
 

 

 

 

 

№ 5-311/22 

від 21.04.2022 

Міністерство освіти і науки України  

 

 

Механізм зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) цього року змінено 

у зв'язку з воєнними діями рф в Україні. Відповідні зміни передбачено Законом 

України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти" від 24.03.2022 р. 

№ 2157-ІХ. Цей механізм передбачає, що замість трьох тестів цьогоріч вступники очно 

пройдуть один Національний мультимедійний тест. Для організації зовнішнього 

незалежного оцінювання пункти тестування будуть діяти лише на тих територіях, які 

є безпечними. Тобто вступники шкіл з територій, тимчасово непідконтрольних Україні 

або на яких ведуться активні бойові дії, будуть змушені виїжджати до інших населених 

пунктів для проходження ЗНО. При цьому діти наражатимуться на небезпеку, або й 

взагалі не матимуть змоги виїхати (не пропустять окупанти через блок-пости, обхідні 

дороги заміновані, організовано вивозити - небезпечно (обстріли і т.п.)).  

Асоціація міст України зазначає, що діти з територій, тимчасово 

непідконтрольних Україні або на яких ведуться активні бойові дії, знаходячись у 

постійній стресовій ситуації, не маючи змоги повноцінно підготуватись до тесту та не 

маючи можливості фізично добратись до пунктів тестування на безпечній території, 

повинні мати право на певні тимчасові преференції від держави. Пропонуємо 

тимчасово у 2022 році зараховувати таких дітей до закладів вищої освіти на основі 

документа про освіту та мотиваційного листа (або онлайн співбесіди). При цьому, 

якщо вони на першому курсі не виявлять належний рівень знань, то будуть відраховані. 

В такому випадку не буде порушено їх право на здобуття освіти. Зауважуємо, що 

подібний механізм прийняття у заклади вищої освіти багато років тому був проведений 

і виявився ефективним. Так, з 2014 року вступники, зокрема, з Криму мали преференції 

при вступі до українських закладів вищої освіти. Такі преференції доцільно вводити, 

зокрема, для вступників з м. Херсона, м. Маріуполя, та інших окупованих міст і 

територій. 

Просимо врахувати пропозиції АМУ та забезпечити рівні права дітей на доступ 

до вищої освіти в умовах воєнного стану. 

 

З повагою 

Виконавчий директор                                                           Олександр СЛОБОЖАН 
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