
Створення реєстраційної картки вступника для участі у 

додаткових сесіях Національного мультипредметного тесту (НМТ) 

(тільки для тих абітурієнтів, які ще НЕ реєструвались для проходження ЗНО або НМТ) 

 

1. Перейдіть за посиланням: реєстраційну картку (посилання буде активним 

лише з 10 червня по 20 червня).  

 
2. Перш за все, перейдіть на посилання Порядок проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти (далі - Порядок проведення ЗНО). 

 

Після цього поставте позначку у вікні «Із Порядком проведення ЗНО 

ознайомився(лася)». 

 

Із випадаючого списку оберіть потрібне («Випускник минулих років»), натисність 

«Далі». 

 

3. Уважно заповніть поля із: 

 прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності),  

 датою народження,  

 серією (за наявності) і номером паспортного документа; 

 номером мобільного телефону 

 

https://zno.testportal.com.ua/registration
https://zno.testportal.com.ua/files/poryadok.pdf
https://zno.testportal.com.ua/files/poryadok.pdf
https://zno.testportal.com.ua/files/poryadok.pdf


4. Ознайомтесь із інформацією про Національний мультипредметний тест і 

натисніть «Далі». 

 
5. Зробіть розрахунок та натисніть «Сформувати картку та контрольно-інформаційний 

лист»: 

 
 

6. Карта завантажиться у папку «Завантаження». 

 

 



Працюємо з реєстраційною карткою: 

 

1.  Роздрукуйте Реєстраційну картку та Контрольно-інформаційний лист (якщо є така 

змога, якщо ні – див. пункт 3.6). 

 

2. Уважно перевірте інформацію, зазначену Вами в Реєстраційній картці. Якщо Ви 

виявили помилки, то поверніться до попередніх сторінок програми і внесіть 

необхідні зміни. 

 

3.1. Заповніть частину «Заява»: після найменування відповідного регіонального 

центру оцінювання якості освіти вкажіть своє прізвище (у родовому відмінку) та 

ініціали; власноруч напишіть заяву: 

«Прошу зареєструвати мене для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 

2022 року. Із Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

ознайомлений(а)». 

 

3.2. У спеціально відведених місцях укажіть дату заповнення заяви, а також 

засвідчіть її особистим підписом.  

3.3. У спеціально відведеному місці реєстраційної картки наклейте фотокартку для 

документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку 

(фотокартка має бути виготовлена на білому або кольоровому фотопапері). 

3.4. Підготуйте копію паспорта та копію документа про повну загальну 

середню освіту. На копії необхідно написати «Згідно з оригіналом» (без 

лапок), а також поставити Ваш особистий підпис, ініціали та прізвище, дата 

засвідчення кожної копії. 

3.5. Підготуйте конверт формату А4 та уникаючи згинання складіть у нього 

документи: 

 реєстраційну картку № ___________; 

 копію паспорта 

 копію документа про повну загальну середню освіту 

Надішліть конверт рекомендованим листом до зазначеного у Реєстраційній 

картці регіонального центру оцінювання якості освіти. 

 

3.6. Увага! Якщо ви не можете скористатися засобами поштового зв’язку, 

надішліть документи на електронну адресу відповідного регіонального центру 

оцінювання якості освіти. У темі листа зазначте своє прізвище, а також те, що 

це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи.  

 

За номером Реєстраційної картки, який указано в Контрольно-інформаційному 

листі, Ви матимете можливість перевірити на сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти стан обробки реєстраційних документів: https://zno.testportal.com.ua/track 

 Зберігайте Контрольно-інформаційний лист!!! 

 

https://zno.testportal.com.ua/track

