
 

Зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного  

оцінювання в 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08 листопада 2013 року № 1573, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 листопада 2013 року за № 2018/24550  

(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 18 квітня 2014 року  

№ 474, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2014 року  

за № 447/25224) 

 

Розділ IX викласти в такій редакції:  

«IX. Додаткова та скорочена сесії зовнішнього оцінювання  

1. Учасники додаткової сесії зовнішнього оцінювання:  

1) абітурієнти, які через поважні причини не змогли взяти участь в основній сесії 

зовнішнього оцінювання або стосовно яких було допущено порушення процедури 

проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями 

регламентних комісій;  

2) особи, які за рішеннями судів перебувають в установах виконання покарань;  

3) особи, які за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у 

тестуваннях, що відбуватимуться в окремі дні; 

4) особи, які в поточному році навчаються або перебувають на лікуванні за 

кордоном та не можуть пройти зовнішнє оцінювання у встановлені терміни;  

5) особи, які зареєструвалися для проходження зовнішнього оцінювання на 

території Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя; 

6) особи, яким відмовлено в реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього 

оцінювання через певні недоліки, допущені ними при оформленні реєстраційних 

документів. 

2. Особи, зазначені в підпункті 1 пункту 1 цього розділу, можуть взяти участь у 

додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, з якого не змогли пройти 

тестування у встановлені терміни або якщо під час проходження зовнішнього 

оцінювання щодо них були допущені порушення процедури.  

Особи, зазначені в підпунктах 3, 4 пункту 1 цього розділу, можуть взяти участь у 

додатковій сесії зовнішнього оцінювання лише з предмета, з якого не можуть пройти 

тестування під час основної сесії.  

3. До поважних причин, які перешкодили абітурієнту скласти тести під час 

основної сесії зовнішнього оцінювання, належать:  

1) участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до 

офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури 

України та Міністерства молоді та спорту України;  

2) захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено 

довідкою форми № 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листка непрацездатності; 

3) смерть рідних по крові або по шлюбу;  



4) стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень 

тестування;  

5) інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у проходженні 

зовнішнього оцінювання.  

4. Реєстрація осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього розділу, здійснюється 

протягом п'яти робочих днів, ураховуючи день проведення зовнішнього оцінювання з 

певного предмета; осіб, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, – у межах 

часу, відведеного на реєстрацію; осіб, зазначених у підпунктах 4 – 6 пункту 1 цього 

розділу, – 01 травня – 15 червня 2014 року. 

5. Участь у скороченій сесії зовнішнього оцінювання можуть взяти абітурієнти, 

які зареєструвалися для проходження зовнішнього оцінювання на території 

Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя. 

6. Рішення про реєстрацію особи для участі в додатковій або скороченій сесії 

зовнішнього оцінювання приймається регламентною комісією відповідного 

регіонального центру оцінювання якості освіти.  

7. Пункти тестування для проведення додаткової та скороченої сесій зовнішнього 

оцінювання створюються регіональними центрами оцінювання якості освіти в 

обласних центрах та місті Києві.  

8. Повідомлення про місце та час проведення додаткової та скороченої сесій 

зовнішнього оцінювання розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів, 

створених на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

9. Організацію зовнішнього оцінювання осіб, які за рішеннями судів перебувають 

в установах виконання покарань, здійснює Український центр оцінювання якості 

освіти у взаємодії з Державною пенітенціарною службою України». 

 


