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Щодо можливості проведення 
НМТ в Харківській області

Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації 
(далі – Департамент) за дорученням голови Харківської обласної військової 
адміністрації в межах повноважень розглянуло лист Міністра освіти і науки 
України Сергія Шкарлета від 29.04.2022 № 1/4665-22 «Про проведення 
національного мультипредметного тестування» та повідомляє.

Департаментом спільно з територіальними громадами області опрацьовані 
вимоги до пунктів тестування (далі – ПТ), у яких відбуватиметься національне 
мультипредметне тестування (далі – НМТ).

ПТ створюються на базі закладів, організацій, установ, розташованих на 
території, що контролюється українською владою та на якій не ведуться активні 
бойові дії.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України на чолі з Віцепрем’єр-міністром України Іриною Верещук наказом  від 
25.04.2022 р. №75 затвердило Перелік територіальних громад, що розташовані 
в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року (зі змінами).

Харківська область – одна із семи областей, яка увійшла у цій перелік. 
Також до цього переліку увійшли 7 із 7 районів Харківської області.

На даний час, у зв’язку із постійною загрозою нанесення ракетних та авіа 
ударів, проведення бойових дій на всій території області, жоден заклад освіти 
не зможе гарантувати безпечних умов, а жоден з керівників не візьме на себе 
відповідальність за життя та здоров’я вступників при проведені НМТ.
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Також у населених пунктах Харківської області та у самому місті Харкові 
на даний час відсутнє належне транспортне сполучення, щоб забезпечити 
проїзд учасників до пунктів тестування.

За оперативними даними в наслідок проведення бойових дій майже 
четверта частина закладів освіти області пошкоджено (213 закладів освіти) та 6 
закладів освіти зруйновано.

Також, у зв’язку із неможливістю проведення на окремих територіях 
відновлюваних робіт, у багатьох закладах освіти неможливо забезпечити 
належний рівень санітарних вимог під час проведення НМТ (відсутнє водо- та 
електропостачання, підключення до мережі Інтернет).

Отже, створити у Харківські області ПТ для проведення НМТ наразі немає 
можливості.

Департаментом підготовлено аналогічний проєкт листа до Міністерства 
освіти і науки України.
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