
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061)239-02-60; факс (061)224-64-43 

e-mail: osvita@zoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02143429 

 

15.02.2017 № 0514/03.2-13 На  №___________від__________ 

Керівникам органів управління  
освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, ОТГ 
 
Керівникам загальноосвітніх закладів 
обласного підпорядкування 
 
Керівникам вищих і професійно-
технічних навчальних закладів 

Про участь у ЗНО та вступних  
випробуваннях осіб, які мають  
певні захворювання та/або  
патологічні стани, інвалідність 
 

 Доводимо до Вашого відома лист Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства освіти і науки України від 10.02.2017 № 04.01.17/34261//1/9-74  

щодо участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

випробуваннях осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність. 

 Нагадуємо, що  спільний  наказ   Міністерства  освіти і науки   України  

та  Міністерства  охорони  здоров’я   України   від 29.08.2016 №1027/900  

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність»,  доведений до Вас нашим листом від 24.01.2017 № 0204/03.2-18. 

    Пропонуємо посилити роз’яснювальну роботу серед зацікавлених учнів, 

батьків, громадськості, у тому числі шляхом розміщення відповідної інформації 

з сайту Українського регіонального центру оцінювання якості освіти 

(додається) на інформаційних ресурсах органів управління освітою і 

навчальних закладів. 

 

Додаток: на 4 арк., у 1 прим. 

 

Директор Департаменту      Т.Я. Озерова 

 
 

Денисова 239 02 50 
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ЯК ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ПРО СТВОРЕННЯ ОСОБЛИВИХ УМОВ 

15.02.2017 

Особа, яка планує брати участь у ЗНО та потребує адаптації процедури 

тестування, має надати відповідний медичний висновок. 

Медичний висновок треба подати разом з іншими реєстраційними 

документами, під час формування реєстраційної картки вказати на необхідність 

створення особливих умов, зазначити номер і дату виданої закладом охорони 

здоров’я форми № 086-3/о. 

Порядок видачі Медичного висновку про створення особливих (спеціальних) 

умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання затверджено 

спільним наказом 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», зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840. 

Зокрема, щоб отримати 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. 

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з 

рекомендаціями лікаря-спеціаліста: 

 установлює категорію особи з особливими освітніми потребами; 

 визначає особливі умови, які необхідно для неї створити в пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 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 зовнішнього незалежного 

оцінювання); 

 ухвалює рішення про видачу форми № 086-3/о, де зазначено про 

необхідність створення особливих умов. 

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. 
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Регіональні центри оцінювання якості освіти гарантовано забезпечуватимуть 

особливі умови, зазначені в Переліку. Створення інших умов залежить від 

матеріально-технічних можливостей пунктів проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та особливостей технології тестування і 

потребуватиме розгляду регламентними комісіями при регіональних центрах 

оцінювання якості освіти. 

Докладніше про умови участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 

вступних іспитах осіб з особливими потребами – у наказі Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900  
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