
За яких умов можна взяти участь у додатковій сесії 

ЗНО 

У період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання здійснюється 

подання документів особами, які: 

• у день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета 

брали 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, або 

прямували до/з місць їх проведення; 

• не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що 

не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути, зокрема: 

− хвороба в день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета під 

час основної сесії; 

− стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні 

збурення, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього 

оцінювання з  певного навчального предмета; 

− викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, що трапилося до проведення зовнішнього 

оцінювання з  певного навчального предмета, але не раніше ніж за п’ять календарних 

днів; 

− смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення зовнішнього 

оцінювання з певного навчального предмета, але не раніше ніж за сім календарних днів; 

• брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли розпочати або 

завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета у 

зв’язку з: 

− різким погіршенням стану здоров’я; 

− виникненням у пункті зовнішнього оцінювання обставин, що могли становити загрозу 

для життя та здоров’я; 

− дочасним припиненням уповноваженою особою при Українському центрі оцінювання 

якості освіти (за погодженням із регіональним центром) процедури зовнішнього 

оцінювання в певній(их) аудиторії(ях) або в пункті проведення зовнішнього оцінювання 

через неможливість створення належних умов для виконання  сертифікаційної роботи. 

Таким учасникам протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування (з урахуванням 

дня проведення та часу, необхідного  на доставку документів) необхідно до регіонального 

центру подати заяву щодо участі у додатковій сесії, копію сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання та документ, що підтверджує причину неучасті в основній 

сесії. 

У разі неявки на основну сесію через хворобу  до 

регіонального центру разом із заявою необхідно подати – 

один із документів, зазначених в абзацах 2 – 5, 8, 9 
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підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України. 

Також подати заяву щодо участі у додатковій сесії можуть особи які: 

• брали участь у тестуванні, але стосовно них допущено порушення процедури 

проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішеннями регламентних 

комісій; 

• брали участь у тестуванні, але не змогли завершити виконання сертифікаційної 

роботи у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням у пункті 

зовнішнього оцінювання інших обставин, що могли становити загрозу для їхнього 

життя та здоров’я. 

 

Харківський РЦОЯО (Харківська, Полтавська, Сумська області) 

 

Окрім періоду проведення основної сесії, подання документів для участі в додатковій сесії 

може здійснюватися в основний період реєстрації, період перереєстрації, додатковий 

період. 

 

У межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), подати документи для участі 

в додатковій сесії можуть особи, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання 

під час основної сесії у зв’язку з тим, що: 

• обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, 

зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день; 

• у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном; 

• за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з 

окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні; 

• вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження 

зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії; 

• належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в 

населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення; 

• у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних 

предметів: 

− братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, 

олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки 
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України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, 

складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном, що підтверджується 

відповідними документами;  

− складатимуть державні іспити; 

− проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб із 

числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти); 

− перебуватимуть за кордоном. 

Зазначені вище особи разом із комплектом реєстраційних документів надсилають до 

регіонального центру оцінювання якості освіти заяву (зразок заяви розміщено на сайті 

відповідного регіонального центру) щодо надання можливості пройти тестування під час 

додаткової сесії і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в 

основній сесії. 

 

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації, здійснюється подання 

документів особами, які: 

• брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з 

неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому 

оцінюванні в основний період; 

• проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи 

державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з 

них та не зареєструвалися в основний період реєстрації; 

• за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; 

• мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, 

але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації 

(такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з 

яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну 

підсумкову атестацію); 

• проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному 

законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану, та внаслідок цього не змогли зареєструватися для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання в основний період реєстрації, якщо останній 

день строку, відведеного для нього, припадає на період карантину, надзвичайної 

ситуації або надзвичайного стану. 

Таким особам до комплекту документів також необхідно додати заяву (у довільній формі) 

щодо надання можливості пройти тестування під час додаткової сесії та документ, що 

підтверджує право особи для реєстрації на ЗНО в додатковий період. 

Детальніше про умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

можна ознайомитися за посиланням. 
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