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І. Загальні положення
1. Цим Положенням визначається порядок проведення державної
підсумкової атестації студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний
рівень фахового молодшого бакалавра з одночасним завершенням здобуття
повної загальної середньої освіти у Комунальному навчальному закладі
фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий
коледж ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» (далі – фаховий
коледж), що проводиться відповідно до Законів України «Про освіту»
(частина восьма ст.12), «Про фахову передвищу освіту» (ст. 20), «Про
загальну середню освіту», 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 МОН України від 10 січня 2017 року №25,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за
№118/29986, наказу МОН України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження
Порядку проведення державної підсумкової атестації» (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
18 лютого 2019 року №221), наказу МОН України №945 від 09.07.2019
«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
наказу МОН України від 19.02.2020 року №246 «Про внесення змін до
деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо державної
підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання».
2. Державна підсумкова атестація студентів у фаховому коледжі (далі
– атестація) – форма контролю відповідності освітнього рівня здобувачів
освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра, що
завершили здобуття повної загальної середньої освіти, відповідним
державним вимогам.
3. Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язковою складовою навчального плану (і, відповідно,
кожного індивідуального плану) для здобувачів освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної
середньої освіти. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової
середньої освіти, які пройшли ДПА у формі ЗНО за курс профільної

2

середньої освіти і отримали1-3 бали за її результатами, мають право на її
повторне однократне проходження.
4. Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть
зараховуватися як результати атестації для студентів закладів вищої освіти та
фахової передвищої освіти, які скористалися правом повторного складання
атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що передбачено
пунктом 5 наказу МОН України від 07 грудня 2018 року №1369 «Про
затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №
8/32979».
5. Атестацію в Коледжі, в обов’язковому порядку, проходять особи,
які здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого
бакалавра, крім осіб, які раніше здобули повну загальну середню освіту.
6. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких
проводиться державна підсумкова атестація, визначає Міністерство освіти і
науки України.
7. Результати атестації оцінюються відповідно до
оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

критеріїв

8. Предмети загальноосвітньої підготовки у фаховому коледжі
вивчаються одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми
підготовки фахового молодшого бакалавра в перші два роки навчання.
Свідоцтва про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються
фаховим коледжем в уповноваженому органі Міністерства освіти і науки
України після успішного проходження державної підсумкової атестації і
зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.
9. Разом із свідоцтвом про повну загальну середню освіту видається
додаток до нього, в якому зазначаються досягнення студента у навчанні в
балах за 12-бальною шкалою. У додатку до свідоцтва про повну загальну
середню освіту заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки, що
вивчалися у фаховому коледжі.
10. Для студентів навчальних закладів встановлюються види
морального стимулювання за високі досягнення у навчанні, передбачені
Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну
медаль «За досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства
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освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799.
11. Рішення про представлення студентів до нагородження золотою
або срібною медаллю приймається педагогічною радою педколеджу,
затверджується наказом директора фахового коледжу та узгоджується з
Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.
12. Студентам, нагородженим золотою або срібною медаллю,
видається свідоцтво з відзнакою про повну загальну середню освіту та
відповідна медаль.
II. Проведення атестації
1. Державна підсумкова атестація в фаховому коледжі проводиться у
формі зовнішнього незалежного оцінювання.
2. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких
щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.
Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має
право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів із Переліку.
3. Результати зовнішнього незалежного оцінювання за критеріальною
шкалою 1-12 балів із чотирьох навчальних предметів зараховуються як
оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної
середньої освіти для здобувачів фахової передвищої освіти, які в 2021 році
завершують здобуття повної загальної середньої освіти:
– української мови (усі завдання сертифікаційної роботи) або з
української мови та літератури (субтест «Атестаційні завдання»);
– математики (за результатами виконаних завдань рівня стандарту);
– історії України (субтест «Період ХХ – початок ХХІ століття») або
іноземної мови (за результатами виконаних завдань рівня
стандарту) – за вибором здобувача освіти;
– одного з навчальних предметів, зазначених у пунктах Переліку
МОН – за вибором здобувача освіти.
4. Фаховий коледж
забезпечує своєчасне завершення вивчення
студентами загальноосвітніх предметів.
5. Порядок проведення атестації у формі зовнішнього незалежного
оцінювання визначається Порядком проведення зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
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середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 02 січня 2019 року за № 8/32979 «Про затвердження Порядку
проведення державної підсумкової атестації».
6. Здобувачі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалвра, які отримали 1-3 бали за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання хоча б з одного навчального предмета після повторного
одноразового проходження державної підсумкової атестації у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, відраховуються із фахового коледжу з
отриманням документа про повну загальну середню освіту та академічної
довідки.
7. Здобувачі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, які не з’явилися для проходження атестації у формі зовнішнього
незалежного оцінювання без поважних причин, вважаються такими, що не
пройшли атестацію, та відраховуються з фахового коледжу з отриманням
довідки (академічної довідки).
8. Здобувачам освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, які були звільнені від зовнішнього незалежного оцінювання, за їх
заявою може бути одноразово перенесено атестацію на наступний рік з
унесенням відповідних змін до індивідуального навчального плану.
9. Здобувачі освіти (у разі досягнення ними повноліття) або один із їх
батьків чи інших законних представників можуть письмово звернутися до
директора фахового коледжу щодо проведення атестації у формі ЗНО в інші
строки (за наявності відповідних документів, що підтверджують підстави
перенесення строків), якщо здобувачі освіти:
– хворіли під час атестації;
– не з’явилися для проходження атестації через поважні причини
(смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації
природного чи техногенного характеру, інші обставини, що
об’єктивно унеможливлюють присутність здобувача освіти на
атестації);
– були призвані (мобілізовані) на військову службу;
– виїжджають на постійне місце проживання за кордон.
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Строки атестації таких здобувачів у фаховому коледжі визначаються
наказом директора фахового коледжу, що видається на підставі відповідних
підтвердних документів.
10. Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього
незалежного оцінювання та пройти атестацію в фаховому коледжі, якщо
вони:
мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку
захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України
від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу
освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті
1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають
певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не
реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з
певного(их) навчального(их) предмета(ів);
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
визначаються наказом директора фахового коледжу.

фаховому

коледжі

Особам цих категорій, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, за їх заявою може бути одноразово перенесено
атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального
навчального плану.
11. Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи
близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного
походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність
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здобувача освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього
незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були
допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного
оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через
поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть пройти атестацію в
Коледжі.
Строки атестації таких здобувачів освіти в фаховому коледжі
визначаються наказом директора фахового коледжу, але не раніше
завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
12. Здобувачам освітньо-професійного ступеня фахового молодшого
бакалавра, які не брали участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (з усіх
або окремих навчальних предметів), одноразово може бути перенесено
атестацію на наступний рік з унесенням відповідних змін до індивідуального
навчального плану, якщо вони:
тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після
проведення атестації з певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі
зовнішнього незалежного оцінювання;
брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають
статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбувалися під
час проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з
відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) (за умови неучасті через
поважні причини в основній сесії з цього (цих) навчального(их)
предмета(ів));
не з'явилися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з
відповідного(их) навчального(их) предмета(ів) під час основної та додаткової
сесій через поважні причини.
Строки атестації таких здобувачів освіти в фаховому коледжі освіти
визначаються наказом директора фахового коледжу, але не раніше
завершення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
13. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року
№ 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року
за № 566/19304, та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі з загальної середньої освіти з предметів інваріантної
складової навчального плану, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.
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14. Підсумкові бали виставляються у додаток до свідоцтва про повну
загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від
результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо.
15. Відповідно до Постанови КМУ від 12.07.2004 р. №882 «Питання
стипендіального забезпечення» (зі змінами) при формуванні рейтингових
списків враховуються результати державної підсумкової атестації, яка є
контрольним заходом. У разі перенесення державної підсумкової атестації до
навчального плану наступного курсу, вона виключається з переліку
контрольних заходів поточного семестру.
16. Студентам, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в
Україну після проведення атестації з певного навчального предмета у формі
зовнішнього незалежного оцінювання, рішенням педагогічної ради фахового
коледжу та відповідним наказом директора надається право пройти
атестацію в наступному році.
17. Студентам, які брали участь у спортивних змаганнях, конкурсах,
виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства
України і відбувалися під час проведення додаткової сесії зовнішнього
незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (за умови
неучасті через поважні причини в основній сесії з цього навчального
предмета), за рішенням педагогічної ради фахового коледжу та на підставі
відповідного наказу директора фахового коледжу надається право пройти
атестацію в наступному році.
18. Результати атестації у формі ЗНО 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).
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