
 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
Майдан Свободи, 6, оф. 463, м. Харків, 61022, тел./факс (057) 705-15-64 

E-mail: office@zno-kharkiv.org.ua 

ЄДРПОУ 34391955 

_______________________________________________________________________________________  

Від 30.01.2019 р.  № 10/01-25/51 

На №____________ від _______________ 

Начальнику  управління охорони 

здоров’я Харківської обласної 

державної адміністрації  

Федаку Б.С. 

 

Щодо окремих питань організації 

зовнішнього незалежного оцінювання 

 у 2019 році 

 

Шановний Богдане Степановичу! 

 

З метою організованого початку кампанії ЗНО-2019 та з урахуванням 

минулорічного досвіду надання закладами охорони здоров’я медичних 

документів, які регулюють  права громадян щодо ЗНО, просимо звернути увагу 

закладів охорони здоровʼя області на дотримання вимог наказу Міністерства 

освіти і науки України, 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 (далі – спільний наказ). 

 

1. Щодо особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО: 

1)  надавати за зверненням осіб з особливими потребами або одного з 

батьків/законних представників неповнолітньої особи з особливими потребами 

форму первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання»; 

2) вказувати у висновку коди відповідно до діагнозу, ураховуючи    

особисті потреби осіб та опис умов, які зазначено у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми 
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потребами в пунктах проведення ЗНО, затвердженому спільним наказом, а не 

перераховувати повний перелік кодів.   

 

Довідково: висновок подається до регіонального центру разом із 

реєстраційними матеріалами. 

 

2. Щодо звільнення від ЗНО через наявність захворювання або 

патологічного стану, що може бути перешкодою для проходження ЗНО: 

1) надавати за зверненням осіб або одного з батьків/законних 

представників неповнолітньої особи медичні документи, зазначені у 

підпункті 1 пункту 2 спільного наказу; 

2) ураховувати при видачі медичних документів період, під час якого 

захворювання та його наслідки або патологічний стан можуть бути 

перешкодою для проходження ЗНО, який зазначено у Переліку захворювань та 

патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, 

затвердженому спільним наказом.  

 

Довідково: медичний документ або його копія подається до закладу вищої 

та загальної середньої освіти. 

 

3. Щодо права участі у додатковій сесії ЗНО осіб, які не змогли взяти 

участь в основній сесії ЗНО через хворобу в день проведення ЗНО: 

1) надавати за зверненням осіб або одного з батьків/законних 

представників неповнолітньої особи медичні документи, зазначені в абзацах 

2-5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 спільного наказу; 

2) оформляати медичні документи оперативно,  враховуючи стислий 

термін подання таких документів.     

 

Довідково: медичний документ подається до регіонального центру 

протягом п’яти 5 робочих днів із дня проведення ЗНО. 

 

Окремо інформуємо щодо звільнення від ДПА в закладі освіти за станом 

здоров’я осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти,. 

Особи, які за станом здоров’я не можуть проходити атестацію в закладі 

освіти, звільняються від неї відповідно до Інструкції про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованої в 



Міністерстві юстиції 18 лютого 2013 року № 288/22820 (далі – спільна 

Інструкція). 

Звертаємо увагу, що такі особи повинні попередньо отримати звільнення 

від ЗНО. 

 

Довідково: зазначена категорія осіб подає до закладу освіти два медичних 

документи: 

1) медичний документ про наявність захворювань та патологічних станів, 

що можуть бути перешкодою для проведення ЗНО, відповідно до спільного 

наказу; 

2) висновок ЛКК про звільнення від проходження ДПА за станом здоров’я 

відповідно до спільної Інструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русанова, 057 705 06 56 

 

 

 

 

 

 




