
Яку медичну форму 

потрібно подавати 

під час реєстрації? 

Хто видає 

медичну форму 

№ 086-3/о? 

За чиїм зверненням 

надається форма? 

Яким чином та 

відповідно до якого 

документу 

надається форма? 

Протягом якого часу 

медична установа 

повинна надати 

форму заявнику? 

ПАМ’ЯТКА 

для осіб з особливими освітніми потребами  
 

Шановні майбутні учасники ЗНО! 

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

У ЗНО, але потребуєте створення особливих 

(спеціальних) умов його проходження (наприклад, 

проходження ЗНО в аудиторіях, розташованих на 

перших поверхах пунктів тестування, проходження ЗНО 

в аудиторіях, де здійснюють сурдопереклад тощо), для успішної реєстрації 

заповніть відповідні поля в реєстраційній формі та 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, затвердженою 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*. 

Форму № 086-3/о надають лікарсько-консультативні 

комісії закладів охорони здоров'я (далі – ЛКК) за місцем 

спостереження особи з особливими освітніми 

потребами, яка бажає взяти участь у зовнішньому 

незалежному оцінюванні (далі – ЗНО). Форму  

№ 086-3/о також надають медичні комісії з питань створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження ЗНО лікувально-профілактичних закладів. 
Рекомендація щодо необхідності створення особливих (спеціальних) умов для особи 

з особливими освітніми потребами в пунктах проведення ЗНО з урахуванням особливостей 

стану здоров'я особи надається лікарем-спеціалістом відповідно до профілю захворювання 

(патологічного стану).  

Форма № 086-3/о надається за зверненням особи  

з особливими потребами або одного з батьків, або законних 

представників неповнолітньої особи з особливими потребами. 

ЛКК або медична комісія згідно з відповідними рекомендаціями 

лікаря-спеціаліста встановлює категорію особи 

з особливими потребами та особливі (спеціальні) 

умови, які потрібно для неї створити в пунктах 

проведення ЗНО, відповідно до Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими 

освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (далі – Перелік особливих 

умов) (або інші умови, що не зазначені в Переліку особливих умов, але створення яких 

хворий потребує для проходження зовнішнього незалежного оцінювання), та приймає рішення 

про надання форми № 086-3/о.  

Форма № 086-3/о надається особі 

з особливими потребами протягом семи днів з дня 

її звернення, але не пізніше завершення терміну 

реєстрації осіб для участі у ЗНО-2018.
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УВАГА! Деякі особливі (спеціальні) умови проходження ЗНО можуть бути 

забезпечені лише під час додаткової сесії, а саме: можливість виконувати завдання 

сертифікаційної роботи в зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом  

(код 0204), адаптація процедури проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які 

використовували в процесі навчання шрифт Брайля (код 0205) (адаптацію буде 

проведено в форматі апробації для тестувань з української мови і літератури, 

математики та історії України, результати апробаційного тестування не 

зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти).  

У 2018 році Перелік особливих (спеціальних) умов, які створюються для проходження 

ЗНО, доповнено умовою щодо надання можливості отримати в друкованій формі 

тексти до завдань з аудіювання, передбачені в сертифікаційних роботах з іноземних 

мов. Звертаємо увагу: код цієї умови, який необхідно зазначити  

в медичному висновку, – 0105. 

Чи будуть створені 

умови, зазначені  

в медичному 

висновку? 

У який спосіб 

повідомлять про 

створення для особи 

особливих умов 

проходження ЗНО? 

У який спосіб повідомлять 

про неможливість створення 

для особи особливих умов 

проходження ЗНО та 

відмову в реєстрації? 

Регламентна комісія Дніпропетровського 

регіонального центру оцінювання якості освіти 

(далі – ДпРЦОЯО), до складу якої входить 

представник органу управління охорони 

здоров'я, керуючись чинними нормативними 

документами, ухвалює рішення про можливість або неможливість створення 

особливих (специфічних) умов під час проходження ЗНО відповідно до наданого 

медичного висновку за формою № 086-3/о.  

Якщо визначені медичною установою особливі 

(спеціальні) умови проходження ЗНО відповідно 

до нормативних вимог можуть бути створені, то 

разом із Сертифікатом ЗНО 2018 особа 

з особливими освітніми потребами отримає 

повідомлення про створення особливих (спеціальних) умов 

для проходження ЗНО. Одночасно регламентна комісія 

ДпРЦОЯО поверне оригінал медичного висновку, наданого особою.  

Якщо регламентна комісія ДпРЦОЯО ухвалить 

рішення про неможливість створення 

особливих (специфічних) умов для 

проходження ЗНО, зазначених у медичному 

висновку за формою № 086-3/о (таке рішення 

ухвалюють, ураховуючи технології проведення ЗНО та 

матеріально-технічні можливості пунктів проведення ЗНО), 

разом з реєстраційними документами особі буде надіслано: 

 – витяг з протоколу засідання регламентної комісії при ДпРЦОЯО із 

зазначенням факту та причини відмови у реєстрації для участі в ЗНО 2018; 

– копію форми № 086-3/о, завірену підписом секретаря регламентної комісії при 

ДпРЦОЯО та печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Щиро бажаємо успіхів! 

 

Додаткову інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО 2018 можна отримати на сайті 

ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua або за телефоном (056) 790–18–64. 
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