
 

ПАМ’ЯТКА 

для осіб з особливими освітніми потребами  

 

Шановні абітурієнти! 
Звертаємо Вашу увагу на те, що: 

1. Брати участь у конкурсі лише за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, 

зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження 

громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року 

№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за 

№ 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Це 

визначено розділом VIII Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році. 

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗНО, але потребуєте створення 

особливих (спеціальних) умов його проходження, для успішної реєстрації, крім 

основних реєстраційних документів, Вам потрібно надати ОРИГІНАЛ висновку закладу 

охорони здоров’я про необхідність створення для Вас особливих (специфічних) умов для 

проходження ЗНО. У висновку має бути зазначена інформація про те, які саме умови Вам 

потрібно створити. 

Для того, щоб оформити зазначений висновок, зверніться до закладу охорони 

здоров’я з проханням надати Вам висновок із зазначенням потрібних особливих 

(специфічних) умов проходження ЗНО за показаннями відповідно до стану здоров’я 

(пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 25 лютого 2008 року № 124/95 «Про затвердження Переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного 

оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за 

№ 189/14880). 

Регламентна комісія Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості 

освіти (ДпРЦОЯО), до складу якої входить представник органу управління охорони 

здоров’я, керуючись чинними нормативними документами, ухвалить рішення щодо 

можливості або неможливості створення для Вас особливих (специфічних) умов 

проходження ЗНО.  

Якщо визначені медичною установою особливі (спеціальні) умови проходження 

ЗНО відповідно до нормативних вимог можуть бути створені, то разом із Сертифікатом 

Ви отримаєте довідку ДпРЦОЯО про можливість створення для Вас особливих 

(специфічних) умов проходження ЗНО. Одночасно ми повернемо Вам оригінал висновку 

закладу охорони здоров’я (цю довідку разом з оригіналом висновку охорони здоров’я 

потрібно брати з собою на кожне тестування).  

Якщо регламентна комісія ДпРЦОЯО ухвалить рішення про неможливість 

створення для Вас особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО, зазначених у 

висновку закладу охорони здоров’я, разом із Вашими реєстраційними документами Вам 

буде надіслано висновок регламентної комісії щодо неможливості створення для Вас 

особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО. Одночасно ми повернемо Вам 

оригінал висновку охорони здоров’я.  

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗНО, але не потребуєте створення 

особливих (спеціальних) умов його проходження, підготуйте стандартний комплект 

реєстраційних документів. 

Бажаємо успіхів! 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua  

або за телефоном (056) 790–18–64 
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