
Реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання 

         Під час основного періоду реєстрації, що триватиме з 06 лютого до                      

19 березня 2018 року, подати документи для участі в додатковій сесії мають 

право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії 

у зв’язку з тим, що: 

   у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном; 

   за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній сесії 

зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в 

певні дні; 

   обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, 

тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день; 

   вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов 

проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під 

час додаткової сесії; 

   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. 

       Щоб зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання під час 

додаткової сесії, зазначені вище особи мають надати заяву (у довільній формі) і 

документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії, 

а саме: 

        довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено період 

навчання; 

       клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із 

законодавством України про свободу совісті та релігійні організації; 

       медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

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; 

       копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у 

міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), 

де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи та період проведення 

відповідного заходу; 

        довідку з закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому 

закладі освіти, а також дату складання ним державного іспиту, яка збігається з 

датою проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета; 

       документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день 

проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета. 
 


