
Якщо ви плануєте проходити НМТ, але ВЧАСНО

НЕ СТВОРИЛИ РЕЄСТРАЦІЙНУ КАРТКУ, ви зможете це зробити

в червні. Для участі в НМТ потрібно дотримуватися такого алгоритму:

• із 10 до 20 червня СТВОРІТЬ реєстраційну картку, скориставшись

спеціальним сервісом на сайті УЦОЯО, НАДІШЛІТЬ документи

до відповідного регіонального центру;

• із 25 червня ДІЗНАЙТЕСЯ свій логін і пароль, правильно увівши дані

до спеціального сервісу.

• із 8 до 18 липня ー ПІДТВЕРДІТЬ через Інформаційну сторінку участь

у додатковій сесії тестування і виберіть населений пункт, де буде зручно

пройти НМТ;

• із 1 до 10 серпня ー НАДАЙТЕ остаточну інформацію про бажання

пройти НМТ;

• до 12 серпня ー ОТРИМАЙТЕ запрошення-перепустку з місцем

розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження

НМТ і датою та часом початку тестування;

• 16–20 серпня ー ВІЗЬМІТЬ участь у додатковій сесії НМТ.

НМТ. ДОДАТКОВИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ
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Якщо ви сформували реєстраційну картку, однак ДО 7 ЧЕРВНЯ З ТИХ ЧИ

ІНШИХ ПРИЧИН НЕ ЗМОГЛИ ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТІ В НМТ, ви зможете

взяти участь у додатковій сесії тестування. Для цього потрібно

дотримуватися такого алгоритму:

• із 8 до 18 липня ー підтвердити участь у додатковій сесії тестування

і вибрати населений пункт, де буде зручно пройти НМТ;

• із 1 до 10 серпня ー надати остаточну інформацію про бажання

пройти НМТ;

• до 12 серпня ー отримати запрошення-перепустку з місцем розташування

тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ і датою

та часом початку тестування;

• 16–20 серпня ー узяти участь у додатковій сесії НМТ.

НМТ. ДОДАТКОВА СЕСІЯ



Переважна більшість учасників

тестування, які з 1 лютого до 19 квітня

зареєструвалися для участі в ЗНО, братиме

участь в основній сесії НМТ. Ті, хто

не матиме змоги прибути до тимчасових

екзаменаційних центрів під час основної

сесії, зможуть пройти тестування під час

додаткової (16–20 серпня) або спеціальної*

(12–16 вересня).

Для участі у відповідній сесії

тестування учасникові / учасниці потрібно

подати заявку в такі терміни:

1–10 серпня – для участі в додатковій сесії,

1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.

НМТ. ДОДАТКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЇ

* Учасники додаткової та спеціальної

сесій НМТ матимуть змогу дізнатися

про дату, час і місце проведення

тестування до 12 серпня (додаткова сесія)

і 10 вересня (спеціальна сесія).


