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Департамента (управлшня) освгги i 
науки обласних, Кш'всько) мюько) 
державних адмшютрацш

Навчально-методичш(науково- 
методичш) центры (кабшети) 
професшно-техшчно) освНи

Заклади професшно) (професшно- 
техшчно)) ocbIth, що надають повну 
загальну середню освггу

Про порядок та особливосп упровадження зовшшнього 
незалежного оцшювання, як форми проходження 
державно)' шдсумково) атестацп у закладах 
професшно) (профес1йно-техн1чно1) освНи у 2018 р.

Шановн1 колеги!

М1н1стерство надае роз’яснення щодо порядку та особливостей 
упровадження зовшшнього незалежного оцшювання, як форми проходження 
державно) шдсумково) атестацп у закладах професшно) (професшно-техшчно)) 
освНи у 2018 р.

В1дповщно до постанови Кабшету М1н1стр1в Укра'ши вщ 25 серпня 
2004 року № 1095 «Деяю питания запровадження зовшшнього незалежного 
оцшювання та мошторингу якосД освДи», метою зовн1шнього незалежного 
оцшювання е шдвищення р1вня осв1ти населения Укра'ши та забезпечення 
реал1зацп конституцшних прав громадян на р1вний доступ до яюсно! осв1ти, 
зд1йснення контролю за дотриманням Державного стандарту базово! i повно) 
середньо) осв1ти й анал1зу стану системы осв1ти, прогнозування и розвитку.
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Для випускниюв професшних (професшно-техшчних) заклад1в освгги 
запропоновано поетапне упровадження зовшшне незалежне ощнювання. У 
2018 рощ першим обов’язковим предметом для проведения ЗНО (ДПА) е 
укра'шська мова. У 2019 рощ другим -  математика або ютор1я Укра'ши (за 
вибором). У 2020 рощ треДм предметом випускники обирають самостшно i3 
урахуванням професшно! спрямованосД фахово! шдготовки.

Згщно i3 п1дпунктом 6 пункту 2 наказу Мшютерства осв1ти i науки 
Укра'ши вщ 31.07.2017 № 1103 «Деяю питания проведения в 2018 рощ 
зовшшнього незалежного ощнювання результаДв навчання, здобутих на ochobi 
noBHOi загально! середньо! освДи» у 2018 рощ для учшв професшних 
(професшно-техшчних) заклад1в осв1ти результата зовн1шнього незалежного 
ощнювання з украшсько! мови i л1тератури (укра'шська мова) зараховуються як 
результати державно'! пщсумково! атестацн за освНн'ш р!вень повно! загально\‘ 
середньо'1 осв1ти.

Наказом М1н1стерства осв!ти i науки Укра'ши вщ 19.09.2017 № 1287 «Про 
затвердження Календарного плану шдготовки та проведения в 2018 рощ 
зовщшнього незалежного ощнювання результаНв навчання, здобутих на основ! 
noBHOi загально!' середньо'1 осв1ти» визначен1 термши проведения зовн1шнього 
незалежного ощнювання. Календарним планом передбачено проведения 
зовн!шнього незалежного ощнювання з украшсъко! mobv\ \ тзературтд. на т.4 
травня 2018 року.

3 огляду на вищевказаш положения та з метою оргашзащ!' проведения в
2018 рощ зовшшнього незалежного ощнювання для випускниюв (учшв) 
професшно (професШно-техн1чних ) заклад1в освгги рекомендуемо:

закладам професШно'! (профес1йно-техн1чно1) освДи, що надають повну 
загальну середню освДу  ̂на заДдання методичних ком1сш розглянути питания 
щодо внесения змш до робочих навчальних план1в скоригувавши 
(перерозподшивши) граф1к навчального процесу таким чином, щоб вивчення 
програми n oB H oi' загально!' середньо! осв1ти, зокрема, з предмету украшсько! 
мови i лггератури (укра'шська мова) було завершено до 24 травня 2018 р.

змши до робочих навчальних плашв подати на затвердження в 
установленому законодавством порядку;

групи з термшом навчання 2,5 та 3,5 роки, що здобули повну загальну 
середню осв1ту у 2018 рощ та буде здшснено !хнш випуск до кв1тня 2018 року, 
здають ДПА у закладах професшно! (професшно-техшчно!) освИи;

групи з термшом навчання 2,5 та 3,5 роки, що будуть здобути повну 
загальну середню осв1ту у 2019 рощ та буде здшснено !хнш випуск до червня
2019 року, здають ДПА у форм1 зовшшнього незалежного ощнювання.

Заступник Мшютра I АГ- Павло Хобзей

М1рошниченко, 287-82-13 
Ганущак, 287-82-40


