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ПЕРЕЛІК 

особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

№ 

з/п 

Категорія осіб з 

особливими освітніми 

потребами 

Особливі (спеціальні) умови, що створюються в пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

опис умов код 

умов 

1 Глухі та особи з 

порушеннями слуху 

Присутність перекладача жестової мови 

(перекладача-дактилолога) в аудиторії, де 

відбувається зовнішнє незалежне оцінювання; 

надання додаткового часу (до 30 хвилин) для 

виконання сертифікаційної роботи 

0101 

Виконання сертифікаційної роботи за одним із 

перших столів аудиторії 

0102 

Надання перед початком проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання в аудиторії тексту 

промови інструктора 

0103 

Надання можливості використання слухового 

апарата, імпланта 

0104 

  Надання в письмовій (друкованій) формі 

озвучених текстів до завдань сертифікаційної 

роботи, що спрямовані на перевірку 

сформованості вмінь і навичок, необхідних для 

розуміння мови на слух (аудіювання) 

0105 

2 Особи з порушеннями 

зору 

Надання у паперовому вигляді тексту, написання 

якого передбачено на дошці 

0201 
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Надання можливості використання оптичного 

збільшувача (лупи) або електронного збільшувача 

(електронні збільшувачі не мають бути 

складовими засобів зв’язку, пристроїв обробки, 

збереження та передавання інформації або 

комутуватися з такими засобами чи пристроями) 

0202 

Надання можливості використання настільного 

пристрою для додаткового освітлення робочого 

місця (пристрої мають працювати автономно, без 

під’єднання до електромережі, а також не мають 

бути складовими засобів зв’язку, пристроїв 

обробки, збереження та передавання інформації) 

0203 

Текст зошитів із завданнями сертифікаційної 

роботи та бланків відповідей має бути 

надрукований фарбою чорного кольору на білому 

папері з матовою поверхнею з дотриманням таких 

вимог до шрифтового оформлення: рублений 

шрифт, кегль шрифту - не менше 16, збільшення 

інтерліньяжу - не менше 4 пунктів, довжина рядка 

від 63 до 153 мм, місткість шрифту - не більше 7,7 

(8,5 - для текстів на латинській графічній основі), 

нормальне або широке світле пряме накреслення 

вічка* 

0204 

Надання сертифікаційної роботи із завданнями, 

адаптованими для осіб із глибокими порушеннями 

зору, надрукованої рельєфно-крапковим шрифтом 

для написання і читання сліпими (шрифт Брайля); 

додатковий час для виконання сертифікаційної 

роботи входить до загального часу, відведеного 

для виконання сертифікаційної роботи (умова за 

кодом 0206 додатково не створюється); розумне 

пристосування процедур проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та визначення 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання 

для осіб із глибокими порушеннями зору** 

0205 

Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для 

виконання сертифікаційної роботи*** 

0206 

3 Особи з порушеннями 

опорно-рухового апарату, 

особи, які одужують після 

травм, особи із хворобами 

нервової системи 

Виконання сертифікаційної роботи в аудиторії, що 

розташована на першому поверсі 

0301 

Наявність у будівлі, де розміщується пункт 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

зовнішніх сходів і пандусів, обладнаних 

поручнями з урахуванням технічних вимог до 

опорних стаціонарних пристроїв відповідно до 

ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення» 

0302 



Наявність у пункті проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання туалету, обладнаного 

універсальною кабіною, доступною для осіб, які 

пересуваються на кріслах колісних, відповідно до 

ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення» 

0303 

Надання можливості супроводжуючим особам 

допомогти учаснику зовнішнього незалежного 

оцінювання зайняти робоче місце в аудиторії 

зовнішнього незалежного оцінювання та вийти з 

пункту тестування 

0304 

Виконання сертифікаційної роботи за столом, 

придатним для письма на інвалідному візку 

0305 

Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для 

виконання сертифікаційної роботи*** 

0306 

4 Особи з розладами 

психіки та поведінки 

Надання додаткового часу (до 30 хвилин) для 

виконання сертифікаційної роботи*** 

0401 

5 Особи, яким встановлено 

електрокардіо-стимулятор 

або інший електронний 

імплантат чи пристрій 

Відмова від здійснення за допомогою 

металодетектора або іншого електронного 

пристрою контролю за дотриманням особою 

вимоги щодо заборони мати при собі засоби 

зв’язку, пристрої зчитування, обробки, 

збереження та відтворення інформації 

0501 

6 Особи, які потребують 

періодичного здійснення 

індивідуальних медичних 

процедур із забезпечення 

життєдіяльності людини 

та/або контролю за її 

станом 

Наявність кімнати для медичного працівника, в 

якій можливо здійснювати індивідуальні медичні 

процедури та контроль за станом особи 

0601 

7 Особи, які мають 

захворювання, що 

потребують постійного 

медичного нагляду 

Забезпечення медичним працівником 

періодичного контролю за станом здоров’я 

0701 

Надання можливості присутності лікаря-

спеціаліста (відповідно до діагнозу) в аудиторії, де 

відбувається зовнішнє незалежне оцінювання 

0702 

__________ 

* Ця особлива (спеціальна) умова створюється під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

** Ця особлива (спеціальна) умова створюється для осіб із порушеннями зору, які використовували в 

процесі навчання шрифт Брайля, під час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови і літератури, математики, історії України, біології. 

*** Висновок щодо створення цієї особливої (спеціальної) умови може надаватися лише особам з 

інвалідністю. 



{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 23/40 

від 10.01.2018, № 194/331 від 14.02.2019} 
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