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Департаменти (управління) освіти і
науки обласних та Київської міської
державних адміністрацій
Навчально-методичні (науковометодичні) центри (кабінети)
професійно-технічної освіти
Про проведення державної
підсумкової атестації в професійнотехнічних навчальних закладах у
2016-2017 навчальному році

Інформуємо, що закінчення 2016 - 2017 навчального року і проведення
державної підсумкової атестації учнів професійно-технічних навчальних
закладів визначено Положенням про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547, реєстрованим
у Міністерстві юстиції У країни 14 лютого 2015 року за № 157/26602 (далі Положення про ДПА); наказом Міністерства освіти і науки України
від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному
році» із змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 жовтня 2016 року № 1272» та листом Міністерства освіти і науки
України від 13 березня 2017 року № 1/9-149.
Державна підсумкова атестація проводиться у письмовій формі в
терміни, передбачені робочими навчальними планами, з трьох предметів:
українська мова; математика або історія України (період XX - початок XXI
століття); предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних
предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або
німецька, або іспанська, або французька мова - залежно від того, яка іноземна
мова вивчалась у старшій школі), математика, історія України (період XX МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№1/9-172 від 27.03,2017

початок XXI століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА
обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього
предмета історію України і навпаки (наказ МОН № 1272).
Завдання для проведення атестації укладаються викладачами
відповідного фаху, погоджуються педагогічною радою та затверджуються
керівником навчального закладу.
Випускники професійно-технічних навчальних закладів, які виявили
бажання вступати до вищих навчальних закладів, беруть участь у зовнішньому
незалежному оцінюванні з предметів, які обрані ними згідно з умовами вступу
до конкретного вищого навчального закладу за умови попередньої реєстрації.
Інформацію щодо проведення у 2017 році зовнішнього незалежного
оцінювання розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання
якості освіти.
Звертаємо увагу на необхідність передбачення термінів проведення
зовнішнього оцінювання при розробленні графіку державної кваліфікаційної
атестації з метою недопущення створення перешкод випускникам щодо їх
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Заступник Міністра

Мірошниченко, 287-82-13

’ V, "О-.,

Павло Хобзей

