
ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ
УЧАСНИК, ЯКИЙ СФОРМУВАВ РЕЄСТРАЦІЙНУ

КАРТКУ ДО 19 КВІТНЯ, підтвердив участь у НМТ
та вибрав населений пункт для проходження НМТ
під час основної сесії, не з’явився для проходження
НМТ або взяв у ньому участь, але з поважних причин
не зміг завершити виконання тесту, матиме змогу
пройти тестування під час додаткової сесії.
Для цього слід дотримуватися такого алгоритму:
• 1–10 серпня ー на інформаційній сторінці подати

заявку для участі в додатковій сесії, вибравши
населений пункт для проходження НМТ;

• із 12 серпня ー завантажити зі своєї Інформаційної
сторінки запрошення, де буде зазначено дату, час і
місце проведення додаткової сесії НМТ;

• 16–20 серпня ー узяти участь у додатковій
сесії НМТ.
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ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ
УЧАСНИК, ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРУВАВСЯ ДЛЯ УЧАСТІ

В ОСНОВНІЙ СЕСІЇ, ОДНАК БАЖАЄ СКЛАДАТИ НМТ
ПІД ЧАС ДОДАТКОВОЇ СЕСІЇ (з 20 травня до
7 червня підтвердив участь у НМТ), ПРОПУСТИВ
З 21 ЧЕРВНЯ ДО 7 ЛИПНЯ ДРУГИЙ ЕТАП ВИБОРУ
МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ, а з 8 до 18 липня
вибрав на Інформаційній сторінці населений пункт
для проходження додаткової сесії, надалі має
дотримуватися наступного алгоритму:
• з 1 до 10 серпня ー надати остаточну інформацію
про бажання пройти НМТ у певному місці;
• із 12 серпня ー завантажити зі своєї Інформаційної
сторінки запрошення, де буде зазначено дату, час
і місце проведення додаткової сесії НМТ;
• 16–20 серпня ー узяти участь у додатковій сесії НМТ.
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ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ
УЧАСНИК, ЯКИЙ СФОРМУВАВ РЕЄСТРАЦІЙНУ

КАРТКУ ДО 19 КВІТНЯ, однак до 7 червня з тих чи
інших причин не підтвердив своєї участі
в НМТ, але з 8 до 18 липня вибрав на Інформаційній
сторінці населений пункт для проходження
додаткової сесії НМТ, надалі має дотримуватися
наступного алгоритму:
• 1–10 серпня ー надати остаточну інформацію
про бажання пройти додаткову сесію НМТ у певному
місці;
• із 12 серпня ー завантажити зі своєї
Інформаційної сторінки запрошення, де буде
зазначено дату, час і місце проведення додаткової
сесії НМТ;
• 16–20 серпня ー узяти участь у додатковій
сесії НМТ.

https://zno.testportal.com.ua/info/login
https://zno.testportal.com.ua/info/login


ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ
УЧАСНИК, ЯКИЙ СФОРМУВАВ РЕЄСТРАЦІЙНУ

КАРТКУ ПІСЛЯ 10 ЧЕРВНЯ, надіслав документи
до регіонального центру, з 8 до 18 липня вибрав
на Інформаційній сторінці населений пункт
для проходження додаткової сесії НМТ, надалі має
дотримуватися наступного алгоритму:
• 1–10 серпня ー надати остаточну інформацію
про бажання пройти додаткову сесію НМТ у певному
місці;
• із 12 серпня ー завантажити зі своєї
Інформаційної сторінки запрошення, де буде
зазначено дату, час і місце проведення додаткової
сесії НМТ;
• 16–20 серпня ー узяти участь у додатковій
сесії НМТ.
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Інформацію про результати
додаткової сесії НМТ за шкалою 

100-200 балів буде розміщено
на Інформаційних

сторінках учасників тестування
до 21 серпня 2022 року

НМТ. РЕЗУЛЬТАТИ
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СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЯ НМТ
УЧАСТЬ У СПЕЦІАЛЬНИХ СЕСІЯХ НМТ МОЖУТЬ УЗЯТИ АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ:
1) сформували реєстраційну картку в період до 19 квітня або у період
з 10 до 20 червня та з поважних причин не змогли:
- підтвердити в період із 20 травня до 07 червня та/або з 08 до 18 липня бажання
пройти НМТ;
- здійснити в період із 21 червня до 07 липня або із 01 до 10 серпня вибір
населеного пункту для проходження НМТ під час основної сесії;
2) підтвердили участь в основній та/або додатковій сесії НМТ і вибрали населений
пункт для проходження НМТ під час основної та/або додаткової сесій, але з
поважних причин не змогли взяти участі в жодній сесії НМТ;
3) взяли участь у додатковій сесії НМТ, але з поважних причин не змогли
завершити виконання тесту під час основної та/або додаткової сесії НМТ (через
різке погіршення стану здоров’я учасників або дострокове припинення виконання
тесту в тимчасовому екзаменаційному центрі внаслідок виникнення
нестандартних ситуацій (обставин, що можуть становити загрозу для життя та
здоров’я учасників, або через неможливість створення належних умов для
виконання завдань НМТ тощо);
4) сформували реєстраційну картку в період з 12 до 15 серпня.

Докладніше…
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Зареєстрований учасник, який не має
даних для доступу до Інформаційної сторінки,
може скористатися сервісом «Отримання
доступу до Інформаційної сторінки учасника
ЗНО-2022 / НМТ-2022», правильно заповнити
потрібні комірки й отримати логін і пароль.
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ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ДО МАГІСТРАТУРИ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Через воєнні дії в Україні традиційні вступні
випробування до магістратури (ЄВІ / ЄФВВ)
СКАСОВАНО.

Натомість майбутні магістри складатимуть
МАГІСТЕРСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ТЕСТ (МКТ) для вступу
за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне
право» і МАГІСТЕРСЬКИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ (МТНК) для вступу
за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні
та поведінкові науки», 06 «Журналістика»,
07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне
управління та адміністрування», 29 «Міжнародні
відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне
право»). Докладніше…
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 основна сесія – з 10 до 17 серпня;
 додаткова сесія – з 7 до 10 вересня;
 спеціальна сесія – з 29 до 3 жовтня.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
ДО МАГІСТРАТУРИ. ТЕРМІНИ 
ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАНЬ:

Зверніть увагу! Участь у додаткових / спеціальних сесіях можуть узяти вступники,
яких було зареєстровано для проходження МТНК або МКТ, але які з поважних
причин не змогли взяти участі в тестуванні або завершити його виконання.
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