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Особливості    НМТ - 2022      Національний мультипредметний тест (НМТ) —
іспити для вступу до 
ВНЗ
 
в 
Україні
.
 
Комплекс організаційних процедур (передусім — тестування) спрямований на
визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при
їхньому вступі до 
вищих навчальних закладів
.
 
Мета НМТ: підвищення рівня освіти населення України та забезпечення реалізації
конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю
за дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й аналізу стану
системи освіти, прогнозування її розвитку.
 
Результати НМТ зараховуються як результати державної підсумкової атестації і як
результати вступних іспитів до вищих навчальних закладів.
 
Із 
2004
р. за підтримки міжнародних і громадських організацій система зовнішнього
незалежного оцінювання формується в Україні.
 
Забезпечення НМТ здійснюється 
Українським центром оцінювання якості освіти
 
у співпраці з місцевими органами управління освітою, обласними
інститутами післядипломної педагогічної освіти
,
навчальними закладами. Координація роботи учасників процесу зовнішнього
незалежного оцінювання 
здійснюється
через
 
регіональні центри оцінювання якості освіти, за кожним із яких закріплено по 2-4 регіони
України.
 
Впровадження НМТ принесло хороші результати щодо значного підвищення якості
середньої та вищої освіти в Україні, позитивно позначилося на загальному рівні
освіченості та стало вагомим фактором у боротьбі з корупцією.
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Український центр оцінювання якості освіти

  

  http://www.testportal.gov.ua

       Український центр оцінювання якості освіти створено в 2005 році на виконання
Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування
та розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»,
постанови Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».            У своїй
діяльності Український центр оцінювання якості освіти керується Конституцією і
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України.
 
 
 
    З 2006 р. діють дев′ять регіональних центрів оцінювання якості освіти, які знаходяться
у містах Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі,
Сімферополі та Харкові. 
 
 
 
    Діяльність Українського центру оцінювання якості освіти спрямована на розроблення
та апробацію моделей НМТ навчальних досягнень випускників загальноосвітніх
навчальних закладів для створення умов рівного доступу до вищої освіти. Український
центр орієнтується на вдосконалення технологічних аспектів НМТ, наповнення банку
тестових завдань, поширення знань про НМТ серед учнівського загалу і педагогічної
громадськості. 
 
 
 
     
Основні завдання Українського центру оцінювання якості освіти: 
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- підготовка здійснення НМТ;
 
 
 
- проведення моніторингу якості освіти;
 
 
 
- проведення соціально-психологічних досліджень та атестації педагогічних працівників;
 
 
 
- ведення реєстру осіб, які пройшли НМТ,
 
 
 
- оформлення і видача особам, які пройшли НМТ, сертифікатів;
 
 
 
- надання інформації про результати НМТ за запитами загальноосвітніх навчальних
закладів та вищих навчальних закладів.
 

 

  

Харківський регіональний центр 

  

оцінювання якості освіти

  

  http://zno-kharkiv.org.ua/

  

Регіон обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області.

  

Поштова адреса: майдан Свободи, 6, кімн. 463 м. Харків, 61077
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Телефони: (057) 705-06-56, 705-07-37

  

е-mail: office@zno-kharkiv.org.ua  
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