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Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Навчально-методичні (науково- 
методичні) центри (кабінети) 
професійно-технічної освіти

Заклади професійної (професійно- 
технічної) освіти, що надають повну 
загальну середню освіту

Про порядок та особливості упровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання, як форми проходження 
державної підсумкової атестації у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 р.

Шановні колеги!

Міністерство надає роз’яснення щодо порядку та особливостей 
упровадження зовнішнього незалежного оцінювання, як форми проходження 
державної підсумкової атестації у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти у 2018 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти», метою зовнішнього незалежного 
оцінювання є підвищення рівня освіти населення України та забезпечення 
реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, 
здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку.
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Для випускників професійних (професійно-технічних) закладів освіти 
запропоновано поетапне упровадження зовнішнє незалежне оцінювання. У 
2018 році першим обов’язковим предметом для проведення ЗНО (ДПА) є 
українська мова. У 2019 році другим -  математика або історія України (за 
вибором). У 2020 році третім предметом випускники обирають самостійно із 
урахуванням професійної спрямованості фахової підготовки.

Згідно із підпунктом 6 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти» у 2018 році для учнів професійних 
(професійно-технічних) закладів освіти результати зовнішнього незалежного 
оцінювання з української мови і літератури (українська мова) зараховуються як 
результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 
середньої освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1287 «Про 
затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти» визначені терміни проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання. Календарним планом передбачено проведення 
ЗОВНІШ НЬОГО незалежного оцінювання 3 у к р а ї н с ь к о ї  МОізуі \  ттерахур тл . « а  1 А  

травня 2018 року.
З огляду на вищевказані положення та з метою організації проведення в

2018 році зовнішнього незалежного оцінювання для випускників (учнів) 
професійно (професійно-технічних ) закладів освіти рекомендуємо:

закладам професійної (професійно-технічної) освіти, що надають повну 
загальну середню освіту^ на засідання методичних комісій розглянути питання 
щодо внесення змін до робочих навчальних планів скоригувавши 
(перерозподіливши) графік навчального процесу таким чином, щоб вивчення 
програми повної загальної середньої освіти, зокрема, з предмету української 
мови і літератури (українська мова) було завершено до 24 травня 2018 р.

зміни до робочих навчальних планів подати на затвердження в 
установленому законодавством порядку;

групи з терміном навчання 2,5 та 3,5 роки, що здобули повну загальну 
середню освіту у 2018 році та буде здійснено їхній випуск до квітня 2018 року, 
здають ДПА у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

групи з терміном навчання 2,5 та 3,5 роки, що будуть здобути повну 
загальну середню освіту у 2019 році та буде здійснено їхній випуск до червня
2019 року, здають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
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