


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського центру  

оцінювання якості освіти 

03.06.2022 № 40 

 

 

Особливості реєстрації для проходження у 2022 році національного 

мультипредметного тесту під час додаткових, спеціальних сесій 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці особливості визначають категорії осіб, які мають право взяти участь  

у національному мультипредметному тесті (далі – НМТ) під час додаткових і 

спеціальних сесій, а також механізм реєстрації осіб, які сформували 

реєстраційну картку та інформацію про яких внесено до бази даних учасників 

зовнішнього незалежного оцінювання (далі – абітурієнти), для участі  

в додаткових і спеціальних сесіях. 
 

2. Реєстрація для участі в додаткових і спеціальних сесіях здійснюється на 

інформаційній сторінці, створеній на вебсайті Українського центру оцінювання 

якості освіти (далі – інформаційна сторінка), та передбачає два етапи: 

1) підтвердження бажання пройти НМТ; 

2) вибір населеного пункту для проходження НМТ. 
 

ІІ. Особливості реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ 

 

1. Участь у додаткових сесіях НМТ можуть узяти абітурієнти, які: 

1) сформували реєстраційну картку в період із 10 до 20 червня; 

2) сформували реєстраційну картку до 19 квітня та не змогли з поважних 

причин: 

- підтвердити в період із 20 травня до 07 червня бажання пройти НМТ; 

- здійснити в період із 21 червня до 07 липня вибір населеного пункту для 

проходження НМТ під час додаткової сесії; 

3) сформували реєстраційну картку до 19 квітня, підтвердили участь  

у НМТ та вибрали населений пункт для проходження НМТ під час основної 

сесії, але з поважних причин не змогли: 

- взяти участі в основній сесії; 

- розпочати або завершити виконання тесту під час основної сесії НМТ 

(через різке погіршення стану здоров’я учасника 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). 

 

2. Для участі в додатковій сесії НМТ абітурієнти, зазначені в підпункті 1 
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та/або підпункті 2 пункту 1 цього розділу, повинні виконати на інформаційній 

сторінці такі дії: 

1) у період із 08 до 18 липня підтвердити бажання взяти участь у НМТ і 

вибрати населений пункт, найбільш наближений до місця їх перебування  

в період проведення додаткових сесій НМТ;  

2) у період із 01 до 10 серпня здійснити вибір населеного пункту для 

проходження НМТ під час додаткових сесій. 

 

3. Для участі в додатковій сесії учасники основної сесії НМТ, зазначені  

в підпункті 3 пункту 1 цього розділу, повинні подати заявку для участі  

в додатковій сесії на інформаційній сторінці у період з 01 до 10 серпня, 

здійснивши вибір населеного пункту для проходження НМТ під час додаткових 

сесій. 

 

4. Абітурієнтам, які з поважних причин не змогли завершити виконання 

тесту під час основної сесії НМТ, зареєструвалися для участі в додаткових 

сесіях та взяли участь у них, результат, отриманий за підсумками участі  

в основній сесії, анулюється. 

 {розділ ІІ доповнено пунктом 4 згідно з наказом Українського центру 

оцінювання якості освіти від 07.07.2022 № 48} 

 

ІІІ. Особливості реєстрації для участі у спеціальних сесіях НМТ 

 

1. 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 спеціальної 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. 

 

2. Реєстрація для участі в спеціальних сесіях НМТ осіб, засуджених до 

позбавлення волі, та осіб, узятих під варту, здійснюється на умовах, визначених 

Угодою про співробітництво Департаменту з питань виконання кримінальних 
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покарань та Українського центру оцінювання якості освіти. 

 

3. Для участі в спеціальній сесії НМТ  абітурієнти, зазначені в підпунктах 

1, 4 пункту 1 цього розділу, повинні на  інформаційній сторінці: 

1)  у період із 25 до 30 серпня  здійснити вибір населеного пункту для 

проходження НМТ; 

2) у період із 05 до 07 вересня підтвердити бажання взяти участь у НМТ і 

вибрати населений пункт, найбільш наближений до місця їх перебування 

в період проведення спеціальних сесій НМТ. 

 

4. Абітурієнти, зазначені в підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, 

повинні подати заявку для участі в спеціальній сесії на інформаційній сторінці 

у період із 05 до 07 вересня, здійснивши вибір населеного пункту для 

проходження НМТ під час спеціальних сесій. 

 

5. Абітурієнтам, які з поважних причин не змогли завершити виконання 

тесту під час додаткової сесії НМТ, зареєструвалися для участі в спеціальних 

сесіях та взяли в них участь, результат, отриманий за підсумками участі 

в додатковій сесії, анулюється. 

{розділ ІІІ у редакції наказу Українського центру оцінювання якості освіти 

від 04.08.2022 № 64} 

 

 

 

Заступник директора         Наталія ЮР 


