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Положення 

про Порядок проведення державної підсумкової атестації 

за курс профільної середньої освіти  

 

I. Загальні положення 

 

1. Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 12 Закону 

України "Про освіту",  наказу МОН України від 07.12.2018р. №1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» ( із 

змінами, внесеними згідно з наказами  МОН №221 від 18.02.2019 р., №246 

від 19.02.2020 р., №1431 від 24.12.2021 р.), зареєстрованого в МЮ України 

02.01.2019 за № 8/32979 та п.1. статті 20 розділу ІУ  «Забезпечення якості 

фахової передвищої освіти»  Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої 

освіти складають державну підсумкову атестацію за курс профільної 

середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до 

законодавства. 

2. Цей Порядок визначає механізм і форми проведення державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають повну загальну середню освіту 

(далі - здобувачі освіти) у ВСП «Сарненський педагогічний фаховий коледж 

РДГУ». 

 3. У цьому Порядку термін "державна підсумкова атестація здобувачів 

освіти" - означає форму контролю відповідності результатів навчання 

здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти 

на відповідному рівні освіти (далі - атестація). 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  "Про фахову 

передвищу освіту". 

4. Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів освіти, крім 

випадків, визначених цим Порядком. 

5. Атестацію проходять особи, які здобувають освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра (2 курс), крім осіб, які раніше 

здобули повну загальну середню освіту. 

6. Атестація проводиться  у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

7. Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання 

результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

8. Результати атестації не враховуються під час виставлення річних 

оцінок із навчальних предметів. 

9. Документи про повну загальну середню освіту здобувачів освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра замовляються та 

одержуються закладом освіти після проходження атестації і зберігаються в 

їхніх особових справах до завершення навчання. 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t172145?ed=2018_01_01&an=216
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II. Проведення атестації 

1. Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також 

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

2. Атестація з української мови є обов'язковою для здобувачів всіх рівнів 

загальної середньої освіти. 

Атестація у формі ЗНО з математики є обов’язковою з 2021 року. 

3. Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції Постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533).  

4.Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного 

оцінювання , якщо вони: 

• мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу 

освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України 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", зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не 

реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів); 

• за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о 

"Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, та відповідного витягу із 

протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти). 

 Особам цих категорій, які здобувають освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, за їх заявою може бути одноразово 

перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до 

індивідуального навчального плану. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/


5. Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи 

близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного 

походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність 

здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були 

допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через 

поважні причини взяти участь у додатковій сесії,   а здобувають освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, за їх заявою може бути 

одноразово перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних 

змін до індивідуального навчального плану. 

6. Здобувачам освіти, які не брали участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні (з усіх або окремих навчальних предметів), одноразово може 

бути перенесено атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до 

індивідуального навчального плану (для здобувачів освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра), якщо вони: 

• тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після 

проведення атестації з певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

• брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають 

статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під 

час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з 

відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) (за умови неучасті через 

поважні причини в основній сесії з цього (цих) навчального(их) 

предмета(ів)); 

• не з'явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) під час основної та додаткової 

сесій через поважні причини. 

7. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої 

освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання за курс повної загальної (профільної) середньої 

освіти і отримали 1 - 3 бали за її результатами, можуть одноразово повторно 

пройти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання наступного року. 

8. Здобувачі фахової передвищої освіти, які отримали 1 - 3 бали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання хоча б з одного 

навчального предмета при першому та повторному однократному 

проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання наступного року, відраховуються із закладу освіти з 

отриманням документа про повну загальну середню освіту та академічної 

довідки. 

9. Відповідно до пункту  17 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства 

 освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації» від 24.12.2021 р. №1431 здобувачі фахової передвищої 

освіти, які не з'явилися для проходження атестації у формі зовнішнього 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=12
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https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=25
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=26


незалежного оцінювання без поважних причин, вважаються такими, що не 

пройшли атестацію, та відраховуються із закладів освіти з отриманням 

академічної довідки. 

 

III. Подання та розгляд апеляцій 

 

1. Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 

2015 року № 533). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=26
https://ips.ligazakon.net/document/view/re37383?ed=2021_12_24&an=26
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/

	ПОЛОЖЕННЯ  про Порядок проведення державної підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти
	Положення
	про Порядок проведення державної підсумкової атестації
	за курс профільної середньої освіти
	9. Відповідно до пункту  17 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства  освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 24.12.2021 р. №1431 здобувачі фахової передвищої освіти, які не з'явилися для прохо...


