
Звільнення від проходження ДПА у формі ЗНО та ЗНО за медичними показниками 

ЗНО/ДПА* 
  

ЗНО** 

 
       Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання та пройти 
ДПА в закладі освіти, якщо вони: 

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку захворювань та патологічних 
станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до закладу освіти одного з документів або 
копії документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 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 N 1707/29837), та не реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів); 

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти отримали 
відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 
створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії медичного 
висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", 
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 
від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 
року за N 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються наказом керівника 
закладу освіти. 

Особам цих категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
за їх заявою може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням 
відповідних змін до індивідуального навчального плану. 

 

*Витяг з Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 "Про затвердження Порядку 
проведення державної підсумкової атестації" 
 

До участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної 
середньої освіти вступають до закладів вищої освіти, за результатами 
вступних іспитів (екзаменів) з певного(их) конкурсного(их) предмета(ів) у 
закладі вищої освіти допускаються: 

- особи, які не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього 
незалежного оцінювання з цього(их) навчального(их) предмета(ів) 
через наявність захворювання або патологічного стану, що може бути 
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, - у разі 
подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з 
документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або копії такого 
документа; 

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти, через неможливість створення 
особливих (спеціальних) умов, - у разі подання до приймальної комісії 
закладу вищої освіти копії форми № 086-3/о, завіреної підписом 
секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 
якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, 
та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти; 

**Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 
за N 1707/29837 
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