
ОСНОВНА СЕСІЯ НМТ
Якщо учасник сформував реєстраційну

картку до 19 квітня, з 20 травня до 7 червня

підтвердив участь у НМТ і планує проходити

тестування в основну сесію, то надалі має

дотримуватися такого алгоритму:

• з 21 червня до 7 липня ー остаточно

визначитися з вибором міста / країни і на

Інформаційній сторінці вказати назву

населеного пункту для проходження НМТ (за

потреби в цей період можна змінити місце

проходження НМТ, вибране на першому етапі

підтвердження)*;

• з 12 липня ー завантажити з Інформаційної

сторінки запрошення-перепустку, де буде

зазначено дату, час і місце проведення основної

сесії НМТ;

• з 18 липня до 10 серпня ー узяти участь

в основній сесії НМТ.

* Важливо! Якщо кількість вступників, які

хочуть складати тестування в певному

місті, перевищуватиме кількість робочих

місць, що можуть створити організатори

для проходження тестування, то після

заповнення цих місць місто стане

недоступним для вибору у випадному

списку.

Не зволікайте з вибором міста!

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


ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ

Якщо учасник зареєструвався для участі в основній

сесії, з 20 травня до 7 червня підтвердив участь у НМТ,

однак бажає складати НМТ під час додаткової сесії,

потрібно дотримуватися такого алгоритму:

• з 21 червня до 7 липня ー пропустити другий етап вибору

місця проходження тестування під час основної сесії;

• з 8 до 18 липня ー підтвердити участь у додатковій сесії

тестування і вибрати на Інформаційній сторінці

населений пункт для проходження додаткової сесії НМТ;

• з 1 до 10 серпня ー надати остаточну інформацію

про бажання пройти НМТ у певному місці;

• до 12 серпня ー отримати запрошення-перепустку

з місцем розташування тимчасового екзаменаційного

центру для проходження НМТ, датою та часом початку

тестування;

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

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


ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ
Якщо вступник сформував реєстраційну картку учасника

ЗНО до 19 квітня, однак до 7 червня з тих чи інших причин

не зміг підтвердити своєї участі в НМТ, він зможе стати

учасником додаткової сесії тестування.

Для цього потрібно дотримуватися такого алгоритму:

• 8–18 липня ー зайти на інформаційну сторінку, заповнити

спеціальну форму, розміщену у вкладці «Підтвердження

участі в НМТ» (підтвердити участь у додатковій сесії

тестування, вибрати із запропонованого переліку країну

чи регіон України, населений пункт, у якому або поблизу

якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії

тестування);

• 1–10 серпня ー надати остаточну інформацію про бажання

пройти НМТ у певному місці;

• до 12 серпня ー отримати запрошення-перепустку з місцем

розташування тимчасового екзаменаційного центру

для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;

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



ДОДАТКОВА СЕСІЯ НМТ

Якщо вступник не встиг заповнити реєстраційну картку

до 19 квітня, проте виявив бажання проходити тестування,

то з 10 до 20 червня у нього була можливість створити

реєстраційну картку, додати інші документи та зареєструватися

на додаткову сесію НМТ.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплекти

реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену

в реєстраційному повідомленні, НЕ МАТИМУТЬ ЗМОГИ БРАТИ

УЧАСТЬ у НМТ.



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

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


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…

https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php/component/content/article?id=1110


МКТ, МТНК – комп’ютерні онлайн-тести, що

відбуватимуться в спеціальних тимчасових

екзаменаційних центрах, створених у населених

пунктах України (за погодженням з органами

державної влади), а також у деяких країнах Європи.

Перелік країн і міст, де можна пройти тести

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ДО 
МАГІСТРАТУРИ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Nakaz_582_perelik_nas_punktiv_MTNK_MKT.pdf


Зареєструватися для 

проходження МТНК та МКТ

потенційні магістри зможуть 

з 27 червня до 18 липня 

включно, звернувшись 

до приймальної комісії закладу 

вищої освіти. Докладніше…

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ДО 
МАГІСТРАТУРИ. РЕЄСТРАЦІЯ

https://testportal.gov.ua/reyestratsiya-dlya-uchasti-v-mkt-mtnk/
https://testportal.gov.ua/reyestratsiya-dlya-uchasti-v-mkt-mtnk/

