
                                          
 

ПЕРЕЛІК ВИПАДКІВ, У ЯКИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ  
НЕОБХІДНІ ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ 

 

1. Якщо Ви ОСОБА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
та ПОТРЕБУЄТЕ створення особливих (спеціальних) умов проходження 
ЗНО (наприклад, проходження ЗНО в аудиторіях, розташованих на перших 
поверхах пунктів тестування, проходження ЗНО в аудиторіях, де 
здійснюється сурдопереклад тощо), додайте до комплекту реєстраційних 
документів оригінал медичного висновку про створення особливих 
(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, форма якого 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  
27 грудня 2016 року за № 1707/29837-1710/29840.  

Якщо Ви особа з особливими освітніми потребами, але НЕ ПОТРЕБУЄТЕ створення 
особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО, підготуйте стандартний комплект 
реєстраційних документів. 

2. Якщо у Ваших документах є розбіжності в персональних даних 
(змінювалося прізвище, ім’я, по батькові), до основних реєстраційних 
документів додайте копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва 

про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу. 

3. Якщо Ви для реєстрації подаєте копію(-ї) документа(-ів), 
оформленого(-их) іноземною мовою, додайте до основних реєстраційних 
документів  копію(-ії) нотаріально засвідченого(-их) перекладу(-дів) 
українською мовою цього документа(-ів).  

 

4. Якщо Ви у рік проведення ЗНО навчаєтеся за кордоном  
або за релігійними переконаннями не можете взяти участь в основній 
сесії ЗНО  з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні, 
або у період проведення основної сесії ЗНО з окремих навчальних 
предметів братимете 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,  

складатимете державні іспити, перебуватимете за кордоном, та не можете пройти ЗНО 
у встановлені строки,  
додайте до основних реєстраційних документів заяву щодо надання можливості 
пройти ЗНО з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана 
причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та документ, що підтверджує цю 
причину. 
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