
 
Дніпропетровський регіональний центр оцінювання 
якості освіти  

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(Ваше прізвище, ім’я, по батькові повністю) 

який(а) проживає за адресою: _____________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

(повна фактична адреса проживання, індекс) 

______________________________________ 
(телефон міський з кодом міста, мобільний) 

_______________________________________________ 
(серія (за наявності) номер паспорта або іншого документа,  

за яким здійснювалася реєстрація на пробне ЗНО) 
 

ЗАЯВА 

Під час проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання прошу створити для 
мене наступну(ні) особливу(ві) умову(ви) (в довільній формі відмітьте необхідну умову(и)): 

� присутність перекладача жестової мови (перекладача-дактилолога)  
в аудиторії, де відбуватиметься пробне ЗНО (створюється для осіб з порушеннями слуху, 
які розуміють жестову мову);  
� надання перед початком проведення пробного ЗНО в аудиторії тексту промови 
інструктора (створюється для осіб з порушеннями слуху);  
� надання можливості використання слухового апарата, імпланта (створюється для 
осіб з порушеннями слуху);  
� надання в письмовій (друкованій) формі озвучених текстів до завдань,  
що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння 
мови на слух (аудіювання) (створюється для осіб з порушеннями слуху); 
� надання можливості використання оптичного збільшувача (лупи)  
або електронного збільшувача (створюється для осіб з порушеннями зору). Регіональний 
центр не забезпечує наявність зазначених пристроїв в аудиторії тестування. Електронний 
збільшувач має працювати автономно, без під’єднання до електромережі, а також не має 
бути складовою засобів зв’язку, пристроїв обробки, збереження та передавання 
інформації;  
�  надання зошитів із завданнями та бланків відповідей, надрукованих кеглем 
шрифту 16 пунктів (створюється для осіб з порушеннями зору);  
� надання можливості виконання роботи в аудиторії, що розташована  
на першому поверсі (створюється для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, 
осіб, які одужують після травм, осіб із хворобами нервової системи). 

 

До заяви додаю: копію медичної довідки (іншого медичного документу), яка(ий) підтверджує 
необхідність створення особливої(их) умови(ов): 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(назва документа(тів), номер та дата видачі (за наявності) 
 
 
 
____________________      __________________ 

(дата)                        (підпис) 
 
 
 
Заяву та копію медичної довідки потрібно відсканувати чи сфотографувати  
(у хорошій якості) та надіслати на електронну адресу регіонального центру: 
rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua 

mailto:rc.dnepr@dp.testportal.gov.ua

