
від 25.01.2019 №375/02/01-01.16 

 

Для відправлення електронною поштою 

 

Начальникам відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад 

 

Керівникам закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти, інтернатних закладів 

освіти 

 

 

Про проведення державної 

підсумкової атестації  

 

Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 

доводить до відома, що наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.12.2018 №1369 затверджено новий Порядку проведення державної 

підсумкової атестації (далі - Порядок), що набув чинності 25.01.2019 (крім 

абзацу другого пункту 2 розділу II Порядку щодо обов’язковості 

проходження атестації з математики після 11(12) класу, який набирає 

чинності з 01 січня 2021 року). 

Накази МОНУ від 30 грудня 2014 року № 1547 "Про затвердження 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти" та від 22 серпня 2017 року № 1224 "Про 

затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які 

здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти" 

скасовано. 

Враховуючи зазначене, доручаємо довести до відома керівників 

підпорядкованих закладів порівняльну таблицю основних змін (додається). 

 

Т.в.о. директора                                                                        Н. СОКУЛЬСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Колінко 37 94 00 

 



ДЕПАРТ AJ'v1EHT ОСВIТИ I НАУКИ МИКОЛАIВСЬКОI ОБЛДЕРЖАД№НIСТР AЦII 
Додаток 

. . 

до листа департаменту освпи 1 науки 
вiд 25.01.2019 № 375/02/01-01.16

Порiвняльна таблиця ОСНОВНИХ ЗМШ щодо умов та порядку проведения державно'i пiдсумково'i атестацП 
( основнi положения) 

Б.vло Стш�о 

ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
Цим Положениям визначасться порядок проведения 
державно1 пiдсумково1 атестацi1 учшв (вихованцiв) 
загальноосвiтнiх навчальних закладiв 1, 11, ПI ступенiв 
та професiйно-технiчних навчальних закладiв, ЩО

проводиться вiдповiдно до статтi 34 Закону Укра1ни «Про 
загальну середню осшту». 

Атестацiя включаеться у структуру навчального року 

----

----

Цей Порядок визначас механiзм i форми проведения 
державно1 пiдсумково1 атестацi1 осiб, яю здобувають 
загальну середню освпу (далi - здобувачi освiти) у 
закладах загально1 середньо1 освiти I - III ступенrn та
iнших закладах освiти, ЩО забезпечують здобуття 
повно'i загально'i середньо'i ОСВIТИ на певному ршн1 
освiти (далi - заклади освiти) та осiб, якi здобувають 
загальну середню 
формою 
Строки атестацй в 

освпу за сiмейною 

. .

(домашньою) 

заклад� освпи щороку затверджус 
керiвник закладу освiти в межах навчального року. 
Проходження атестацП с обов'язковим для здобувачiв 
освiти, крiм випадкiв, визначених цим Порядком. 
Студенти, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень 
молодшого спецшшста з одно час ним завершениям 
здобуття ПОВНОl загально1 середньо1 ОСВlТИ та якi 
отримали в 2018 роцi 1 - 3 бали за результатами 
державно'i пiдсумково'i атестацП, можуть повторно 
пройти державну пiдсумкову атестацiю в наступному 
роцi 

ПРОХОЛЖЕННЯ ATECTAIIII 
Атестацiя проводиться з навчальних предметш, перешк Перелiк навчальних предметiв, з яких проводиться 
































