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№ 1/9-651 від 23 жовтня 2018 року 

 

Заклади освіти, що здійснюють 

 підготовку фахівців 

 освітньо-кваліфікаційною рівня 

 молодшого спеціаліста з 

одночасним 

 завершенням здобуття повної 

 загальної середньої освіти 

 

Щодо повторного проходження 

 державної підсумкової атестації 

 y формі зовнішньою оцінювання 

 

У зв'язку з численними зверненнями громадян та закладів освіти стосовно повторного 

проходження у 2019 році державної підсумкової атестації з української мови студентами училищ, 

технікумів та коледжів, які не склали її 2017/2018 навчального року у формі зовнішнього 

оцінювання, роз'яснюсмо. 

 

Положенням про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітню-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22 

серпня 2017 року № 1224, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 р. за № 

1138/31006, передбачено, що предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються одночасно із 

дисциплінами освітню-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста під час перших 

двох курсів. Атестати про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються 

навчальним закладом в уповноваженому органі Міністерства освіти і науки України після 

успішного проходження державної підсумкової атестації і зберігаються в особовій справі студента 

до закінчення ним навчання. 

 

Крім того наказом Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2018 року № 47 

внесено зміни до пункту 8 розділу ІІ зазначеного Положення та 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» передбачено, що студенти, які одержали під час атестації 1, 2, 3 бали, у 2018 році мають 

право повторного складання атестації у 2019 році у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови. 

 

Звертаємо вагу, що у випадку, якщо студенти при повторному складанні державної 

підсумкової атестації у формі зовнішньою незалежного оцінювання отримали 1, 2, 3 бали, вони 

згідно з пунктом 8 розділу ІІ Положення мають бути відраховані. При цьому зазначені студенти 

мають право отримати документ про загальну середню освіту, в додатку до якого будуть зазначені 

їх навчальні досягнення. Водночас такі особи не зможуть отримати документ про здобуття 

освітню-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 

Перший заступник міністра                             В. В. Ковтунець 


