
Щодо створення особливих

умов під час проходження

зовнішнього незалежного

оцінювання



Нормативні документи

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України

та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня

2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або

патологічні стани, інвалідність» (Затверджено Порядок

видачі Медичного висновку про створення особливих

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього

незалежного оцінювання)

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України

та Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2018

року № 23/40 «Про внесення змін до Переліку

особливих (спеціальних умов), що створюються для

осіб з особливими освітніми потребами в пунктах

проведення зовнішнього незалежного оцінювання»



Особа, яка планує брати участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні та 

потребує адаптації процедури

тестування, має надати відповідний

медичний висновок разом з іншими

реєстраційними документами 



Потребує створення особливих умов. Медичний висновок №123 від 01.03.2019

Під час формування

реєстраційної картки

потрібно вказати на 

необхідність створення

особливих умов, 

зазначити номер і дату

виданого закладом охорони

здоров’я медичного

висновку

(форма №086-3/о)



Щоб отримати медичний висновок, особа має

звернутися до закладу охорони здоров’я, за яким

закріплена, а саме до лікаря-спеціаліста

відповідно до профілю захворювання.

Замість неповнолітньої особи до закладу охорони

здоров’я також може звернутися один з її батьків

або законних представників.

Лікар-спеціаліст надає рекомендації щодо

необхідності створення особливих умов у пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання

з урахуванням особливостей стану здоров’я особи



установлює категорію особи з особливими освітніми потребами;

визначає особливі умови, які необхідно для неї створити в пунктах проведення

ЗНО відповідно до Переліку особливих умов, затвердженого спільним наказом

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

(або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення яких хворий

потребує для проходження ЗНО);

ухвалює рішення про видачу медичного висновку (форма № 086-3/о), де

зазначено про необхідність створення особливих умов.

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) 

або медична комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста:





Форма № 086-3/о має бути видана протягом семи днів

із дня звернення, але не пізніше завершення строку 

реєстрації осіб для участі

в зовнішньому незалежному оцінюванні

Інформація, що міститься у формі 086-3/о, 

є інформацією з обмеженим доступом 

та не підлягає розголошенню



Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими 

освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання



Надання в письмовій (друкованій) формі

озвучених текстів до завдань

сертифікаційної роботи, що спрямовані на

перевірку сформованості вмінь і навичок,

необхідних для розуміння мови на слух

(аудіювання)

0105

Спільним наказом МОН/МОЗ України від 10.01.2018 № 23/40 були 

внесені зміни до Переліку особливих умов, що створюються для 

осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО, 

зокрема: 

Пункт 1 Переліку особливих умов доповнити 

новою позицією такого змісту:



Створення особливих умов залежить від

матеріально-технічних можливостей пунктів проведення

ЗНО, особливостей технології тестування і потребує

розгляду регламентною комісією при Херсонському

регіональному центрі оцінювання якості освіти

У кожному окрузі зовнішнього оцінювання має бути не менше 

1 закладу освіти, будівля, споруди і приміщення яких 

відповідають новим державним нормам ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд», затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

від 30 листопада 2018 року № 327. 


