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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

I. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає механізм і форми проведення державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту (далі – 

здобувачі освіти) у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України»(далі – Коледж). 

2. У цьому Порядку термін «державна підсумкова атестація здобувачів 

освіти» – означає форму контролю відповідності результатів навчання 

здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на 

відповідному рівні освіти (далі – атестація). 

3. Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів освіти, крім 

випадків, визначених цим Порядком. 

4. Державна підсумкова атестація з предметів проводиться у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

5. Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання 

результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

6. Результати атестації не враховуються під час виставлення річних та 

підсумкових оцінок із навчальних предметів. 

7. Документи про здобуття повної загальної середньої освіти видаються 

здобувачам освіти за результатами атестації. 

8. Документи про повну загальну середню освіту здобувачам освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр замовляються та 

одержуються коледжем після проходження атестації і зберігаються в особових 

справах до завершення навчання. 

 

 



II. Проведення атестації 

 

1. Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання , здобутих на основі  

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10.01.2017 № 25(із змінами), наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.12.2021 року № 1432 Зареєстрованого в міністерстві 

юстиції України 17січня 202 р. № 47/37383 Про внесення змін до наказу 

Міністерства від 07 грудня 2018 року № 1369. 

2. Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також 

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

3. Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має 

право скласти тести не більше як з п’яти навчальних предметів за державним 

коштом, інші вісім предметів учасник ЗНО може складати за власний кошт. 

4. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання у 2022році 

триватиме з 1 лютого до 1 березня 2022 року. 

5. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох навчальних 

предметів зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію. Ці 

учасники мають обов’язково скласти: 

 українську мову (усі завдання сертифікаційної роботи) або української 

мови і літератури (в оцінку ДПА зараховується частина тесту з 

української мови); 

 математику (рівень стандарту); 
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  історію України (частина тесту «Період ХХ – початок ХХІ століття») або 

іноземну мову (рівень стандарту за вибором здобувачів освіти); 

 ще один предмет з переліку за вибором здобувача (біологія, географія, 

історія України, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька 

мова, французька мова). 

6. Графік проведення тестів ЗНО у 2022 році: 

Предмет Дата проведення 

Хімія 26 травня (четвер) 

Іспанська мова 6 червня (понеділок) 

Німецька мова 6 червня (понеділок) 

Французька мова 6 червня (понеділок) 

Англійська мова 7 червня (вівторок) 

Математика 3 червня (п’ятниця) 

Українська мова 31 травня (вівторок) 

Українська мова та література 31 травня (вівторок) 

Історія України 10 червня (п’ятниця) 

Фізика 23 травня (понеділок) 

Біологія 17 червня (п’ятниця) 

Географія 14 червня (вівторок) 

 

7. Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних 

предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників 

тестувань. 

8. Додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання триватиме упродовж 05-17 травня 2022 року включно. 

 



Додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній 

сесії тестування з поважних причин, пройде у період з 23 червня по 13 липня 

2022 року. 

9. Оголошення результатів учасників додаткової сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання відбудеться не пізніше 20 липня 2022 року. 

10. Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного 

оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, якщо вони: 

 за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за 

умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної 

комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються 

наказом керівника закладу освіти. 

Контроль за проведенням атестації в Коледжі здійснюється його 

засновником (уповноваженим ним органом управління у сфері освіти). 

11. Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання є обов’язковою складовою навчального плану (і, відповідно, 

кожного індивідуального навчального плану) для здобувачів освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної 

середньої освіти.  

12. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, 

які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 
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оцінювання за курс повної загальної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її 

результатами, можуть одноразово повторно пройти державну підсумкову 

атестацію у формі зовнішнього наступного року. 

13. Здобувачі фахової передвищої освіти, які отримали 1-3 бали за 

результатами зовнішнього незалежного хоча б з одного навчального предмета 

при першому та повторному однократному проходженні державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання наступного року, 

відраховуються із закладу освіти з отриманням документа про повну загальну 

середню освіту та академічну довідку. 

14. Здобувачі фахової передвищої освіти, які не з’явилися для проходження 

атестації в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання без 

поважних причин, вважаються такими, що не пройшли атестацію, та 

відраховуються із закладів освіти з отриманням академічної довідки.  

ІІІ. Подання та розгляд апеляцій, апеляційні комісії 

1. Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в Коледжі 

здобувач освіти (у разі досягнення повноліття), один із батьків або інших 

законних представників може подати апеляційну скаргу до апеляційної комісії 

протягом трьох робочих днів після визначення результатів атестації. 

2. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у 

триденний строк із дати їх надходження. 

3. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви може 

прийняти таке рішення: 

 відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для 

зміни оцінки у зв'язку з порушенням процедури проведення атестації та 

оцінювання; 

 задовільнити апеляційну заяву. 



У разі задоволення апеляційної заяви апеляційна комісія приймає рішення 

щодо зміни оцінки за атестацію. Повторна атестація апеляційною комісією не 

проводиться. 

Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом 

засідання апеляційної комісії, що підписується всіма членами комісії та на 

підставі якого видається наказ місцевого органу управління у сфері освіти. 

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду. 

4. Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 

2015 року № 533). 

 

 

 

Завідувач  відділенням за спеціальністю   Валерій СМУШАК
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