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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2022 

№434 «Про організації та проведення у 2022 році національного 

мультипредметного тесту» НМЦ ПТО у Дніпропетровській області в межах 

компетенції інформує. 

Національний мультипредметний тест (далі НМТ) - це тест для вступу на 

бакалаврський ступінь закладів вищої освіти у 2022 році.  

Якщо здобувачі освіти протягом основного періоду реєстрації створили 

реєстраційну картку учасника ЗНО, вони є потенційними учасниками НМТ. Для 

того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ вони мають обов’язково на своїй 

Інформаційній сторінці з 20 травня до 7 червня підтвердити своє бажання 

проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного 

пункту, у якому (або поблизу з яким) планують перебувати в період проведення 

НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять своєї участі в 

НМТ, на жаль, не зможуть скласти тестування. 

З 21 червня до 7 липня потрібно обов’язково обрати назву населеного 

пункту, де було б зручно проходити НМТ. 

 

Тестування проходитиме в три сесії: 

 основна: 18 липня – 10 серпня; 

 додаткова: 16–20 серпня; 

 спеціальна: 12–16 вересня. 

Переважна більшість учасників тестування, які з 1 лютого до 19 квітня 

зареєструвалися для участі в ЗНО, братиме участь в основній сесії НМТ, а ті, хто 

не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час 

основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. 

Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній 
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сесії тестування. Це можна буде  зробити  1–10 серпня – для участі в додатковій 

сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії. 

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з’явиться можливість 

завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде 

зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ 

матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 

серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія). 

Інформацію про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів 

буде розміщено на Інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 

2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня 2022 року, спеціальної – до 19 

вересня 2022 року. 

Якщо здобувачі освіти досі не мають логіну і пароля для доступу 

до Інформаційної сторінки, вони повинні скористатися сервісом «Отримання 

доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022» або 

зателефонувати  на спеціальну «гарячу лінію» (+38 066 680 55 28, +38 068 146 

02 21, +38 068 142 05 95, +38 095 523 46 47). 

Якщо випускники планують проходити НМТ, але вчасно не створили 

реєстраційну картку, вони  можуть  це зробити  з 10 до 20 червня, а потім  8 –

12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання 

проходити НМТ. Тоді вони  будуть запрошені для участі в додатковій сесії 

НМТ. 

Докладніше про те, як підтвердити свою участь в НМТ, як повідомити про 

місце перебування під час основної сесії НМТ, як відбуватиметься тестування, 

коли та де, здобувачі освіти можуть дізнатися, переглянувши перший  вебінар із 

серії безкоштовних щоденних вебінарів  на платформі  iLearn.  

Пропонуйте здобувачам освіти періодично заходити на свою Інформаційну 

сторінку, щоб не пропустити повідомлення від Українського центру оцінювання 

якості освіти, а також стежити за новинами на  сайтах:  

https://dneprtest.dp.ua/cms/ та  https://nmc-pto.dp.ua/index.html# в розділі Новинки 

в сфері П(ПТ)О на сторінці ЗНО. 

  

Додаток на 8 арк. в 1 пр. 

                                                           

Директор НМЦ ПТО 

у Дніпропетровській області                                          Віктор ВАСИЛИНЕНКО 
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