
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
28.02.2019                                                                                           №93 

 
Про проведення в 2018/2019 

навчальному році державної 
підсумкової атестації осіб, 
які здобувають загальну 

середню освіту 
   

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Порядку 
проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, наказів Міністерства 

освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 н.р. 
державної  підсумкової  атестації осіб, які здобувають загальну середню 

освіту»,  від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 
25 січня 2019 року № 59», 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11.09.2018  за №1030/32482 
 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Керівникам органів управління освіти райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів 
загальної середньої освіти:  

1.1. Здійснити проведення державної підсумкової атестації  здобувачів 
освіти  у системі загальної середньої освіти  відповідно  до частини 8 статті 12 

Закону України «Про освіту», Порядку проведення державної підсумкової 
атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.12.2018 № 1369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
02.01.2019 за №8/32979, наказів Міністерства освіти і науки України від 

25.01.2019 №59 «Про проведення в 2018/2019 н.р. державної  підсумкової  
атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»,  від 01.02.2019 № 116 
«Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», 



22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
11.09.2018  за №1030/32482, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації  від 01.08.2018 №350 «Про організацію 
освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році та освітні програми закладів 

загальної середньої освіти». 
1.2. Провести державну підсумкову атестацію в закладах загальної 

середньої освіти в письмовій формі для осіб, які в 2018/2019 навчальному році 

завершують здобуття: 
1.2.1 . Початкової освіти з 2-х предметів: української мови (оцінювання 

результатів з української мови та читання) або мова національної меншини 
(для осіб, які здобувають освіту мовами національних меншин чи корінних 

народів, або перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в 
поточному навчальному році за заявою одного із батьків або інших законних 

представників та за рішенням педагогічної ради) та математики (орієнтовний 
період проведення додається). 

1.2.2 . Базової середньої освіти з 3-х предметів: українська мова, 
математика, один із навчальних предметів на вибір (за рішенням 

педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та 
затвердженим наказом керівника закладу освіти): біологія, всесвітня історія, 
географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька 

або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), 
інформатика, історія України, правознавство (практичний курс), українська 

література, фізика, хімія - для учнів класів з українською мовою навчання, у 
яких не вивчається мова національної меншини; 

біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, 
іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану 

закладу освіти), інформатика, інтегрований курс "Література", історія України, 
мова національної меншини, правознавство (практичний курс), українська 

література, фізика, хімія - для учнів класів з навчанням або вивченням мови 
національної меншини (орієнтовний період проведення додається). 

1.3.  Атестацію з кожного предмета в початковій школі провести 
письмово у формі підсумкових контрольних робіт, відповідно до календарного 

планування на другому чи третьому уроках, окрім понеділка та п'ятниці, а 
також днів перед і після святкових. 

1.4. Завдання для проведення державної підсумкової атестації укласти 

педагогам закладу, відповідно до наданих Міністерством методичних 
рекомендацій та затвердити керівнику закладу освіти.  

1.5. Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до 
«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 
13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 

2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 
№ 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.08.2013 № 1222»). 



1.6. Забезпечити проходження державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання особами, які завершують здобуття 

повної загальної середньої освіти, з 3-х навчальних предметів: українська 
мова, історія України або математика (учні, які для проходження державної 

підсумкової атестації вибрали другим навчальним предметом історію України, 
можуть вибрати третім навчальним предметом математику і навпаки); один із 

навчальних предметів на вибір: історія України, математика, біологія, 
географія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька 
мова), фізика, хімія та з урахуванням вимог підпунктів 3, 4 пункту 2 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі 
питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за 

№ 1030/32482, відповідно до графіка (додаток 2). 
1.7. Виставити у додаток до атестата про повну загальну середню освіту 

атестаційну оцінку 12 балів випускникам, які отримають сертифікат (диплом) 
міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня А-2, В-1, В-2 (і вищого 

рівня) у поточному або попередньому календарному році та проходитимуть 
ДПА з іноземної мови у формі ЗНО. 

1.8. Забезпечити проведення в 11 класах закладів загальної середньої 
освіти y письмовій формі державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 
освіту мовами національних меншин чи корінних народів, з мови національних 

меншин чи корінних народів за заявою одного з батьків або інших законних 
представників та за рішенням педагогічної ради. 

1.9. Організувати проведення в закладах освіти в письмовій формі 
державної підсумкової атестації осіб, які зазначені в пунктах 6-11, 13-16, 18 

розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979, 
та в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти, з навчальних предметів відповідно до пункту 1.7. цього 
наказу. 

1.10. Приймати рішення про нагородження претендентів Золотою або 
Срібною медалями на спільному засіданні педагогічної ради та ради освітнього 

закладу, оформляти наказом керівника закладу освіти та здійснювати 
нагородження  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2015 
№ 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення 

у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,  зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799. 

1.11. Контроль за правильністю присудження Золотої та Срібної медалей 
покласти на керівників закладів освіти.  

1.12. Контроль за дотриманням особливих умов нагородження, 
визначених розділом  ІІІ  Положення, покласти  на відповідні органи 

управління освітою. 
1.13. Керівникам закладів загальної середньої освіти, на базі яких будуть 

функціонувати пункти тестування, прийняти відповідні рішення щодо 
організації освітнього процесу. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
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2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

2.1. Забезпечити проходження державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання учнів, які в 2018/2019 навчальному році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти, з української мови, 
математики або історії України (за вибором учня) згідно з графіком, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 
року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти». 
2.2. Організувати проведення у закладі в письмовій формі державної 

підсумкової атестації одного з навчальних предметів (за вибором учня): 
біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійської, або німецької, або 

іспанської, або французької), математики, історії України за завданнями, які 
укладаються викладачами ЗПТО, відповідно до затверджених Міністерством 

освіти і науки орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.  
2.3. Державну підсумкову атестацію учнів, які одержують повну загальну 

середню освіту, провести у терміни, передбачені робочими навчальними 
планами закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

2.4. Для проведення ДПА, відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку 
проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за № 8/32979, 
не пізніше, ніж за місяць до початку атестації, наказом керівника закладу 

створити державні атестаційні комісії із затвердженням їх персонального 
складу.  

2.5. Затвердити рішенням педагогічних рад предмети ДПА за вибором 
учнів. 

2.6. До 26.04.2019 скласти розклади проведення державних  підсумкових 
атестацій та подати для погодження у відділ професійної освіти та ліцензування  

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. При їх складанні 
передбачити два-три дні для підготовки учнів до атестації . 

 
3. Керівникам закладів вищої освіти, у яких студенти здобувають 

повну загальну середню освіту: 
3.1. Забезпечити проходження державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання особами, які в 2018/2019 навчальному 

році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, з української 
мови, а також із математики або історії України (за вибором студента) з 

урахуванням вимог підпунктів 5, 6 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 22.08.2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.09.2018 року за № 1030/32482. 
3.2. Організувати проведення в закладах вищої освіти у письмовій формі 

державної підсумкової атестації осіб, які в 2018/2019 навчальному році 
завершують здобуття повної загальної середньої освіти з одного навчального 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/


предмета загальноосвітньої підготовки навчального плану (за вибором закладу 
вищої освіти; заклад вищої освіти може надати можливість вибору навчального 

предмета студентам). 
3.3.  Забезпечити проходження студентами, які за результатами складання 

державної підсумкової з української мови у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2018 році одержали 1, або 2, або 3 бали, державної підсумкової 

атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 
урахуванням вимог підпункту 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 
України від 22.08.2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11.09.2018 року за № 1030/32482. 
 

4. Керівникам органів управління освіти райдержадміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів 

загальної середньої освіти обласного підпорядкування, закладів 
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти: 

4.1. Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як 
результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти учням, студентам на основі відомостей, які надійдуть до 
закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим 
підписом Українського центру оцінювання якості освіти. 

4.2. Виставити за ДПА в документ про освіту 1 (один) бал особам, які 
з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО і набрали нуль балів та особам, 

роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними 
порушеннями процедури проходження ЗНО.  

4.3. Надати право учням, студентам, які не змогли через поважні причини 
взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО, пройти атестацію в 

строки, визначені закладом освіти (але не раніше 13 липня 2019 року), за 
завданнями, укладеними закладами освіти на підставі рішення педагогічної 

ради закладу освіти та відповідного наказу. 
4.4. Дозволити учням, які навчаються в закладах загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти і які не з'явилися для проходження 
атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних причин, 

пройти атестацію у закладі освіти. Строки її проходження визначаються 
наказом керівника закладу освіти, але не раніше 01 вересня поточного року. 

4.5. Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, студентів, які мають 

захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та 
патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 29.08.2016 № 1027/900, при умові не реєстрації їх для участі в ЗНО (учні, які 
за наявністю документів звільняються від ДПА у формі ЗНО, але реєструються  

для проходження ЗНО, не можуть бути звільненими і проходять ДПА у формі 
ЗНО на загальних засадах). 

4.6. Здійснювати звільнення від проходження державної підсумкової 
атестації, створення апеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій 



відповідно до розділів ІV та V Порядку проведення державної підсумкової 
атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.12.2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
02.01.2019 року за № 8/32979. 

4.7. Виставити бали за державну підсумкову атестацію в додатки до 
свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну 

середню освіту в графу «державна підсумкова атестація» та врахувати при 
визначенні середнього балу атестата. Особам, звільненим від проходження 
ДПА за станом здоров’я, в додаток до атестата замість оцінки зробити запис 

«звільнений» («звільнена»). 
 

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування подати Департаменту (каб. 405) до 15.04.2019 року графік 

проведення державної підсумкової атестації, склад комісій з кожного предмета 
інваріантної складової робочого навчального плану та склад апеляційних 

комісій. 
 

6. Відділу дошкільної, загальної середньої освіти Департаменту              
(Унгурян М.О.): 

5.1. До 01.04.2019 року організувати проведення інструктивної наради з 
керівниками органів управління освітою міських рад, райдержадміністрацій, 
ОТГ щодо проведення державної підсумкової атестації. 

5.2. Здійснювати координацію щодо організації проведення державної 
підсумкової атестації, правильності дотриманням особливих умов 

нагородження Золотою та Срібною медалями в закладах загальної середньої 
освіти області. 

 
6. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Біляніну Г.І.) розробити та  до 01.04.2019 року  розмістити на інформаційних 
сайтах ІППО ЧО і  ДОН Чернівецької ОДА  методичні рекомендацій щодо 

укладення завдань для державної підсумкової атестації в закладі освіти. 
 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту Ісопенко І.Ю.  

 
 
 

 

Директор Департаменту              О.ПАЛІЙЧУК  
 

 
 

 
 

 
 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/


 
Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 

 28.02.2019  № 93 

 

 

Рекомендований орієнтовний графік  

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  
у закладах загальної середньої освіти 

 

Рекомендовані терміни 
проведення  

Назва заходу 

14.05-24.05.2019 Проведення ДПА для учнів 4-х класів 

04.06-13.06.2019 Проведення ДПА для учнів 9-х класів 

 

 

Заступник директора Департаменту                          І. ІСОПЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 
28.02.2019  № 93 

 

 

 

Графік 

проходження ДПА (у формі ЗНО) 

 

 

 Дата Предмет 

Т
р

а
в

ен
ь

 21 травня математика 

23 травня українська мова і література 

27 травня іспанська мова 

27 травня німецька мова 

27 травня французька мова 

Ч
ер

в
ен

ь
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 

 

28 травня англійська мова 

30 травня фізика 

04 червня історія України 

06 червня біологія 

11 червня географія 

13 червня хімія 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                         І. ІСОПЕНКО 

 


