
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо особливостей реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь  

в апробації технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для 

осіб із порушеннями зору, які використовують у процесі  

навчання шрифт Брайля 

Реєстрація осіб для участі в апробації технології проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання для осіб із порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт 

Брайля (далі – апробаційне тестування), здійснюється відповідно до розділу IV Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10 січня 2017 року No 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

27 січня 2017 року за No 118/29986 (далі - Порядок), з урахуванням особливостей, наведених 

у цих Рекомендаціях. 

2. Випускники закладів загальної середньої освіти, які здобудуть повну загальну середню 

освіту в поточному навчальному році (далі - випускники поточного року), реєструються для 

участі в апробаційному тестуванні в закладі освіти, у якому навчаються. 

3. Випускники закладів системи загальної середньої освіти минулих років (далі - випускники 

минулих років) можуть реєструватися для участі в апробаційному тестуванні: 

1) самостійно або за допомогою сторонніх осіб; 

2) в регіональному центрі оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр); 

3) в одному із пунктів реєстрації. 

4. Випускник поточного року, який виявив бажання взяти участь у апробаційному 

тестуванні, має звернутися до відповідальної особи, визначеної керівником закладу освіти 

(далі - відповідальна особа), та надати заяву одного з батьків або законних представників 

випускника, у якій підтверджується згода на участь неповнолітньої особи в апробаційному 

тестуванні, копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – копію 

паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для іноземців та осіб без 

громадянства), або копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка 

звернулася за захистом в Україні), а також у разі необхідності: 

1) копію свідоцтва про зміну імені (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних 

даних); 

2) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для 

реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою). 

5. Відповідальна особа в процесі реєстрації випускника поточного року має: 

1)зачитати особі, яка реєструється, розділ III Порядку, а за її бажанням – ознайомити  

з іншими розділами Порядку; 

2) сформувати реєстраційну картку, скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним на 

веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, з урахуванням особливостей, 

наведених у пункті 7 цих Рекомендацій. Під час внесення інформації обов'язково ставиться  

відмітка ««Звільнений від ДПА»». Під час формування реєстраційної картки вноситься 

інформація, яку надає особа, яка реєструється. 

3) зачитати зміст реєстраційної картки особі, яка реєструється; 

4) оформити від імені особи, яка реєструється, заяву (крім поля «підпис») відповідно до 

зразка, наведеного в пункті 9 цих Рекомендацій (у разі усного підтвердження нею 

правильності зазначеної в реєстраційній картці інформації); 



5) зачитати особі, яка реєструється, текст заяви та надати їй заяву для підписання. Якщо вона 

не може самостійно підписати заяву, підписати її у спеціально відведеному місці замість 

особи, яка реєструється (у такому випадку поряд із підписом треба вказати ініціали та 

прізвище особи, яка підписала заяву, а також написати (без лапок): «Текст заяви та зміст 

реєстраційної карти особі, яка реєструється, зачитано вголос, інформацію нею підтверджено 

усно»; 

6) додати до комплекту реєстраційних документів, довідку із закладу освіти (додаток 1) та 

копію заяви одного з батьків або законних представників особи, яка реєструється,  

з підтвердженням згоди на участь неповнолітньої особи в апробаційному тестуванні; 

7) надіслати комплект(и) реєстраційних документів до відповідного регіонального центру; 

8) перевірити комплектність індивідуальних конвертів, які надійшли від регіональних 

центрів за підсумками реєстрації, ознайомити учасника апробаційного тестування  

з документами, що містяться в ньому, перевірити дані, указані в Сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання та в реєстраційному повідомленні (у разі невідповідності даних 

звернутися до регіонального центру); 

9) вручити учасникам апробаційного тестування індивідуальні конверти. 

6. Дії, передбачені підпунктами 1–5 пункту 5 цих Рекомендацій, може виконати законний 

представник особи, яка реєструється. Якщо заяву в реєстраційній картці підписано законним 

представником, до комплекту реєстраційних документів треба додати копію документа, що  

підтверджує повноваження законного представника представляти інтереси особи, яка 

реєструється, 

7. У процесі реєстрації випускника минулого року для участі в апробаційному тестуванні, за 

його проханням, інша особа (у тому числі відповідальний за пункт реєстрації або працівник 

регіонального центру) може: 

1) зачитати особі, яка реєструється, розділ III Порядку; 

2) сформувати реєстраційну картку, скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним на 

веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, з урахуванням особливостей, 

наведених у пункті 7 цих Рекомендацій. Під час формування реєстраційної картки вноситься 

інформація, яку надає особа, яка реєструється; 

3) зачитати зміст реєстраційної картки особі, яка реєструється; 

4) оформити від імені особи, яка реєструється, заяву (крім поля «підпис») відповідно до 

зразка, наведеного в пункті 9 цих Рекомендацій (у разі усного підтвердження нею 

правильності зазначеної в реєстраційній картці інформації); 

5) зачитати особі, яка реєструється, текст заяви та надати їй заяву для підписання. Якщо вона 

не може самостійно підписати заяву, підписати її у спеціально відведеному місці замість 

особи, яка реєструється (у такому випадку поряд із підписом треба вказати ініціали та 

прізвище особи, яка підписала заяву, а також написати (без лапок): «Текст заяви та зміст 

реєстраційної карти особі, яка реєструється, зачитано вголос, інформацію нею підтверджено 

усно»; 

8.Під час формування реєстраційної картки, не вказуються такі дані: 

1) назва навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього 

незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (у процесі визначення 

результатів апробаційного тестування оцінки за державну підсумкову атестацію не 

встановлюються); 
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2) назва мови національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної 

роботи (завдання для апробаційного тестування укладаються державною мовою). 

9. У процесі оформлення реєстраційної картки осіб, які реєструються для участі  

в апробаційному тестуванні, текст заяви має бути такого змісту: «Прошу зареєструвати 

мене для проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року під час 

додаткової сесії та участі в апробації технології проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання для осіб із порушеннями зору, які використовують у процесі навчання 

шрифт Брайля. Із правами та обов'язками учасника зовнішнього незалежного 

оцінювання ознайомлений(а)». 

10.Особи, які реєструються для участі в апробаційному тестуванні, у разі можливості 

надають медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації  

No 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  

No 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за  

No 1707/29837 (далі -медичний висновок форми No 086-3/о). 

11. У разі реєстрац ії особи в регіональному центрі, комплект її реєстраційних документів 

одразу передається до пункту обробки. 

12. Рішення про надання можливості особам із порушеннями зору взяти участь в 

апробаційному тестуванні приймають регламенті комісії. 

13. У процесі розгляду документів випускника минулих років, який виявив бажання взяти 

участь у апробаційному тестуванні, але не надав медичний висновок форми No 086-3/о, 

регламентна комісія має звернутися до закладу освіти, який особа закінчила (зазначеному в  

атестаті про повну загальну середню освіту), про надання підтвердження того, що він  

у процесі навчання в закладі освіти використовував рельєфно-крапковий шрифт - шрифт 

Брайля. 

14. Учасникам апробаційного тестування регіональний центр має надавати разом із 

сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання, повідомлення про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, а також довідку, 

що підтверджує реєстрацію особи для участі в 2018 році в апробації технології проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання для осіб із порушеннями зору, які використовують  

у процесі навчання шрифт Брайля. У разі необхідності ця довідка надається до приймальної 

комісії закладу вищої освіти, до якого вступатиме учасник апробаційного тестуванн 

 

 

 


