
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. 1. Порядок роботи Приймальної комісії: 
 

День тижня Години роботи 

Понеділок 09.00-17.00 

Вівторок 09.00-17.00 

Середа 09.00-17.00 

Четвер 09.00-17.00 

П’ятниця 09.00-17.00 

Субота 

ВИХІДНИЙ 

(крім днів проведення вступних випробувань 

(співбесід), надання рекомендацій та 

зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова 

чи інших умов, передбаченими цими 

Правилами прийому) 

Неділя 

ВИХІДНИЙ 

(крім днів проведення вступних випробувань 

(співбесід), надання рекомендацій та 

зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова 

чи інших умов, передбаченими цими 

Правилами прийому) 

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год. 

Приймальна комісія працює за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 9, каб. 133. 

 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття 

вищої освіти: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 



Початок прийому заяв та документів 

від вступників, місце проживання 

яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, що 

приймають участь у конкурсі за 

квотою-2 та вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, 

творчих конкурсів 

з 11 липня для заяв 

(в паперовій формі) 

 

з 29 липня для заяв 

(в електронній формі) 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

29 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної 

співбесіди, творчих конкурсів 

о 18:00 

8 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають за 

результатами національного 

мультипредметного теста, а також 

творчих конкурсів, які були складені з 

01 по 18 липня 

о 18:00 23 серпня 

Проведення творчих конкурсів в 

кілька потоків*: 
 

для вступників, які вступають на місця 

за кошти державного бюджету та/або 

фізичних, юридичних осіб 

з 01 до 18 липня включно 

для вступників, які вступають лише на 

місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

9 по 16 серпня  

Проведення індивідуальних усних 

співбесід для осіб, місце проживання 

яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території 

з 11 липня по 16 серпня включно 

Проведення індивідуальних співбесід з 9 по 16 серпня включно 



Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного 

бюджету (за державним замовленням) 

не пізніше 12:00 17 серпня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв 

на інші місця державного замовлення 

до 10:00 20 серпня 

Зарахування осіб, що вступають за 

результатами індивідуальної усної 

співбесіди на місця, що фінансуються 

з державного бюджету** 

не пізніше 15:00 22 серпня 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюється в декілька 

етапів: 

 

Основний етап не пізніше 12:00 17 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації 

в «основний етап», мають виконати 

вимоги до зарахування на місця 

державного замовлення, включаючи 

подання письмової заяви про 

виключення заяв на інші місця 

державного замовлення 

до 10:00 20 серпня 

Зарахування категорії вступників 

«основного етапу», за державним 

замовленням*** 

не пізніше 15:00 22 серпня 

Заяви зарахованих осіб «основного 

етапу» на інші місця державного 

замовлення виключаються  

впродовж 22 серпня 



Завершальний етап**** не пізніше 12:00 29 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації 

в «завершальний етап», мають 

виконати вимоги до зарахування на 

місця державного замовлення 

до 10:00 30 вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням)  

не пізніше 29 серпня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення 

до 18:00 02 вересня 

Зарахування вступників за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням) 

05 вересня 

Надання рекомендацій до зарахування 

та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не раніше 18:00 02 вересня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 30 вересня 

* – механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та 

проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У 

творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується 

відповідним документом або довідкою закладу освіти. 

** – заяви зарахованих осіб на інші місця державного (регіонального) 

замовлення виключаються впродовж 22 серпня. 

*** – заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 

виключаються впродовж 22 серпня. 

**** – реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення 

на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на 



навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії 

вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня. 

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому),- 

не пізніше ніж 19 вересня. 

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного 

замовлення визначає Приймальна комісія за умови, що прийом заяв та 

документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і 

завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для 

участі у творчому конкурсі зазначена в додатку 9 до цих Правил прийому та 

оприлюднюється на офіційному вебсайті НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Вимоги до мотиваційних листів зазначені в додатку 8 до цих Правил 

прийому. 

 

3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за заочною (дистанційною), вечірньою та 

іншими (крім денної) формами здобуття освіти за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

29 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі творчих конкурсів 

20 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають за 

результатами національного 

мультипредметного теста, 

мотиваційного листа 

28 серпня 

Проведення творчих конкурсів в 

кілька потоків 

8-9 серпня; 

15-16 серпня; 

22-23 серпня 



Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на основі 

творчих іспитів надання рекомендацій 

до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

11 серпня; 

18 серпня; 

25 серпня; 

30 серпня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

до 31 серпня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 01 вересня 

 

4. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за денною, заочною (дистанційною), вечірньою 

та іншими формами здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (додатковий набір): 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

12 вересня  

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі творчих конкурсів 

23 вересня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають за 

результатами національного 

мультипредметного теста, 

мотиваційного листа 

26 вересня 



Проведення творчих конкурсів 24-26 вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на основі 

творчих іспитів надання рекомендацій 

до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

27 вересня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

до 30 вересня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 03 жовтня 

 

5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб: 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

29 липня 

Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають на 

основі індивідуальної усної співбесіди 

о 18:00 08 серпня 



Закінчення прийому заяв та 

документів для осіб, які вступають за 

результатами національного 

мультипредметного 

тесту/сертифікатами ЗНО, творчого 

конкурсу 

о 18:00 23 серпня 

Проведення індивідуальних усних 

співбесід  
з 09 по 16 серпня включно 

Проведення творчих конкурсів з 25 до 31 серпня 

Здійснення оприлюднення списків 

осіб, рекомендованих до зарахування 

за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти бюджету (за 

державним замовленням)  

не пізніше 12:00 17 серпня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв 

на інші місця державного замовлення 

до 10:00 20 серпня 

Зарахування вступників за 

результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди за 

державним замовленням 

не пізніше 15:00 22 серпня. 

Виключення заяв зарахованих осіб за 

результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на 

інші місця державного замовлення  

впродовж 22 серпня 

Оприлюднення списків осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти 

 



державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюється в декілька 

етапів: 

Основний етап  - не пізніше 12:00 17 серпня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв 

на інші місця державного замовлення 

до 10:00 20 серпня 

Зарахування цієї категорії вступників 

за державним замовленням 

відбувається  

не пізніше 15:00 22 серпня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця 

державного замовлення виключаються  
впродовж 22 серпня 

 

Завершальний етап  

 

(реалізація завершального етапу 

здійснюється шляхом переведення на 

вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб) 

не пізніше 12:00 29 вересня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення  

до 10:00 30 вересня 

Переведення цієї категорії вступників 

відбувається  
не пізніше 15:00 30 вересня 



Формування рейтингових списків 

вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням)  

не пізніше 02 вересня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на місця державного 

замовлення  

до 18:00 07 вересня 

Зарахування вступників за кошти 

державного бюджету (за державним 

замовленням)  

09 вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

02 вересня 

(на небюджетні конкурсні 

пропозиції) 

 

не раніше 18:00 07 вересня 

(на відкриті та фіксовані 

конкурсні пропозиції) 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб  

09 вересня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб  

не пізніше ніж 30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цього Порядку прийому),- не пізніше ніж 21 вересня. 

 

Спеціально організована сесія національного мультипредметного тесту 

проводиться у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України. 

 



6. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на 

небюджетні конкурсні пропозиції (додатковий набір): 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 липня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

12 вересня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
26 вересня 

Проведення творчих конкурсів 27 вересня 

Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на основі 

творчих іспитів надання рекомендацій 

до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

28 вересня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

до 30 вересня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 03 жовтня 

 

 



7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого раніше ступеня вищої освіти за кошти державного замовлення та за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за всіма формами навчання: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації вступників для 

складання магістерського тесту 

навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту 

27 червня 

Закінчення реєстрації вступників для 

складання магістерського тесту 

навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту 

о 18:00 18 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів  

з 01 серпня 

Початок прийому заяв та документів, 

передбачених розділом VI цих Правил 

прийому 

16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів, 

для осіб, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди та/або 

на основі вступного фахового 

випробування замість магістерського 

тесту навчальної компетентності або 

магістерського комплексного тесту 

23 серпня 

Проведення основної сесії 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту (за графіком, 

затвердженим Українським центром 

оцінювання якості освіти) 

з 10 серпня до 17 серпня  

Проведення додаткової сесії 

магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту (за графіком, 

затвердженим Українським центром 

оцінювання якості освіти) 

з 07 вересня до 10 вересня 

Проведення спеціально організована 

сесія магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського 

комплексного тесту  

у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і науки 

України 

Початок прийому заяв та документів, 

передбачених розділом VI цих Правил 

прийому 

16 серпня 



Закінчення прийому заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі 

результатів магістерського тесту 

навчальної компетентності, 

магістерського комплексного тесту або 

тільки фахового іспиту  

о 18:00 15 вересня 

Проведення індивідуальної усної 

співбесіди в НПУ 

імені М. П. Драгоманова замість 

магістерського тесту навчальної 

компетентності або магістерського 

комплексного тесту у випадках, 

визначених цими Правилами прийому  

з 25 до 31 серпня 

Проведення фахових іспитів  з 16 до 19 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування 

за державним замовленням 
не пізніше ніж 20 вересня 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування за державним замовленням 
до 18:00 24 вересня 

Видання наказу про зарахування за 

державним замовленням 
25 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на небюджетні конкурсні 

пропозиції 

не пізніше ніж 20 вересня 

Надання рекомендацій для зарахування 

за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на відкриті або фіксовані конкурсні 

пропозиції 

25 вересня 

Виконання вимог Правил прийому для 

зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

28 вересня 

Видання наказу про зарахування за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цього Порядку), здійснюється не пізніше ніж 10 жовтня. 

 

8. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого раніше ступеня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за всіма формами навчання на небюджетні конкурсні пропозиції. При цьому 

використовуються результати магістерського тесту навчальної компетентності 

або магістерського комплексного тесту, отримані у випадках, передбаченому 

цими Правилами прийому, або результати фахового іспиту, складеного в НПУ 

імені М. П. Драгоманова у передбачених цими Правилами прийому випадках 

(додатковий набір): 



 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок реєстрації електронних 

кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

01 серпня 

Початок прийому заяв та документів 

від абітурієнтів, передбачених 

розділом VI цих Правил прийому 

15 вересня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
26 вересня 

Проведення вступних випробувань, 

для осіб, яким це передбачено цими 

Правилами прийому 

27 – 28 вересня  

Формування рейтингових списків 

вступників, які вступають на основі 

творчих іспитів надання рекомендацій 

до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб 

29 вересня 

Вступники, які отримали 

рекомендації, мають виконати вимоги 

до зарахування на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 

до 3 жовтня 

Зарахування вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше ніж 05 жовтня 

 

9. Для вступу на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план: 



Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів  03 серпня  

Закінчення прийому заяв та документів  02 вересня 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
05 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

повинні виконати вимоги до зарахування: 
до 07 вересня 

Зарахування вступників 
не пізніше 

09 вересня 

 

10. Для вступу на другий курс за кошти фізичних та юридичних осіб 

здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особами, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план (додатковий набір): 

 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів  12 вересня 

Закінчення прийому заяв та документів  26 вересня 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
27 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, 

повинні виконати вимоги до зарахування: 
до 30 вересня 

Зарахування вступників не пізніше 03 жовтня 

 

 

11. Порядок реєстрації вступників для складання національного 

мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або 

магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається 

Міністерством освіти і науки України. 

Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються 

відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 

предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії 

України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 



наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 

(розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття), математики (відповідно до 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з 

математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513);. 

Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту 

укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року 

№ 411. 

Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються 

відповідно до Програми предметного теста єдиного фахового вступного 

випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне 

право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 

2022 року № 107. 

Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються 

відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 

року № 158. 


