
УНЕСЕНО ЗМІНИ 
нак. від. 01.02.2017 Ло 17 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

х е -/у 20 

НАКАЗ 
м. Київ № 

Про затвердження Умов участі 
в додатковій сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання 

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 р. № 533), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 р. № 1526 «Деякі 

питання колегіальних робочих органів з підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11 березня 2015 р. за № 271/26716, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання, що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Юр Н. В. 

Директор В. А. Карандій 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Українського 
центру оцінювання якості освіти 
26.11. 2015 №95 
(у редакції наказу Українського 
центру оцінювання якості освіти о£ оі мт ) 

Умови 
участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

1. Ці Умови визначають особливості подання особами документів для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє 

оцінювання), під час додаткової сесії. 

2. Рішення про надання можливості особі пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії 

приймається регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти (далі - регламентна комісія) або апеляційною комісією при 

Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія). 

3. Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах 

пенітенціарної системи, для участі в додатковій сесії здійснюється з 

урахуванням особливостей, передбачених угодою між Міністерством юстиції 

України та Українським центром оцінювання якості освіти. 

4. Подання особами документів для участі в додатковій сесії може 

здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, 

додатковий період, а також під час проведення основної сесії зовнішнього 

оцінювання. 

5. Подання документів для участі в додатковій сесії в межах часу, 

відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), здійснюється особами, які не 

можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв'язку з тим, 

що: 

1) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних 

предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в 

один день; 



2) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном: 

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому 

оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться в 

певні дні; 

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов 

проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під 

час додаткової сесії; 

5) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих 

навчальних предметів: 

братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, 

конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді 

та спорту України; 

складатимуть державні іспити; 

перебуватимуть за кордоном. 

Особи, зазначені в підпункті 1 цього пункту, разом із реєстраційними 

документами мають надіслати до відповідного регіонального центру заяву 

щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) 

навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії. 

Особи, зазначені в підпунктах 2 - 5 цього пункту, разом із 

реєстраційними документами мають надіслати до відповідного регіонального 

центру заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії та один із 

документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній 

сесії: 

довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено 

період навчання, - особи, зазначені в підпункті 2 цього пункту; 

клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із 

законодавством України про свободу совісті та релігійні організації, - особи, 

зазначені в підпункті 3 цього пункту; 

медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 



з 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання форми № 086-3 о. 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027 900. 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837-1710/29840, із зазначенням особливої(их) (спеціальної(их)) 

умови, що створюється під час проведення додаткової сесії зовнішнього 

оцінювання, - особи, зазначені в підпункті 4 цього пункту; 

копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у 

міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах 

тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де 

зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період проведення 

відповідного заходу, - особи, зазначені в абзаці другому підпункту 5 цього 

пункту; 

довідку з навчального закладу, де вказано, що заявник дійсно навчається 

в цьому навчальному закладі, а також дату складання ним державного іспиту, 

яка збігається з датою проведення зовнішнього оцінювання з певного 

навчального предмета, - особи, зазначені в абзаці третьому підпункту 5 цього 

пункту; 

документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день 

проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, -

особи, зазначені в абзаці четвертому підпункту 5 цього пункту. 

6. У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, 

здійснюється подання документів особами, які не мали можливості 

зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період 

через те, що: 

1) є учасниками антитерористичної операції; 

2) проживають на тимчасово окупованій території (Автономна 

Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у 

переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, 



що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року 

№ 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 

переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року 

№ 1276-р), або переселилися з них. 

Такі особи разом із реєстраційними документами мають надіслати до 

відповідного регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти 

зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час 

додаткової сесії та один із документів: 

копію посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню 

участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 

(додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, передбачених пунктом 

4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20 серпня 2014 року № 413, - особи, зазначені в підпункті 1 цього пункту; 

копію паспорта громадянина України (або одного з батьків (опікунів), 

зокрема копії сторінок, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, а також 

відомості про реєстрацію місця проживання, - особи, зазначені в підпункті 

2 цього пункту. 

7. У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання 

здійснюється подання документів особами, які: 

1) у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного 



навчального предмета брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах 

(змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, 

Міністерства молоді та спорту України, або прямували до/з місць їх 

проведення; 

2) не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через 

причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть 

вплинути, зокрема: 

хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного 

навчального предмета під час основної сесії; 

стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або 

суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення 

зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета; 

викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до 

проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не 

раніше ніж за п'ять календарних днів; 

смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення 

зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж 

за сім календарних днів. 

Такі особи протягом п'яти робочих днів із дня проведення зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета повинні подати до 

регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє 

оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, 

а також один із документів, де відображено факти та обставини, що можуть 

бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії: 

участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах тощо) - копію наказу або іншого розпорядчого документа про 

участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних 

заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, 

Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по 



батькові особи та період проведення відповідного заходу; 

перебування в дорозі до/з місць проведення міжнародних, 

всеукраїнських заходів (змагань, конкурсів, олімпіад тощо) - копію наказу 

або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, 

всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді 

та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період 

проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних 

документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки 

перебування в дорозі; 

хвороба - один із документів, зазначених у абзацах 2 - 5, 8, 9 підпункту 

1 пункту 2 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», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837-

1710/29840; 

смерть рідних по крові або по шлюбу - копію свідоцтва про смерть (або 

копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, ґ, е пункту 

1 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в 

Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 

2000 року № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 

2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 

24 грудня 2010 року № 3307/5)), та копію документа, що підтверджує 

родинність по крові або шлюбу з померлим; 

стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або 

суспільні збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення 

зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під час основної 

сесії - копію акта чи довідки, виданої підрозділом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій або житлово-експлуатаційною 

організацією, або підприємством, установою, організацією, що здійснює 



експлуатацію будинку, або об'єднанням співвласників багатоквартирного 

будинку, або Українським гідрометеорологічним центром; 

викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, - документ, виданий 

Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв'язку 

із викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або 

талон-повідомлення, форма якого затверджена наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за 

№ 1498/27943. Рішення про допуск до участі в додатковій сесії з певного 

навчального предмета приймається регламентною комісією лише у випадку, 

якщо підтвердний документ видано не пізніше дати проведення зовнішнього 

оцінювання з відповідного навчального предмета; 

інша причина - довідку або інший документ, виданий установою, до 

компетенції якої належить фіксація певних фактів. 

Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим 

іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад 

українською мовою. 

8. Особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але 

не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з певного 

навчального предмета через різке погіршення стану здоров'я або виникнення 

в пункті зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити 

загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання, і бажають 

пройти зовнішнє оцінювання з цього навчального предмета під час 

додаткової сесії, повинні протягом п'яти робочих днів із дня проведення 

зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета подати до 

регламентної комісії заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє 

оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії. 

Разом із заявою особи, які брали участь в основній сесії зовнішнього 

оцінювання, але не змогли завершити виконання сертифікаційної роботи з 

певного навчального предмета через різке погіршення стану здоров'я, 



повинні подати до регламентної комісії один із документів, зазначених у 

абзацах 2 - 5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

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

Підставою для прийняття регламентною комісією рішення про допуск 

для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання вищезазначених осіб є 

факт фіксації в документах пункту проведення зовнішнього оцінювання того, 

що особа не змогла закінчити виконання сертифікаційної роботи зовнішнього 

незалежного оцінювання з певного навчального предмета у зв'язку з різким 

погіршенням стану здоров'я або виникненням у пункті проведення 

зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для 

життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання. 

9. Особи, які брали участь в основній сесії, але стосовно них було 

допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, 

можуть скористатися правом на подання апеляційної заяви про порушення 

процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також 

вказати на потребу реєстрації для проходження зовнішнього оцінювання під 

час додаткової сесії. Така заява подається в день проведення зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета в пункті проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання до моменту виходу з нього. Розгляд 

відповідної апеляційної заяви здійснюється регламентною комісією протягом 

п'яти календарних днів з урахуванням дня її надходження. 

Рішення про участь в додатковій сесії вищезазначених осіб приймаються 

регламентною комісією на підставі рішень про задоволення апеляційної 

заяви про порушення процедури проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

10. За рішенням апеляційної комісії в додатковій сесії може взяти участь 

особа, апеляційну заяву якої щодо оскарження рішення регламентної комісії 



про відмову в участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання задоволено 

(відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п'ять 

робочих днів із моменту отримання рішення, що оскаржується). Розгляд 

відповідної заяви здійснюється апеляційною комісією протягом десяти 

робочих днів із дня її надходження. 

11. Розгляд документів, поданих особами в основний період реєстрації 

(перереєстрації) та додатковий період, здійснюється регламентною комісією 

протягом десяти календарних днів із дня їх надходження. 

12. Інформація про прийняте регламентною або апеляційною комісією 

рішення щодо участі особи в додатковій сесії (як правило, витяг із 

протоколу) надсилається заявнику не пізніше ніж через три робочих дні після 

прийняття такого рішення. 

Заступник директора Н. В. Юр 


