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1. Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної 

сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі 
в додатковій сесії зовнішнього оцінювання. 

 
Для цього, крім документів, передбачених Порядком реєстрації осіб для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні (наказ МОН від 11 грудня 2015 року №1278), вони мають також подати  
заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час 
додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та один 
із таких документів: 

 
1) довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, – для особи, яка в поточному році 

навчається за кордоном (випускник поточного року навчального закладу системи загальної середньої 
освіти України або його підрозділу, що розташований за кордоном, випускник закордонного 
навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє 
оцінювання під час основної сесії зовнішнього оцінювання; 

 
2) клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про 

свободу совісті та релігійні організації, – для особи, яка за релігійними переконаннями не може взяти 
участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів. 

 
2. Учасники антитерористичної операції, особи із неконтрольованих територій, які не мали 

змоги здійснити реєстрацію в основний період, можуть  зареєструватися в додатковий період.  
Такі особи, крім документів, передбачених Порядком реєстрації осіб для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні (наказ МОН від 11 грудня 2015 року №1278), мають також подати заяву 
щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії та один із документів: 

 
1) копію посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, 
передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, – для учасника антитерористичної операції; 

 
2) копію сторінки(ок) паспорта громадянина України (особи, яка реєструється, або одного з 

батьків (опікунів)), де вказано відомості про реєстрацію місця проживання, – для особи з 
неконтрольованої території.  

 


