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Die Ergebnisse des Mehrfächertests
sind für die Einschreibung in das
Budget erforderlich

Die Ergebnisse der externen Evaluation werden
für die Budgetierung benötigt
Die Ergebnisse des nationalen mehrfachen externen Bewertungstests , der in diesem Jahr stattfinden
wird, werden von den Bewerbern benötigt, die beabsichtigen, in die Budgetform der Ausbildung
einzusteigen.

Bewerber, die ein Studium in anderen Bildungsformen planen, können sich auf der Grundlage eines
Bewerbungs- und Motivationsschreibens bewerben.
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Dies sagte der Minister für Bildung und Wissenschaft Serhiy Shkarlet in der Sendung Morgen mit der
Ukraine.

„Der nationale Mehrfächertest wird sich ausschließlich auf das Budget und ausschließlich auf
hochkarätige Fachgebiete stützen“, sagte der Minister.

Damit die Bewerber ihr Recht auf Bildung behalten können, wird es seiner Meinung nach
Fachrichtungen geben, die in die Bewerbung und das Anschreiben eingetragen werden können, die
online eingereicht werden können.  

„Das heißt, behalten Sie zumindest Ihr Recht auf Bildung auf Kosten von Staatskrediten oder
Krediten von Geschäftsbanken zu einem sehr günstigen Zinssatz. Es ist möglich zu tun. Aber leider
nicht fürs Budget und nicht für High-End-Spezialitäten“, so Scarlett.

Wissenswertes über das EIT im Jahr 2022

ZNO-2022 wird aus einem integrierten Test bestehen ;

Multitest ZNO-2022: Teil Ukrainisch ;

Multitest ZNO-2022: Teil Mathematik ;

Multitest ZNO-2022: Teil der Geschichte der Ukraine ;

Es wird 28 Prüfungssitzungen für EIT-Teilnehmer geben ;

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft plant, im Juni ein Test-EIT abzuhalten .

Für alle wichtigen Informationen zur externen Evaluation und der Einführungskampagne besuchen
Sie die Seiten Bildung , Aufnahmekampagne in Telegram oder Bewerber und Osvita.ua auf
Facebook.
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Maria 

Maksum 

Беспалова Ксенія +1

Bemerkungen

Dein Text...

Христос воскрес!! Воістину! Напередодні Великодня голова парламентського Комітету з освіти і
науки пан Бабак провів двох денну нараду по скороченню системи і закладів освіти… Це віН
робив без дозволу Президента , нахабно втручаючись в діяльність Міносвіти.. . Міністр сидів при
цьому з переляком трусився , як вовчий хвіст. Говорили не про підтримку , а про скорочення,
приватизацію установ Академії наук, бо ласі шматки , закриття коледжів , університетів… Треба
виражати недовіру цим горе- керівникам , звертатися до Президента і гнати їх в шию!!!

24.04.2022 в 15:34

Для Марія: Спростили для всіх, для вступу потрібно набрати більше всіх балів тому
буде так само важко поступити, і шей дають тим хто готував історію більший шанс
набагато поступити, тест буде йти 80 хв і 60 питань треба відповідати за 1.5, будуть всі
вгадувати бо мало часу тому тест повний провал не треба оправдовувати помилки
міністерства це ніяке не пристосування до нового. Це нас просто всіх кинули

24.04.2022 в 19:45

Коментувати

Я щось не можу зрозуміти, чим всі так незадоволені? Умови вступу, екзамени СПРОСТИЛИ.
Писати справжнє ЗНО в умовах теперішнього часу було б в сто разів складніше. Хочу нагадати,
що в справжньому ЗНО з математики було 32 питання, з яких мінімум 3 - розгорнуті, на які
потрібно дати письмову відповідь. На ЗНО з української мови - власне висловлення. Екзамен з
історії України складався з 60 питань. А тепер порівняйте те, що нам пропонують. Умови вступу на
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Олег -1

Инна 

Галина +2-1

Вчитель 

бюджет — ну просто простіше не придумати. Багато хто не задоволений через неможливість
вибору англійської мови. Тоді постає питання: шановні, а чому ви не вчили історію України?
Зрозуміло, що вже мало хто пам‘ятає усіх гетьманів та добу Руїни. Але в завданнях НМТ будуть
лише питання, які стосуються періоду від Першої світової війни! Тож подякуйте нашому
міністерству, замість того щоб влаштовувати тут незрозуміло що.

23.04.2022 в 06:57

Для Беспалова Ксенія: коли на операційному столі будеш то нехай тобі назовуть всіх
Гетьманів та скажуть: зробили все що могли. Бо абітурієнти готували 3й предмет за
фахом: біологію та хімію.

23.04.2022 в 14:45

Невже ви думаєте, що люди, які не готові до навчання в медичному університеті,
зможуть його завершити? Не треба мені розповідати хто що готував. Я готувала
біологію, ну то й що? Сидіти тепер й нити? Це життя, потрібно вміти підлаштовуватися
під обставини.

24.04.2022 в 07:03

Третій предмет був на вибір англійська або історія України, не вигадуйте з біологією

24.04.2022 в 17:07

Коментувати

Бездарний і корумпований міністерстер , що від нього можна ще чекати. Його самого призначили
незаконно. Член партії регіонів, гнати вшию його треба

23.04.2022 в 00:19  Відповісти

В нашем регионе идут боевые действия,я как мама не имею права рисковать жизнью моего
ребёнка,почему в нашем регионе не отменяют полностью ЗНО?Министр образования
гарантирует безопасность моему ребенку доехать до места сдачи теста, безопасность во время
прохождения и безопасность доставить живым ребенка в безопасное место?

21.04.2022 в 20:41

Для Инна: якщо у вашому регіоні ведуться бюйові дії, то чому Ви з дитиною не виїхали?
Офіційна влада всіх просила виїхати аби не заважати війсьовим!

22.04.2022 в 12:30
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Andrew Brown +1-1

Саша 

Колежанин Коля +1

Галині- сказати і зробити умови куди виїхати, то є різні речі. Можливо ви готові
допомогти Інні розмістити в себе біженців?

24.04.2022 в 10:09

Коментувати

Уперше в історії незалежної України ЗНО складатимуть лише ті, у кого немає грошей. Хто з
грошима - вступає просто так, без іспитів. Гидко це усвідомлювати, гидко та боляче спостерігати
руйнацію освіти. Спочатку в коридорах Московського педуніверситету розробили для українців так
звану реформу НУШ, а тепер доморощені зрадники додумались і до такого. Дійсно, нехай
незаможні пізнають всі принади незаможності...

21.04.2022 в 13:09  Відповісти

Мда... Я як випускник коледжу цього року хотів складати лише математику, но не судьба...

21.04.2022 в 08:44  Відповісти

Шкарлет, а чому ж на контракт випускники коледжів складають тести?А Школярі - ні??? А на круті
спеціальності - і на контракт тести?? Чи міністр не читає опублікрвані ним Правила прийому ?

20.04.2022 в 21:12  Відповісти
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