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Керівникам органів управління 

освітою територіальних громад  

Керівникам закладів загальної 

середньої освіти обласного 

підпорядкування   

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти  

 

 

Про надання інформації   

 

Департамент освіти і науки на виконання листа Міністерства освіти і 

науки України від 24 травня 2022 року № 1/5513-22 „Про надання інформації” 

інформує, що у зв’язку з тим, що здобувачі освіти у поточному році можуть 

взяти участь у національному мультипредметному тесті (далі – НМТ) не лише 

на підконтрольній Україні території, а й у деяких населених пунктах за 

кордоном, виникає потреба в залученні педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових та інших фахівців, які володіють українською мовою, для 

адміністрування НМТ в тимчасових екзаменаційних центрах (далі – ТЕЦ) за 

кордоном. 

Перелік закордонних населених пунктів, на території яких буде створено 

тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій національного 

мультипредметного тесту (далі – Перелік), затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19.05.2022 року № 465 (додається). 

Оскільки через надскладну безпекову ситуацію в країні частина 

педагогічних працівників була вимушена покинути місця постійного 

проживання та виїхала за кордон, саме вони можуть допомогти в організації 

проведення тестування. 

Зважаючи на вищезазначене, просимо через керівників закладів освіти, 

які підтримують зв’язок зі своїми працівниками, що виїхали за кордон та 

перебувають у населених пунктах, включених до Переліку (або можуть швидко 

до них дістатися), з’ясувати можливість їхньої участі в проведенні НМТ. 

Інформацію про педагогічних працівників, які готові долучитися до 

проведення НМТ за кордоном, за вказаною формою надати до 07.06.2022 на 

електронну адресу Департаменту освіти і науки: obluo@adm-pl.gov.ua    

(додаток 2). 

  

26.05.2022 № 1833/02.01-12    На №    від   

mailto:obluo@adm-pl.gov.ua


При цьому інформуємо, що відповідно до пункту 21 Порядку залучення 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших фахівців до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.04.2015 № 222, за виконання робіт (надання послуг), 

пов’язаних із проведенням НМТ, нараховується винагорода відповідно до 

Схеми оплати праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших 

фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості 

освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 985. 

 

 

Додатки: 1. Перелік закордонних населених пунктів, на території яких буде 

створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій 

національного мультипредметного тесту, затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19 травня 2022 року № 465 на 3 арк.   

2. Інформація про педагогічних працівників, які перебувають за 

межами країни та готові співпрацювати з регіональними центрами оцінювання 

якості освіти під час проведення національного мультипредметного тесту 

на 1 арк. 

  

 

Тимчасово виконувач обов’язки 

директора           Галина ВЛАСЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Барболіна (0532)60 82 33 


