
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

№ 04.01.17/3426/1/9-74 від 10 лютого 2017 року 

 

Керівникам структурних 

підрозділів з питань охорони 

здоров’я, з питань освіти і науки 

обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

Директорам регіональних центрів 

оцінювання якості освіти 

 

 

Щодо участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність 

 

З метою забезпечення прав осіб, які мають певні захворювання та/або 

патологічні стани, інвалідність, на вищу освіту, а також унормування питань 

їх участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах 

Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я 

України видано наказ від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837-1710/29840 (далі наказ). 

Цим наказом затверджено Перелік захворювань та патологічних станів, 

що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання, Перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для 

осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, форму первинної облікової документації № 086-3/0 

«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання» (далі - форма № 086-

3/0) та інструкцію щодо її заповнення, а також Порядок видачі та обліку 

форми первинної облікової документації № 086-3/0 «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання». 

Крім того, підпунктом 2 пункту 2 наказу визначено перелік документів, 

у яких зазначається інформація про захворювання або патологічний стан, що 

може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/


Також звертаємо увагу на те, що згідно 3 пунктом 5 наказу втратив 

чинність наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 «Про затвердження 

Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження 

громадянами зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880. 

Просимо довести зміст наказу до відома керівників лікувально-

профілактичних закладів і навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти, а також вжити спільні заходи щодо здійснення контролю за: 

1) своєчасністю видачі форми 086-3/0 компетентними комісіями 

лікувально-профілактичних закладів за зверненням осіб з особливими 

потребами (одного з батьків чи законних представників неповнолітньої особи 

з особливими потребами) з дотриманням вимог Порядку видачі та обліку 

форми первинної облікової документації № 086-3/0 «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання»; 

2) дотриманням закладами охорони здоров’я вимог підпункту 2 пункту 

2 наказу, інших нормативно-правових актів, що унормовують вимоги до 

форм медичної документації, під час видачі учасникам зовнішнього 

незалежного оцінювання та особам, які планують вступати до вищих 

навчальних закладів, медичних документів, що підтверджують факт 

захворювання або наявність патологічного стану, які були перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

 

 

Заступник  міністра охорони здоров’я України               O. Лінчевський 

Перший заступник міністра освіти і науки України       В. Ковтунець 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2604/

