
Про порядок здійснення реєстрації учасників додаткової сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року 

 

Право на участь у додатковій сесії мають: 
 
1. Особи з повною загальною середньою освітою або випускники 

загальноосвітніх навчальних закладів, які через об’єктивні причини не змогли 
зареєструватися для участі в основній сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

2. Особи з повною загальною середньою освітою або випускники 
загальноосвітніх навчальних закладів, які через об’єктивні причини не змогли 
взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

 
До об’єктивних причин, що могли бути перешкодою для реєстрації або 

участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання належать: 
 
1. Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до 

офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і 
туризму України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

2. Факти порушення процедури проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування, що підтверджено 
рішенням регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання 
якості освіти. 

3. Хвороба, що перешкоджала участі в тестуванні під час основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджена довідкою з відповідного 
закладу охорони здоров’я. 

4. Смерть рідних по крові або по шлюбу під час основної сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

5. Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень 
тестування. 

6. Перебування за кордоном протягом усього періоду реєстрації для участі в 
основній сесії зовнішнього оцінювання. 

7. Проходження строкової військової служби. 
8. Перебування в установах виконання покарань. 
9. Проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної 

середньої освіти екстерном у встановленому законодавством порядку. 
10. Інші об’єктивні причини, що унеможливили участь у проходженні 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
 
Увага! Під час реєстрації для участі у додатковій сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання особа має право вибрати не більше трьох предметів 
для тестування. Особа, яка реєструвалася для участі в основній сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання, але з об’єктивних причин тестування 
не проходила, має право на участь у додатковій сесії лише з тих предметів, 
які були обрані нею під час реєстрації на основну сесію. 



Організація реєстрації учасників додаткової сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання 

 
1. Реєстрація учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

організовується регіональними центрами оцінювання якості освіти з 5 
травня до 5 червня 2008 року. 

 
2. Для проведення реєстрації учасників додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання в обласних центрах, містах Києві, Севастополі, 
Сімферополі утворюються реєстраційні пункти регіональних центрів оцінювання 
якості освіти (надалі – реєстраційні пункти) на базі закладів післядипломної 
педагогічної освіти. 
 

Реєстрація учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання 

 
1. Особа, яка має право на участь у додатковій сесії повинна звернутися у 

встановлені терміни до реєстраційного пункту та подати такі документи: 
• заяву встановленого зразка; 
• копію паспорта; 
• копію атестата про повну загальну середню освіту (для випускників 

минулих років); 
• оригінал запрошення або заяви-реєстраційної картки основної сесії (для 

осіб, які через об’єктивні причини не змогли взяти участь в основній сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання); 

• оригінал рішення регламентної комісії за наслідком розгляду апеляції на 
порушення умов проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 

• інші документи, що підтверджують поважні причини, які унеможливили 
реєстрацію особи для проходження тестування під час основної сесії у визначені 
терміни або її участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

2. Документами, що підтверджують наявність поважних причин, які 
унеможливили реєстрацію особи для проходження тестування під час основної 
сесії у визначені терміни або її участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, 
можуть бути: 

3. Листи Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і 
туризму України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту про 
участь особи, зареєстрованої в основній сесії, під час проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в основну сесію в міжнародних змаганнях, конкурсах, 
олімпіадах, які включені до офіційних заходів зазначених вище центральних 
органів виконавчої влади; 

4. Довідки із закладів охорони здоров’я, що підтверджують неможливість 
особам пройти реєстрацію для участі в основній сесії зовнішнього незалежного 
оцінювання або пройти тестування під час проведення основної сесії; 

5. Копія свідоцтва про смерть рідних по крові або по шлюбу осіб. 



6. Довідка з місцевого структурного підрозділу Міністерства з надзвичайних 
ситуацій України про стихійне лихо, пожежу, техногенну катастрофу в день або 
переддень зовнішнього оцінювання, що унеможливило участь особи в тестуванні; 

7. Копія закордонного паспорта, що підтверджує перебування особи за 
кордоном протягом усього періоду реєстрації для участі в основній сесії 
зовнішнього оцінювання; 

8. Копія військового квитка, що підтверджує проходження особою строкової 
військової служби в період проведення реєстрації учасників основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

9. Копія довідки про звільнення з установ виконання покарань; 
10. Довідка із загальноосвітнього навчального закладу про проходження в 

поточному році державної підсумкової атестації за курс повної загальної 
середньої освіти екстерном; 

11. Довідка з висновками медичної комісії про неможливість участі особи в 
конкурсі на зарахування до вищого військового навчального закладу, вищого 
навчального закладу, де здійснюється підготовка громадян на посади 
офіцерського складу для проходження служби в підрозділах Міністерства 
внутрішніх справ України або Служби безпеки України; 

12. Інші довідки, що підтверджують поважні причини, які унеможливили 
участь особи в проходженні зовнішнього оцінювання під час основної сесії. 

13. Копії документів, що подаються для реєстрації особою, мають бути 
завірені в установленому чинним законодавством порядку. 

 
 
 
 
 
 


