язівський 

ліцей" Любешівської селищної ради Волинської області 
1 1 0 0 1 

Опорний заклад загальної середньої освіти "Прилісненський 

ліцей Прилісненської сільської ради Волинської області" 
1 1 0 0 1 

Опорний навчальний заклад "Дубівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Дубівської сільської ради Ковельського району 
Волинської області" 

1 1 0 0 1 

Підгайцівський ліцей Підгайцівської сільської ради Луцького 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Поступельський ліцей Забродівської сільської ради 1 1 0 0 1 

Сенкевичівський ліцей Городищенської сільської ради Луцького 

району Волинської області 
1 1 0 0 1 

Соловичівський ліцей Турійської селищної ради Ковельського 
району Волинської області 

1 1 0 0 1 

Цуманський ліцей Цуманської селищної ради Волинської 

області 
1 1 0 0 1 

Ясенівський ліцей Доросинівської сільської ради Волинської 
області 

1 1 0 0 1 



Додаток 4 

 

Результати тестування учасників Волинської області на тлі межових 

показників результативності НМТ-2022 в Україні (%)  
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Додаток 5 

 

Результати тестування учасників Волинської області на тлі межових 

показників результативності НМТ-2022 в Україні (%)  
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Додаток 6 

 

 

Результати тестування учасників Волинської області на тлі межових 

показників результативності НМТ-2022 в Україні (%)  
 

 
 

 

 

4,8

38,9

45,6

15,6
14,4

1,7

25,2

36,3

8,3

6,6
2

30,9

44,9

12,1

9,9

2,8

33,7

42,2

11,5

9,6

0

10

20

30

40

50

(100;120) (120;140) (140;160) (160;180) (180;200)

%

Бали

Математика

Максимальний показник Мінімальний показник Показник Волинської обл. Середній показник по Україні


