
Додаткова сесія 



РЕЄСТРАЦІЯ
• Учасники, які не змогли

взяти участь в основній
сесії зовнішнього
незалежного оцінювання
через поважні причини,
можуть зареєструватися
для участі в додатковій
сесії.

• Для цього протягом
5 робочих днів з
урахуванням дня
проведення тестування
необхідно подати до
регіонального центру
заяву щодо участі у
додатковій сесії та
документ, що підтверджує
причину неучасті в
основній сесії. Зразки заяв
розміщено на сайтах
регіональних центрів.



Поважні
причини:

• хвороба в день проведення ЗНО з певного
навчального предмета;

• стихійне лихо, у тому числі пожежа,
повінь, землетрус, військові дії або
суспільні збурення, техногенна
катастрофа в день або переддень
проведення тестування;

• викрадення одного з документів,
необхідних для допуску до пунктів
проведення ЗНО, що трапилося до
проведення тестування, але не раніше ніж
за 5 календарних днів;

• смерть рідних по крові або по шлюбу, яка
сталася до проведення ЗНО, але не раніше
ніж за 7 календарних днів;

• 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 відрядження до/з місць їх проведення.



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.



• У 2018 році додаткову
сесію зовнішнього
оцінювання буде 

проведено 
з 02 до 11 липня. 

• Графік проведення
додаткової сесії буде 
затверджено

до 30 квітня.



Повідомлення про місце та час 
проведення додаткової сесії
розміщується у вигляді запрошень-

перепусток на інформаційних сторінках
учасників зовнішнього оцінювання не 

пізніше ніж за п’ять календарних днів до 
проведення додаткової сесії зовнішнього

оцінювання з певного навчального
предмета.
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