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Методичний вісник.  

Інформаційно-методичний збірник. №1/2019. Харків: Методичний центр 

Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської 
ради, 2019. – 70 с.  

 

 

Збірник містить інформацію про методичну тему над якою методичний 

центр УО буде працювати протягом 2019-2023 років. Інформаційно-

методичний вісник призначений для керівників, методистів, педагогічних 

працівників закладів освіти. 

 

 

Відповідальний за випуск: Токар О.В., завідувач методичного центру УО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали обговорено та схвалено методичною радою МЦ УО 

Новобаварського району Харківської міської ради від 28.12.2018 року 

(протокол №5), рекомендовано для використання у ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО, ЗПО 
Новобаварського району. 
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ЗМІСТ  

ВСТУП……………………………………………………4 

 

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ……………………………... 
 Про добровільність сертифікації педагогічних працівників 

Лист МОН № 1/9-8 від 04.01.19 року 

 Про розширення бази проведення експерименту всеукраїнського 
рівня на базі закладів загальної середньої освіти на 2017-2022 роки 

Наказ МОН № 27 від 11.01.2019 року 

 Про затвердження програми незалежного тестування фахових 
знань та умінь учителів початкової школи 

Наказ МОН № 33 від 14.01.2019 року 

 Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів 
закладів загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 1461 від 27.12.2018 року 

 Про проведення VIII Європейської математичної олімпіади 
«European Girls’ Mathematical Olympіad» 

Наказ МОН № 1465 від 28.12.2018 року 

 Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 
фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 1491 від 29.12.2018 року 

 Про затвердження плану розроблення та імплементації модулів 

"Навчання через гру" у програми підготовки педагогів та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Наказ МОН № 1454 від 26.12.2018 року 

 Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 

атестації 

Наказ МОН № 1369 від 07.12.2018 року 

 Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту 

Наказ МОН № 59 від 25.01.2019 року 

 Методичні рекомендації щодо особливостей проведення 

державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н. р. 
Лист МОН № 1/9-41 від 23.01.19 року 

 Про проведення ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків 

Лист ІМЗО № 22.1/10-271 від 29.01.19 року 

 Про XV Всеукраїнський турнір юних журналістів 

Лист ІМЗО № 22.1/10-290 від 31.01.19 року 

 Про деякі питання документів про загальну середню освіту 

Наказ МОН № 1109 від 16.10.2018 року 

 Про відзначення Міжнародного дня рідної мови в Україні 
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Лист ІМЗО № 22.1/10-293 від 31.01.19 року 

 Про фінальний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Наказ МОН № 88 від 31.01.2019 року 

 Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 

2019 році 

Наказ МОН № 87 від 31.01.2019 року 

 

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМУЄ 
Робота над методичною темою методичного центру УО 2018-2023рр 

 

МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА 
О.В. Токар, завідувач МЦ  Методична робота. Робота над єдиною 

методичною темою. Практичні поради. 
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Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед українською 

системою освіти цілий ряд принципово нових проблем, обумовлених 

політичними, соціально-економічними, світоглядними та іншими факторами, 

серед яких слід виділити необхідність підвищення якості та доступності 

освіти, збільшення інтеграції у світовий освітній простір, створення 

оптимальних в економічному плані освітніх систем, посилення зв'язків між 

різними рівнями освіти.  

Сьогодні традиційні педагогічні засоби змісту й організації освітнього 

процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і 

характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в 

педагогіці. Найважливіші з них виявляються у нездатності закладів освіти, по-

перше, впливати на дитину для формування цілісної особистості, по-друге, у 

невмінні враховувати індивідуальні, вікові та соціо-біопсихологічні 

особливості учня, неповторність особистості кожного. Тому у сучасному 

вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень 

освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини, значною мірою залежатиме 

від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на 

нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та 

психологопедагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до 

навчання.  

Інформаційно-методичний вісник містить нормативні документи, 

інформаційні матеріали освітнього та методичного спрямування, матеріали з 

досвіду роботи педагогічних колективів та педпрацівників закладів освіти 

Новобаварського району міста Харкова, а також авторські розробки 

методистів та педагогів з актуальних проблем освітньої та виховної діяльності.  

В подальшому ми плануємо висвітлювати на сторінках цього збірника 

новинки у сфері освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій в 

освітній процес, кращий досвід роботи педагогів району, надавати корисні 

поради та ознайомлювати вас з новими законодавчими та нормативними 

документами.  

Запрошуємо до співпраці і пропонуємо надавати нам свої цікаві 

матеріали, які можуть бути розміщені у збірнику.  

Колектив МЦ УО адміністрації Новобаварського району 

 

 

 

Вступ 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-8 від 04 січня 2019 року 
Керівникам закладів загальної 

середньої освіти 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою 
Про добровільність сертифікації 

педагогічних працівників 

Шановні колеги! 
Враховуючи наявність в інформаційних мережах різних тлумачень 

процедури сертифікації педагогічних працівників, Міністерство освіти і науки 

України вважає за необхідне роз’яснити деякі основні концептуальні засади 

цього процесу. 
Як відомо, сертифікація педагогічних працівників запроваджена 

новим Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року (далі - Закон). 

Відповідно до частини 2 статті 51 Закону сертифікація педагогічного 
працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його 

ініціативою. 

На виконання частини 6 статті 51 Закону Міністерством було 

напрацьовано проект відповідного Положення про сертифікацію педагогічних 
працівників, яке було затверджене Кабінетом Міністрів України 27 грудня 

2018 року (далі - Положення). 

Згідно з абзацом третім пункту 1 Положення педагогічні працівники 
беруть участь у сертифікації виключно за своєю ініціативою та бажанням 

на добровільних засадах, а відповідно до абзацу першого пункту 5 

Положення сертифікація педагогічного працівника здійснюється за умови 

його добровільної реєстрації. 
Відповідно до частини 5 статті 61 Закону педагогічний працівник, який 

пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків 

посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу 
педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, який є дійсним 

протягом трьох років. 

Крім того, згідно з частиною 4 статті 51 Закону успішне проходження 

сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним 
працівником. 

На продовження цієї норми Закону у пункті 40 Положення зазначено, що 

успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової 

(позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому 
наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної 

вищої категорії. 

Водночас згідно з пунктом 41 Положення неуспішне проходження 
педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його 

чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння 

Офіційні документи 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
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наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній 

посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу. 

Звертаємо вашу увагу, що згідно з постановою Уряду, якою затверджено 
Положення, у 2019 році в рамках пілотного проекту сертифікацію зможуть 

пройти не більше однієї тисячі вчителів початкових класів. 

Наказом Міністерства від 29 грудня 2018 року № 1486 встановлено, що 

«у 2019 році у рамках пілотного проекту із сертифікації педагогічних 
працівників реєстрація для проходження сертифікації здійснюється з 15 

січня по 01 лютого 2019 року». 

Також, щоб вчителі кожного регіону мали можливість подати заявку на 
добровільну сертифікацію, Міністерство визначило цим наказом 

гарантовану граничну кількість місць для реєстрації вчителів початкових 

класів пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві. 

Враховуючи зазначене вище, просимо утриматися від будь-яких дій, які 
можна тлумачити як тиск, примус, спонукання, прохання тощо педагогічних 

працівників щодо проходження чи непроходження ними сертифікації. Ця 

справа виключно добровільна і жодні заходи адміністративного впливу 
неприпустимі. 

Це надзвичайно важливо для подальшого напрацювання механізмів 

сертифікації, як інструменту державної політики. 

Також просимо не вести жодного контролю чи обліку за тим, скільки, з 
яких закладів освіти і яких педагогічних працівників (стаж роботи, 

кваліфікаційна категорія, педагогічні звання тощо) подали чи подають свої 

документи на сертифікацію. 
Міністерство також не вимагає і не вимагатиме жодних звітів за 

результатами сертифікації, не питатиме про причини попиту на сертифікацію 

в одній області і відсутність попиту (якщо таке станеться) в іншій області. 

Водночас просимо усіх керівників закладів освіти безвідмовно надавати 
усім працівникам, які виявили бажання прийняти участь у сертифікації, 

необхідні їм для реєстрації довідки, витяги, інформацію тощо. 

З Положенням про сертифікацію педагогічних працівників можна буде 
ознайомитися на сайтах Уряду, МОН, УЦОЯО. Також Міністерство 

надаватиме роз’яснення та поради з інших питань процедури сертифікації. 

З повагою 

Міністр                                          Лілія Гриневич 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 27 від 11 січня 2019 року 

Про розширення бази проведення 

експерименту всеукраїнського рівня 

на базі закладів загальної середньої освіти 

на 2017-2022 роки 
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63119/
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листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки від 11 липня 2017 року № 994), пункту 5 розділу ІІ Програми 
всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення 1 впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028, 

враховуючи лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2018 № 063-
8765, висновок комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-

експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської 

молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти 1 науки України від 02 жовтня 2018 року 
(протокол № 46), з метою подальшої реалізації завдань всеукраїнського 

експерименту НАКАЗУЮ: 

1. Унести зміни до Переліку учасників всеукраїнського експерименту, 
зазначеного у додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2017 № 1025 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 
початкової загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів на 2017-2022 роки», виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) сприяти та надавати допомогу у 

забезпеченні необхідних умов для проведення всеукраїнського експерименту 

педагогічним колективам закладів загальної середньої освіти міста Києва 

відповідно до переліку. 
3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах 

архіву. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Хобзея П. К. 

Міністр                                Л. М. Гриневич 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 33 від 14 січня 2019 року 

Про затвердження програми незалежного тестування 

фахових знань та умінь учителів початкової школи 

Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про освіту», 

підпункту 5 пункту 28 Положення про сертифікацію педагогічних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2018 р. № 1190, НАКАЗУЮ: 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56646/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/631/63168/5c3de19e646fa120691522.pdf
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
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1. Затвердити програму незалежного тестування фахових знань та умінь 

учителів початкової школи (далі - Програма), що додається. 

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Бойко В. І.) під час 
розроблення та укладання тестів для оцінювання фахових знань та умінь 

учителів початкової школи забезпечити відповідність тестових завдань змісту 

Програми. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
міністра П. К. Хобзея. 

Міністр                                   Л. М. Гриневич 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1461 від 27 грудня 2018 року 

Про затвердження типових освітніх 

програм для 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти 

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 64 Закону України 
«Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 

87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та рішення 

колегії Міністерства освіти і науки України (протокол 12/2-2 від 22.12.2018) 

НАКАЗУЮ: 
1. Надати типовим освітнім програмам для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» 

відповідно до переліку, що додається. 
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. 

Г.) забезпечити оприлюднення типових освітніх програм для 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти на офіційному веб-сайті Міністерства 

освіти і науки України. 
3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, керівникам закладів освіти забезпечити 

необхідні умови щодо реалізації змісту типових освітніх програм для 3-4 
класів закладів загальної середньої освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

Міністр                              Л. М. Гриневич 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1465 від 28 грудня 2018 року 
Про проведення VIII Європейської 

математичної олімпіади «European 

Girls’ Mathematical Olympіad» 
Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 01.11.2018 № 

28158/6/1-17, постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 № 95, 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/631/63199/teachers-program.pdf
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63268/5c40b42b7401f171566275.pdf
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Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, та ураховуючи 

листи Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 1/11-162 і 
Міністерства фінансів України від 26.11.2018 № 07010-07-5/30903, з метою 

зміцнення міжнародного співробітництва у галузі освіти і науки та 

популяризації математичної освіти НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 7 по 13 квітня 2019 року у м. Києві VIII Європейську 
математичну олімпіаду «European Girls’ Mathematical Olympіad» (далі – 

Олімпіада). 

2. Утворити Організаційний комітет VIII Європейської математичної 
олімпіади «European Girls’ Mathematical Olympіad» (далі - Організаційний 

комітет) у складі, що додається. 

3. Надати голові Організаційного комітету право у разі потреби вносити 

зміни до складу Організаційного комітету. 
4. Організаційному комітету у місячний строк затвердити план заходів з 

підготовки та проведення Олімпіади. 

5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. 
Г.) та Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Спірін О. М.) здійснити заходи з організації та проведення Олімпіади. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 
Міністр                                        Л. М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

№ 1491 від 29 грудня 2018 року 

Про проведення Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в закладах 

загальної середньої освіти 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 
стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 23.04.2012 № 491, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 

15.05.2012 за № 754/21067, НАКАЗУЮ: 
1. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України (Стеценко В. Г.) (далі - Комітет) спільно з державною науковою 

установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 

України (Спірін О. М.) та департаментом загальної середньої та дошкільної 
освіти (Кононенко Ю. Г.) провести Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 

стан фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти (далі - 

Конкурс) у номінації «Кращі загальноосвітні навчальні заклади (міські - дві 
категорії: 1-ша категорія - кількість учнів більше 700 та 2-га категорія — 

кількість учнів до 700; сільські; школи-інтернати для дітей сиріт; спеціальні 

https://osvita.ua/legislation/other/52125/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63269/5c40b4af0587e368396052.pdf
https://osvita.ua/legislation/other/29516/
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школи-інтернати; навчально-виховні комплекси)» протягом 2018/2019 

навчального року. 

2. Затвердити склад Всеукраїнського журі та склад організаційного 
комітету третього (заключного) туру Конкурсу, що додаються. 

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської 

міської державних адміністрацій забезпечити участь колективів закладів 

загальної середньої освіти у проведенні Конкурсу. 
4. Організаційному комітету та Всеукраїнському журі розглянути подані 

матеріали та до 01 серпня 2019 року, відповідно до номінацій, прийняти 

остаточне рішення про переможців і призерів Конкурсу.  
5. Комітету передбачити кошти для нагородження переможців та призерів 

Конкурсу відповідно до Положення. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

П. К. Хобзея. 
Міністр                                 Л. М. Гриневич 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

№ 1454 від 26 грудня 2018 року 

Про затвердження плану 

розроблення та імплементації 

модулів "Навчання через гру" у 

програми підготовки педагогів та 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року» 
від 14 грудня 2016 року № 988-р, пункту 8 Положення про Міністерство освіти 

і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року № 630, та з урахуванням звернення директора департаменту 
Спільнот навчання через гру Тhе LEGO Foundation Кacпepa Оттосона 

Канструпа (вхідний лист МОН від 10.12.2018 № 33254/0/2-18) НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план розроблення та імплементації модулів "Навчання 

через гру" у програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
що додається. 

2. Затвердити план розроблення та імплементації модулів "Навчання 

через гру" у програми підготовки педагогів у закладах вищої освіти, 

що додається. 
3. Затвердити склад робочої групи з розроблення та імплементації 

модулів "Навчання через гру" у програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що додається. 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63270/5c40b7ea6b114216089308.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63271/5c3c45591386b821284180.pdf
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63271/1_5c3c45591386b821284180.pdf
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63271/5c3c45591386b821284180_1.pdf
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4. Затвердити перелік закладів післядипломної педагогічної та вищої 

освіти, у яких буде реалізовано план розроблення та імплементації модулів 

"Навчання через гру", що додається. 
5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. 

Г.) забезпечити організаційно-методичну підтримку розроблення та 

імплементації модулів "Навчання через гру" у програми підготовки педагогів 

та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
6. Департаментам (управлінням) освіти і науки, інститутам 

післядипломної педагогічної освіти Вінницької, Запорізької, Одеської 

областей забезпечити виконання завдань плану розроблення та імплементації 
модулів "Навчання через гру" у програми підготовки педагогів та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 
Міністр                                Л. М. Гриневич 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
№ 1369 від 07 січня 2018 року 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 р. за № 8/32979 
Про затвердження Порядку проведення 

державної підсумкової атестації 

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 12 Закону України 
"Про освіту", Положення про Міністерство освіти і науки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 

року № 630, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок проведення державної підсумкової атестації (далі 
- Порядок), що додається. 

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) 

забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 

забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву. 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 
1547 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти", зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602; 
 наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 

1224 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63271/5c3c45591386b821284180_2.pdf
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/other/52125/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57601/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57601/
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освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року 

за № 1138/31006. 

5. Встановити, що студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної 

загальної середньої освіти та які отримали в 2018 році 1 - 3 бали за 

результатами державної підсумкової атестації, можуть повторно пройти 

державну підсумкову атестацію в наступному році. 
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 

абзацу другого пункту 2 розділу II Порядку, який набирає чинності з 01 січня 

2021 року. 
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

Міністр                     Л. М. Гриневич 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 

07 грудня 2018 року № 1369 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 р. за № 8/32979 

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 закладах загальної середньої освіти I - III ступенів та інших 
закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти 

на певному рівні освіти (далі - заклади освіти) та осіб, які здобувають загальну 

середню освіту за сімейною (домашньою) формою. 

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). 
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну 

освіту", "Про вищу освіту". 

3. Проходження атестації є обов'язковим для здобувачів освіти, крім 
випадків, визначених цим Порядком. 

4. Атестацію проходять особи, які завершують здобуття початкової (у 4 

класі), базової середньої (у 9 класі) та повної загальної середньої освіти (в 11 

(12) класі, а також здобувають професійну (професійно-технічну) освіту та 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, крім осіб, які раніше 

здобули повну загальну середню освіту. 

5. Атестація може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2245/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2245/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2235/


14 
 

6. Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання 

результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Атестація осіб, які завершують здобуття початкової освіти, здійснюється 
лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості 

освіти. 

7. Результати атестації не враховуються під час виставлення річних 

оцінок із навчальних предметів. 
8. Якщо атестація проводиться в закладі освіти, оцінки за атестацію 

зазначаються у протоколі державної підсумкової атестації, що складається за 

формою, наведеною в додатку до цього Порядку, класному журналі та 
відповідних документах про освіту. 

9.Документи про здобуття базової та повної загальної середньої освіти 

видаються за результатами атестації. 

Документи про повну загальну середню освіту здобувачів освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста замовляються та одержуються 

закладом освіти після проходження атестації і зберігаються в їхніх особових 

справах до завершення навчання. 
II. Проведення атестації 

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

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 
2. Атестація з української мови є обов'язковою для здобувачів всіх рівнів 

загальної середньої освіти. Атестація з математики є обов'язковою для 

здобувачів початкової та базової середньої освіти. 
Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики є 

обов'язковою для здобувачів повної загальної середньої освіти. 

3. Якщо особи, які завершують здобуття початкової освіти, здобувають 

освіту мовами національних меншин чи корінних народів або перебували за 
кордоном і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, 

замість атестації з української мови можуть проходити атестацію з мови 

навчання (за заявою одного з батьків або інших законних представників та за 
рішенням педагогічної ради). 

4. Атестація в закладі освіти проводиться в письмовій формі. Строки 

атестації в закладі освіти щороку затверджує керівник закладу освіти в межах 

навчального року. 
Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник 

закладу освіти. Завдання для атестації в закладі освіти здобувачів початкової 

освіти складають в закладі освіти. 

5. 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). 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/632/63274/Dodatok_1.docx
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
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6. Здобувачі освіти закладу загальної середньої освіти "Міжнародна 

українська школа" можуть пройти атестацію в закладі освіти на території 

країни їх проживання або перебування незалежно від визначеної форми 
проведення атестації. 

7. Громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про 

відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, для отримання 

документа державного зразка про базову середню або повну загальну середню 
освіту проходять атестацію екстерном. На підставі письмового звернення до 

закладу загальної середньої освіти та за згодою відповідного органу 

управління у сфері освіти одночасно може бути проведено атестацію 
екстерном за курс базової середньої та повної загальної середньої освіти. 

За наявності міжнародних договорів України про взаємне визнання та 

еквівалентність документів про освіту атестація не проводиться, крім випадку 

наявності особистої заяви здобувача освіти, одного з батьків або інших 
законних представників. 

8. Здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою 

та заочною формами, можуть пройти атестацію в закладі освіти (за умови, що 
вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні). 

Особи, які здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною 

формою, проходять атестацію в закладі освіти за відповідний рівень повної 

загальної середньої освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні). 

9. Атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту за сімейною 

(домашньою) формою, здійснюється на загальних підставах і проходить у 
закладах освіти, на території обслуговування яких вони проживають, або в 

інших закладах освіти, які ведуть їх облік. 

10. Здобувачі освіти, які перебувають в установах виконання покарань і 

слідчих ізоляторах, проходять атестацію в закладі освіти, що забезпечує 
здобуття загальної середньої освіти. 

11. Здобувачі освіти, які проживають на тимчасово окупованій території 

України, на території проведення антитерористичної операції (на період її 
проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях (на період здійснення зазначених заходів), 

території населених пунктів на лінії зіткнення і не здобувають загальну 
середню освіту в закладах освіти, розташованих на території, підконтрольній 

Україні, можуть пройти атестацію екстерном у закладах освіти, 

рекомендованих органами управління у сфері освіти. 

12. Здобувачі освіти, які проживають на тимчасово окупованій території 
України, на території проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях (на період здійснення зазначених заходів), 

території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть пройти атестацію 
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відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 
року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 

року за № 795/28925, або Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-

технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 

907/29037. 
13. Здобувачі освіти (у разі досягнення ними повноліття) або один з їх 

батьків чи інших законних представників можуть письмово звернутись до 

керівника закладу освіти щодо проведення атестації в закладі освіти в інші 

строки, у тому числі достроково (за наявності відповідних документів, що 

підтверджують підстави перенесення строків), якщо здобувачі освіти: 

 хворіли під час проведення атестації; 

 не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть 

членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та 
техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють 

присутність здобувача освіти на атестації); 

 тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і 
повернулися в Україну після проведення атестації; 

 були призвані (мобілізовані) на військову службу; 

 виїжджають на постійне місце проживання за кордон. 

Строки атестації таких здобувачів у закладі освіти визначаються наказом 

керівника закладу освіти, що видається на підставі відповідних підтвердних 

документів. 

14. Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного 

оцінювання та пройти атестацію в закладі освіти, 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 

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51769/
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/55587/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/
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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 закладі освіти визначаються 

наказом керівника закладу освіти. 

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. 

15. 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 

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 
закладі освіти. 

Строки атестації таких здобувачів освіти в закладі освіти визначаються 

наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

16. Здобувачі освіти, які не брали участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні (з усіх або окремих навчальних предметів), можуть пройти 

атестацію в закладі освіти (для осіб, які навчаються в закладах загальної 
середньої освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти) або 

їм одноразово може бути перенесено атестацію на наступний рік з унесенням 

відповідних змін до індивідуального навчального плану (для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), 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; 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54603/
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 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 закладах загальної середньої 

освіти та закладах професійної (професійно-технічної) освіти визначаються 
наказом керівника закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

17. Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які 
отримали 1 - 3 бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

хоча б з одного навчального предмета, відраховуються із закладу освіти з 

отриманням документа про повну загальну середню освіту та академічної 

довідки. 
Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 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 довідки 

(академічної довідки). 

18. Здобувачі освіти, 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, 

можуть пройти атестацію у закладі освіти. Строки її проходження 

визначаються наказом керівника закладу освіти, але не раніше 01 вересня 
поточного року. 

19. Здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або 

попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) 

міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня A-2 і вищого рівня (для 
класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним 

рівнем) або рівня B-1 і вищого рівня (для класів із поглибленим вивченням 

іноземних мов), результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної 
мови. 

Здобувачам повної загальної середньої освіти, які в поточному або 

попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) 

міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вищого рівня (для 
класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним 

рівнем) або рівня B-2 (для класів із поглибленим вивченням іноземних мов) і 

вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної 

мови. 
У відповідному документі про освіту з іноземної мови виставляється 

оцінка за атестацію - 12 балів. 
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Перелік таких міжнародних мовних іспитів щороку визначається 

Міністерством освіти і науки України. 

20. Якщо атестація проводиться в закладі освіти, оцінки за атестацію 
зазначаються в протоколі державної підсумкової атестації, що складається за 

формою, наведеною в додатку до цього Порядку, класному журналі та у 

відповідних документах про освіту. 

21. Контроль за проведенням атестації в закладі освіти здійснюється його 
засновником (уповноваженим ним органом управління у сфері освіти). 

22. Під час проведення атестації в закладі освіти може бути присутній 

представник засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу 
управління у сфері освіти. 

III. Державні атестаційні комісії 

1. Для проведення атестації в закладі освіти створюються державні 

атестаційні комісії (далі - комісії). 
Комісії створюються наказом керівника закладу освіти не пізніше ніж за 

місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.  

2. До складу комісії входять: 

 для атестації здобувачів початкової освіти: голова (керівник закладу 
освіти або його заступник) і вчитель, який викладає у відповідному класі 

початкової школи; 

 для атестації здобувачів базової середньої чи повної загальної середньої 
освіти: голова (керівник закладу освіти або його заступник) і члени комісії: 

учитель (викладач), який викладає навчальний предмет у цьому класі (групі), 

та вчитель (викладач) навчальних предметів відповідної освітньої галузі або 

предметної (циклової) комісії (у разі створення). 

Головою комісії не може бути керівник закладу освіти (його заступник), 

який викладає в цьому класі навчальний предмет, з якого проводиться 

атестація. 
Для атестації здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою може 

бути створена окрема комісія, до складу якої входять голова (керівник закладу 

освіти або його заступник) та вчитель початкових класів (якщо атестація 
проводиться за рівень початкової освіти) або вчитель навчальних предметів 

відповідної освітньої галузі (якщо атестація проводиться за рівень базової 

середньої або повної загальної середньої освіти). 

3. Голова та члени комісії забезпечують дотримання порядку проведення 
атестації та об'єктивність оцінювання. 

4. Розклад роботи комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується 

заступником директора з навчальної роботи і оприлюднюється на 

інформаційному стенді закладу освіти та/або на його веб-сайті. 
5. Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова 

та члени комісії. 

Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали 
атестації зберігаються відповідно до законодавства. 
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6. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації 

в закладі освіти покладається на керівника закладу освіти. 

7. За потреби можуть бути створені декілька комісій для проведення 
атестації з одного навчального предмета. 

8. Втручання в процес проведення атестації та визначення її результатів 

осіб, які не є членами комісії, не допускається.  

IV. Звільнення від атестації в закладі освіти 
1. Від атестації в закладі освіти можуть бути звільнені (відповідно до 

пунктів 2 - 8 цього розділу): 

 здобувачі освіти, які за станом здоров'я не можуть її складати; 

 особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 
розвитку; 

 здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках; 

 здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, 
виставках, що мають статус міжнародних; 

 здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого 

надзвичайного стану; 

 учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, 
змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних; 

 учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, 

конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства 
України, та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

 переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України. 

2. Особи, які за станом здоров'я не можуть проходити атестацію в закладі 

освіти, звільняються від неї відповідно до Інструкції про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820. 
3. Від проходження атестації за заявою батьків (одного з батьків) або 

інших законних представників звільняються особи з особливими освітніми 

потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме глухі, зі зниженим 

слухом, сліпі, зі зниженим зором, із порушеннями опорно-рухового апарату, 
тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, 

порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму. 

4. Здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно 

до статті 17 Закону України "Про відпустки", звільняються від атестації за 
умови подання особистої заяви та медичного висновку, виданого закладом 

охорони здоров'я. 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/34667/


21 
 

Здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до 

статті 18 Закону України "Про відпустки", звільняються від атестації за умови 

подання особистої заяви та копії свідоцтва про народження дитини. 
5. Здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, 

виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства і 

відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації (за 

винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання) за наявності документів, що 

підтверджують такі обставини. 

6. Здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації 
природного та техногенного походження, звільняються від атестації за 

рішенням Міністерства освіти і науки України або місцевих органів 

управління освітою. 

7. Учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, 
змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до 

законодавства і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від 

атестації (за винятком навчальних предметів, атестація з яких проводиться у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання). 

У відповідний документ про освіту виставляється оцінка за атестацію - 12 

балів із того навчального предмета, з якого здобувачі освіти брали участь у 

тренувальних зборах (за винятком навчальних предметів, атестація з яких 
проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання), з інших 

навчальних предметів, від атестації з яких здобувача освіти було звільнено, 

робиться запис "звільнений(а)". 
8. Учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів 

турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до 

законодавства, та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

звільняються від атестації з навчальних предметів (крім навчальних предметів, 
атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання), 

з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах.  

Переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України (у відповідних випускних 

класах, групах) звільняються від атестації з навчальних предметів, які є 

базовими для оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 

конкурсу (крім навчальних предметів, атестація з яких проводиться у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання). У відповідний документ про освіту з 

таких навчальних предметів виставляється оцінка за атестацію - 12 балів. 

9. Здобувачам освіти, звільненим від атестації відповідно до пунктів 2 - 6 

цього розділу, у відповідному документі про освіту робиться запис 
"звільнений(а)". 

10. Звільнення від атестації здійснюється відповідно до наказу керівника 

закладу освіти. 
V. Подання та розгляд апеляцій, апеляційні комісії 
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1. Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в 

закладі освіти 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 в закладі освіти. 

2. Апеляційні комісії для розгляду апеляційних скарг щодо атестації в 

закладах загальної середньої освіти з кожного навчального предмета 
створюються відповідними місцевими органами управління у сфері освіти. 

Чисельність і склад таких апеляційних комісій затверджуються наказом 

керівника відповідного органу управління у сфері освіти.  
3. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у 

триденний строк із дати їх надходження. 

4. 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.  

5. 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). 
Генеральний директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                             А. О. Осмоловський 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
№ 59 від 25 січня 2019 року 

Про проведення в 2018/2019 навчальному 

році державної підсумкової атестації 

осіб, які здобувають загальну середню освіту 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
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Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 

8/32979, 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,  

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій довести до відома керівників 

закладів загальної середньої освіти про необхідність: 

1) організації проведення у закладах загальної середньої освіти y 
письмовій формі державної підсумкової атестації осіб, які в 2018/2019 

навчальному році завершують здобуття початкової, базової середньої освіти, 

з навчальних предметів відповідно до додатків 1, 2 до цього наказу;  
2) забезпечення проходження державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання особами, які в 2018/2019 навчальному 

році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, з навчальних 

предметів відповідно до додатка 3 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; 

3) організації проведення у закладах загальної середньої освіти y 

письмовій формі державної підсумкової атестації осіб, які зазначені у пунктах 
6 -11, 13 -16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 

грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 
січня 2019 року за № 8/32979, та в 2018/2019 навчальному році завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти, з навчальних предметів відповідно 

до додатка 3; 

4) організації проведення у 11 класах закладу 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. 
2. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 

у яких учні (слухачі, студенти) здобувають загальну середню освіту: 

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 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/


24 
 

мови, а також із математики або історії України (за вибором учня (слухача, 

студента)) з урахуванням вимог підпунктів 5, 6 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 основ! повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 

1030/32482; 
2) організувати проведення у закладах освіти у письмовій формі 

державної підсумкової атестації осіб, які в 2018/2019 навчальному році 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти з одного навчального 
предмета загальноосвітньої підготовки навчального плану, крім української 

мови, історії України, математики (за вибором закладу освіти; заклад освіти 

може надати можливість вибору навчального предмета учням (слухачам, 

студентам)). 
3. Керівникам закладів вищої освіти, у яких навчаються студенти, які за 

результатами складання державної підсумкової атестації з української мови у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році одержали 1, або 2, або 
3 бали, забезпечити проходження цими студентами 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 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. 
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. 

Г.) розробити до 01 березня 2019 року методичні рекомендацій щодо 

укладення завдань для державної підсумкової атестації в закладі освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Карандія В. А. 

Міністр                                   Л. М. Гриневич 

Додаток 1 до наказу 
Міністерства освіти і науки України 

від 25 січня 2019 року № 59 

ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році 

проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують 

здобуття початкової освіти (у 4-х класах закладів загальної середньої 

освіти) 

1. Українська мова (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). 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61971/
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2. Математика. 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 
та шкільної освіти                                          А. О. Осмоловський 

 

 

 
Додаток 2 до наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 25 січня 2019 року № 59 
ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році 

проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують 

здобуття базової середньої освіти (у 9-х класах закладів загальної 

середньої освіти) 

1. Українська мова. 

2. Математика. 
3. Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради 

закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти): 

1) біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану 
закладу освіти), українська література, фізика, хімія - для учнів класів з 

українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної 

меншини; 
2) біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану 

закладу освіти), інтегрований курс «Література», мова національної меншини, 

українська література, фізика, хімія - для учнів класів з навчанням або 
вивченням мови національної меншини. 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 
та шкільної освіти                                          А. О. Осмоловський 

Додаток 3 до наказу 

Міністерства освіти і науки України 

від 25 січня 2019 року № 59 
ПЕРЕЛІК  

навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році 

проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти (у 11-х (12-х) класах закладів 

загальної середньої освіти) 

1. Українська мова. 

2. Історія України або математика (за вибором учня*). 
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3. Один із навчальних предметів зі списку: історія України, математика, 

біологія, географія, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або 

французька мова), фізика, хімія (за вибором учня*). 
*Учні, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали другим 

навчальним предметом історію України, можуть вибрати третім навчальним 

предметом математику і навпаки. 

Генеральний директор 
директорату дошкільної 

та шкільної освіти                                          А. О. Осмоловський 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-41 від 23 січня 2019 року 

Департаменти (управління) освіти 

освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 

інститути післядипломної 

педагогічної освіти 
Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання 

методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації з 

іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 н. р. 
Просимо довести їх до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

та вчителів. 

Додаток на 7 арк. 
3 повагою, 

Заступник Міністра                               Вадим Карандій 

  

Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної 

підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н. р. 

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році 

проводиться відповідно до Порядку (далі - Порядок) проведення державної 
підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України (далі - МОН України) від 07 грудня 2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 

8/32979. 
Державна підсумкова атестація з іноземної мови (англійська, або 

німецька, або іспанська, або французька) проводитиметься як предмет за 

вибором. 

Атестація з іноземних мов для учнів 9-го класу проводиться у письмовій 
формі і складається з трьох частин (аудіювання, читання та використання 

мови) за матеріалами, підготовленими вчителем. 

При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки 
завдань, насамперед - відповідності завдань рівням зазначених у державних 

стандартах та навчальних програмах: для закладів загальної середньої освіти - 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
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рівень А2+, для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 

- рівень В1. 

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових 
відповідного рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому 

бланку. До складу матеріалів має входити: аудіозапис тексту на будь-якому 

електронному носії, який використовується для проведення аудіювання з 

одним  післятекстовим завданням; текст для читання з одним післятекстовим 
завданням; текст із пропущеними словами на використання мови. 

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у 

класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов, крім 
аудіозапису тексту та післятекстового завдання до нього. Цей текст та 

завдання є єдиними для всієї групи. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує 

окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно 

до критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань 
відводиться 60 хвилин. 

Вимоги до складових частин атестації. 

Перше завдання - слухання тексту та виконання післятекстового 
завдання. 

Мета — виявити рівень сформованості умінь учнів розуміти прослухану 

інформацію у визначений проміжок часу для задоволення конкретних потреб, 

якщо мовлення чітке й повільне. 
Типи аудіотекстів: записаний текст (наприклад, фрагмент 

радіопрограми), повідомлення (наприклад, прогноз погоди), опис (наприклад, 

зовнішнього вигляду), телефонні перемовини, тощо тривалістю 1-2 хвилини 
для закладів загальної середньої освіти та 3-4 хвилини для спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 

Теми текстів для слухання повинні стосуватися щоденних ситуацій 

спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9 класів. 
Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують тестове завдання. 

За умови, коли у школі немає технічної можливості для відтворення 

аудіофайлу, вчитель озвучує текст самостійно. 
Форми завдань: множинний вибір з трьома варіантами відповідей, 

завдання із вибором відповіді вірно/невірно. Для кожного тестового завдання 

запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей 
указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

Друге завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти 

самостійно, у визначений проміжок часу. 
Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні 

тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); 

меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті 
нотатки, повідомлення. 
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Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на 

встановлення відповідності (добір логічних пар);  запитання з короткими 

відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; 
знаходження аргументів та висновків; встановлення зв'язків між 

інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, 

з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, 
якщо у бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена 

правильна відповідь. 

Третє завдання — використання мови. Це завдання відкритої форми з 
короткою відповіддю. Мета - визначити рівень володіння лексичними, 

граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть 

можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою. 

Забезпечення: тексти різні за обсягом та складністю, пов'язані із 
ситуаціями повсякденного спілкування. 

Форми завдань: 1) завдання із вибором однієї правильної відповіді. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана 
тільки одна правильна відповідь із чотирьох варіантів відповідей; 2) текст із 

пропусками для заповнення з використанням поданих слів або 

словосполучень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в 

бланку відповідей записана одна правильна відповідь. 
Відповідно до пункту 19 розділу ІІ вищезазначеного Порядку здобувачам 

базової середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному 

році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної 
мови рівня А-2 і вищого рівня (для класів, які вивчають іноземну мову за 

рівнем стандарт) або рівня В-1 і вищого рівня (для класів із поглибленим 

вивченням іноземних мов), результати цих іспитів зараховуються як атестація 

з іноземної мови. У відповідному документі про освіту з іноземної мови 
виставляється оцінка за атестацію - 12 балів. 

Перелік таких міжнародних мовних іспитів щороку визначається МОН 

України (додаток 1). 
Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року можуть 

обрати іноземну мову як третій предмет для проходження державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для проведення ДПА для учнів 11-х класів з іноземної мови у формі 

ЗНО у предметному тесті використовуються завдання двох рівнів складності: 

стандарту та профільного. 

Учні, які бажають проходити ДПА з іноземної мови у формі ЗНО та 

вивчали цю іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, мають у 
процесі реєстрації для участі в ЗНО зазначати рівень складності завдань 

«стандарту» (такі учні отримують оцінку за ДПА за результатами виконання 

частини завдань тесту, яка відповідає рівню стандарту або академічному). 
Учні, які бажають проходити ДПА з іноземної мови у формі ЗНО та 

вивчали цю іноземну мову на профільному рівні, мають зазначати рівень 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63365/1_9-41.pdf
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складності завдань «профільний» (такі учні отримують оцінку за ДПА за 

результатами виконання завдань усього тесту). Відповідно до пункту 19 

розділу ІІ вищезазначеного Порядку здобувачам повної загальної середньої 
освіти, які у 2018 та 2019 роках (по 28 травня 2019 р. з англійської мови, по 27 

травня 2019 р.- з німецької та французької мов), які в поточному або 

попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) 

міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (для 
класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним 

рівнем) або рівня В-2 (для класів із поглибленим вивченням іноземних мов) і 

вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної 
мови. 

У відповідному документі про освіту з іноземної мови виставляється 

оцінка за атестацію - 12 балів. 

Перелік таких міжнародних мовних іспитів щороку визначається 
Міністерством освіти і науки України (додаток 1). 

Учням, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту 

після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО (у період 
з 05 лютого по 25 березня 2019 р.) і до 25 березня 2019 р. не здійснили 

перереєстрацію, виставляється оцінка за ДПА з іноземної мови за 

результатами ЗНО. 

Учням, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту 
рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 25 березня до 28 травня 2019 року з 

англійської мови (до 27 травня - з іспанської, німецької, французької мов) і які 

проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата про 
повну загальну середню освіту (за зверненням випускника) виставляється 

оцінка за ДПА з іноземної мови 12 балів. 

Окремі здобувачі освіти, визначені вищевказаним Порядком, які 

здобувають загальну середню освіту, можуть пройти атестацію в закладі 
освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні). 

Для них атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі за 
трьома складовими частинами (читання, використання мови та письмове 

повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. 

Завдання мають відповідати Державному стандарту та навчальним 

програмам: для закладів загальної середньої освіти - рівень В1; для 
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень - В2. 

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових частин 

відповідного рівня та відповідно до типу навчального закладу у формі білетів 

на окремому бланку. До складу білетів входить: текст для читання з 
післятекстовим завданням, текст із пропусками на використання мови та 

завдання для написання письмового повідомлення. 

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у 
класі, які виявили бажання проходити підсумкову атестацію.  

Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації. 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63365/1_9-41_1.pdf
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Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і самостійно 

розуміти автентичні тексти, у визначений проміжок часу. 
Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні 

тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); 

меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо, тощо); особисті 

нотатки, повідомлення. 
Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на 

встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими 

відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; 
знаходження аргументів тa висновків; встановлення зв'язків між 

інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами: 1) шляхом 

підбору автентичних текстів (основні ознаки - відображення реалій 
справжнього життя, обізнаність учня/учениці із життєвими ситуаціями, 

наявність контексту як елементу, що вносить ясність у ситуацію та стосуються 

відповідних сфер); 2) підбору завдань за складністю з огляду на критерії 
(лінгвістична складність; тип тексту; структура дискурсу (усне чи писемне 

мовлення); матеріальне забезпечення, обсяг тексту, врахування інтересів того, 

хто вивчає мову (інтеракційна автентичність). Тексти мають відображати 

реалії життя у країнах, мова яких вивчалась. 
Учні повинні вміти: виділяти загальну інформацію із документів, що 

використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для 

друзів, оголошення, проспекти, меню, тощо); виділяти загальну та детальну 
інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті 

(оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти детальну 

інформацію про осіб, факти, події тощо; розрізняти фактографічну 

інформацію і враження; виділяти точну та детальну інформацію в текстах, що 
стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою; розуміти 

точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; 

розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та 
спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв'язки між 

частинами тексту. 

Друге завдання - використання мови. Це завдання відкритої форми з 

короткою відповіддю. Мета - визначення рівня володіння лексичними, 
граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що показують 

рівень спілкування іноземною мовою. 

Форми завдань - це тексти із пропусками для заповнення. Учні 

заповнюють пропуски в тексті, використовуючи подані слова або 
словосполучення. 

Забезпечення: тексти, різні за обсягом та складністю. Завдання мають 

бути пов'язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у 
країнах, мова яких вивчалась. 
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Перевіряється здатність учнів ідентифікувати та вибирати правильні 

формулювання для вживання в мові лексичних та граматичних конструкцій у 

процесі спілкування. 
Третє завдання - писемне мовлення. Мета - визначення рівня 

сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі 

комунікативних завдань, що пов'язані із повсякденним життям. 

Запропоновані завдання: від учнів вимагається створення текстів на 
основі конкретної ситуації і підказок: письмових підказок (повідомлень, 

листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, 

таблиць, схем тощо). 
Учні повинні вміти: передати привітання та використовувати звороти 

ввічливості, володіючи мінімумом лінгвістичної інформації; використовувати 

увесь спектр форм ввічливості (подяка, вибачення, поздоровлення із успіхами, 

побажання здоров'я, прощання, побажання видужання); заповнювати прості 
формуляри; описати свою особисту ситуацію або стан справ у сім'ї в 

короткому тексті з опорою на прості питання; передати особисте 

повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту 
інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, в 

електронному листі з тим, щоб подякувати, висловити жаль з якогось приводу, 

відмовитися від замовлення, вибачитися; переписати інформацію із 

телефонної книги, розкладу руху, із оголошення; передати прості ділові 
повідомлення (зустріч із точним визначенням часу та місця, тощо); написати 

короткий текст про свій стан справ та ситуацію в сім'ї, подію, особистий план 

на майбутнє. 
Кількість білетів добирається вчителем за чисельністю учнів, які виявили 

бажання проходити державну підсумкову атестацію. Кожен/кожна 

учень/учениця отримує окреме завдання. Час відведений на виконання усіх 

завдань - 60 хвилин. 
Матеріали ДПА для базової середньої освіти та повної загальної 

середньої освіти можна добирати із джерел, що знаходяться у відкритому 

доступі, або скористатися ресурсами, що знаходяться за посиланнями:  

 www.oup.com/elt/dpa-ukraine; 
 https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room; 

 http://elt.dinternal.com.ua/dpa-2019; 

 http://tsp-books.com/news/dpa-z-nimeckoji-v9-klasi-2019/?pbl_id=3; 

 http://tsp-books.com/news/dpa-z-francuzkoji-movy-v-9-klasi-2019-
rik/?pbl_id=4; 

 https://linguist.ua/news/gotu-mosya-do-dpa-2019-razom. 

 
 

 

 

 

http://www.oup.com/elt/dpa-ukraine
https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room
http://elt.dinternal.com.ua/dpa-2019
http://tsp-books.com/news/dpa-z-nimeckoji-v9-klasi-2019/?pbl_id=3
http://tsp-books.com/news/dpa-z-francuzkoji-movy-v-9-klasi-2019-rik/?pbl_id=4
http://tsp-books.com/news/dpa-z-francuzkoji-movy-v-9-klasi-2019-rik/?pbl_id=4
https://linguist.ua/news/gotu-mosya-do-dpa-2019-razom
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТИ 
№ 22.1/10-271 від 29 січня 2019 року 

Ректорам (директорам) інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

Про проведення ХХІ Всеукраїнського 

турніру юних істориків 

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 02.08.2018 р. № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» з 19 

по 23 квітня 2019 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області 

відбудеться ХХІ Всеукраїнський турнір юних істориків. 

Командні інтелектуальні змагання з історії будуть проведені згідно з 
вимогами Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22 вересня 2011 року № 1099 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 

Завдання, що пропонуються для першого (міжшкільного) та фінального 
етапів змагань, подано в додатку. 

Отримати інформацію щодо умов проведення ХХІ Всеукраїнського 

турніру юних істориків та подати заявки на участь у фінальному етапі змагань 
можна за телефоном (044) 248-18-13 – Гінетова Тетяна Леонтіївна, завідувач 

сектору ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», е-mail: 

obdarovani@ukr.net. Або у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти: моб. тел. (067) 754-75-30 – Кенц Галина 
Іванівна, методист науково-методичного центру викладання предметів 

суспільно-гуманітарного циклу; моб. тел. (096) 768-51-52 – Гребень Ольга 

Віталіївна, методист науково-методичного центру координації роботи 
методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти; е-mail: 

hmoippo@i.ua 

В. о. директора                             Ю. І. Завалевський 

Додаток 
до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

29.01.2019 № 22.1/10-271 

Питання 

XХІ Всеукраїнського турніру юних істориків 
1. Династичні шлюби Ярославичів: спроба Ярослава Мудрого 

наблизити Україну-Русь до європейського цивілізаційного простору чи 

прагнення втамувати особистісні великодержавні амбіції? 
2. Чернечі ордени католицької церкви у середньовічній Європі: опора 

чи опозиція світській владі? 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
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3. Гедиміновичі на українських землях: визволителі чи завойовники? 

4. Українська еліта в Речі Посполитій 1569-1658 рр.: прихильники 

національного примирення чи борці за національно-релігійну ідентичність? 
5. Селянські протести в Європі XVII – XVIII ст.: «соціальне 

розбійництво» чи боротьба за соціальну справедливість? 

6. Наполеонівські війни: агресія проти європейських народів чи 

революційні перетворення? 
7. Хлопомани: прагнення ідентифікувати себе з українським народом чи 

данина соціально-революційним ідеям Заходу? 

8. Акт злуки УНР і ЗУНР: втілення ідеї соборності України чи спроба 
порятунку досягнень українських визвольних змагань 1917-1919 рр.? 

9. Українське питання в європейській політиці кінця 30-х років ХХ 

ст.: маніпуляція національним рухом чи «ренесанс» української 

державницької ідеї? 
10. Колгоспи в сталінському СРСР: прагнення до підтримки збіднілого 

селянства чи встановлення повного контролю влади над сільським 

населенням? 
11. Фінляндія в Другій світовій війні: агресор чи жертва? 

12. Рада Європи: дискусійний клуб чи вагомий інструмент захисту 

європейських цінностей? 

13. Монументалізм в Україні: мистецькі традиції радянської системи чи 
домінування ідеї національної єдності? 

14. «Весна народів» 1989 року у Центрально-Східній Європі: прояв 

націонал-патріотизму, суспільного прагматизму чи соціального відчаю? 
15. Народний Рух України: сприяння політиці перебудови чи 

формування опозиції в рядах КПРС? 

16. Китайська Народна Республіка на світовій геополітичній 

шахівниці другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: чи вдалося «пішаку 
перетворитися у ферзя»? 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТИ 

№ 22.1/10-290 від 31 січня 2019 року 

Ректорам (директорам) інститутів 
післядипломної педагогічної освіти 

Про XV Всеукраїнський 

турнір юних журналістів 

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» з 8 

по 12 квітня 2019 року на базі Сумської гімназії № 1 (директор Бондарева 
Катерина Іванівна) відбудеться фінальний етап XV Всеукраїнського турніру 

юних журналістів. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61531/


34 
 

Командні інтелектуальні змагання будуть проведені згідно з вимогами 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 
Завдання, що пропонуються для першого (міжшкільного) та фінального 

етапів змагань, подано в додатку. 

Отримати інформацію щодо умов проведення турніру та подати заявки на 
участь у фінальному етапі змагань можна за тел. (044) 248-18-13, Кучер 

Вікторія Василівна, методист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», або 

в м. Суми за тел. (050) 596-35-83, Симоненко Лариса Іванівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Сумської гімназії № 1; (095) 401-81-
61, Семенцова Наталія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи 

Сумської гімназії № 1; електронна адреса: gimnazia1sumy@gmail.com. 

В. о. директора                          Ю. І. Завалевський 
Додаток 

до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

№ 22.1/10-290 від 31.01.2019 

ЗАПИТАННЯ ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ 

ЖУРНАЛІСТІВ 

1. «Інформаційні війни»: розкажіть на прикладах про їх суть, прояви та 

наслідки для життя вашого регіону. 
2. Завтра ви виїжджаєте у відрядження до зони «гарячих дій». Що ви 

берете з собою у своєму «тривожному чемоданчику»? Які правила підготовки 

до такої поїздки підвищать вашу безпеку? 

3. Баланс позитиву та негативу в українських телевізійних програмах 
новин: він повинен бути, чи він є? Ваші «рецепти» щодо дотримання 

(недотримання) такого балансу? 

4. Розробіть концепцію друкованого видання, присвяченого 15-річчю 
Всеукраїнського турніру юних журналістів. Обґрунтуйте доцільність обраного 

вами формату і ймовірний суспільний інтерес до цього видання. 

5. Наближаються чергові вибори, тож значно пожвавилися політичні 

сили, що прагнуть себе популяризувати. Ви – редактор місцевої газети, якому 
пропонують публікувати «джинсові» матеріали про лідерів партій. Вашому 

виданню справді бракує коштів і добре було б заробити. Яким буде алгоритм 

ваших дій у цій ситуації? 

6. Журналістові доводиться спілкуватися з людьми не лише в штатній, а 
й у надзвичайній ситуації. Чи є правила такого спілкування і чим 

відрізняються вони від звичайної роботи журналіста? 

7. У регіональному виданні вам доручили підготувати інтерв’ю до 
чергової річниці запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Кого ви 

оберете героєм публікації і які п’ять запитань поставите? 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
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8. Проблема художньо-публіцистичних жанрів в українському 

медіапросторі: непрофесійність журналістів чи відсутність попиту аудиторії? 

9. «Першоквітневі» новини: жарти чи фейки? Наведіть три приклади і 
оцініть їх з точки зору дотримання вимог журналістської етики. 

10. Ви – претендент на посаду репортера у редакції, що займається 

журналістськими розслідуваннями. Як ви обиратимете тему майбутнього 

матеріалу, якими методами та джерелами інформації будете користуватись? 
11. Телевізійна документалістика: журналістика чи мистецтво? Які 

виражальні засоби можуть використовуватись у документальних фільмах? 

12. Ви взяли участь у прес-турі «Сім чудес нашого регіону». Складіть 
план висвітлення поїздки та обґрунтуйте жанр, у якому ви підготуєте свій 

матеріал. 

13. «Нішеві» телеканали і радіостанції – тренд розвитку медіапростору. 

На які, на вашу думку, «ніші» в українському медіапросторі може існувати 
попит, але вони ще не заповнені? 

14. Ви – молодий журналіст, якого беруть на роботу до міської газети. 

Проте, виявляється, видання ледве виживає, втрачає передплатників, не 
залучає достатньо реклами. Внесіть три пропозиції аби змінити ситуацію та 

зробити видання популярним. 

15. Репортаж і його складові в друкованому виданні, на радіо, 

телебаченні. Зніміть на смартфон репортаж тривалістю 4-5 хвилин на тему: «Я 
спізнився на уроки, тому що...» 

16. Створіть матеріал про важливу подію у вашому навчальному закладі 

у форматі лонгріду. Як забезпечити успішність такої подачі? 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1109 від 16 жовтня 2018 року 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

12 листопада 2018 р. за № 1279/32731 
Про деякі питання документів 

про загальну середню освіту 

Відповідно до частини п’ятої статті 34 Закону України «Про загальну 

середню освіту», частини першої статті 40 Закону України «Про освіту», з 
метою своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту у 

2019 році та наступних роках НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються, зразки: 

1) свідоцтва про здобуття початкової освіти; 
2) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти; 

3) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою; 

4) свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими 
освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку); 

5) додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти; 

http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2232/
http://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/1_svidoctva_pro_zdobuttya_pochatkovoyi_osvi.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/2svidoctva_pro_zdobuttya_bazovoyi_seredno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/3svidoctva_pro_zdobuttya_bazovoyi_seredno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/4svidoctva_pro_zdobuttya_bazovoyi_seredno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/4svidoctva_pro_zdobuttya_bazovoyi_seredno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/5dodatka_do_svidoctva_pro_zdobuttya_bazov.doc
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6) додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з 

особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 

інтелектуального розвитку); 
7) довідки про закінчення повного курсу навчання (для осіб з помірними 

інтелектуальними порушеннями); 

8) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти; 

9) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою 
(для осіб, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у навчанні»); 

10) свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою 

(для осіб, нагороджених золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»); 
11) додатка до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти; 

12) похвального листа; 

13) похвальної грамоти. 

2. Затвердити такі, що додаються: 
1) Зміни до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються 

на основі фотокомп’ютерних технологій, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060; 

2) Зміни до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що 

виготовляються поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060. 

3. Бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту, які 

були виготовлені до набрання чинності цим наказом відповідно до Технічних 
описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються 

поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, і зразків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645«Про 

документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного 

зразка і додатки до них», та які на дату набрання чинності цим наказом не 
використані органами управління у сфері освіти, закладами освіти, можуть 

використовуватися для заповнення до повного їх використання та є чинними. 

4. Бланки додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, які 

були виготовлені до набрання чинності цим наказом відповідно до Технічних 
описів документів про освіту та вчені звання, що виготовляються 

поліграфічним способом, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, і зразків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645«Про 

документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного 

зразка і додатки до них», та які на дату набрання чинності цим наказом не 
використані органами управління у сфері освіти, закладами освіти, можуть 

http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/6dodatka_do_svidoctva_pro_zdobuttya_bazov.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/6dodatka_do_svidoctva_pro_zdobuttya_bazov.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/6dodatka_do_svidoctva_pro_zdobuttya_bazov.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/7dovidki_pro_zakinchennya_povnogo_kursu_na.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/7dovidki_pro_zakinchennya_povnogo_kursu_na.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/8svidoctva_pro_zdobuttya_povnoyi_zagalnoyi.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/9svidoctva_pro_zdobuttya_povnoyi_zagalnoyi.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/9svidoctva_pro_zdobuttya_povnoyi_zagalnoyi.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/10svidoctva_pro_zdobuttya_povnoyi_zagalno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/10svidoctva_pro_zdobuttya_povnoyi_zagalno.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/11dodatka_do_svidoctva_pro_zdobuttya_povn.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/12pohvalnogo_lista.doc
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63387/13pohvalnoyi_gramoti.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/645-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/645-2015-%D0%BF
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використовуватися для видачі дублікатів атестатів про повну загальну 

середню освіту до повного їх використання та є чинними. 

5. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) 
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України в установленому порядку. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та 

застосовується з 01 січня 2019 року. 
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

Міністр                     Л. М. Гриневич 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

16 жовтня 2018 року № 1109 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

12 листопада 2018 р. за № 1279/32731 
ЗМІНИ  

до Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі 

фотокомп’ютерних технологій 

1. У розділі I: 
1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти»; 

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 
Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА», нижче - 

напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти». Усі 

літери тексту зеленого кольору;»; 

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 

обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки 

посередині розташовано напис зеленого кольору «СВІДОЦТВО», під ним - 
«про здобуття базової середньої освіти», нижче посередині відтворено чорною 

фарбою текстову інформацію відповідно до встановленого зразка;»;  

4) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 
про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 
У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 

текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 

використанням шрифту Брайля. 
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Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок 

(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 

фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 
Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 

«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 

мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 
2. У розділі II: 

1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти»; 
2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 

Герба України, під ним посередині розташовано напис «УКРАЇНА» літерами 

зеленого кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами червоного кольору, 
під ним - «про здобуття базової середньої освіти з відзнакою» літерами 

червоного кольору;»; 

3) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 
обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору, у верхній частині картки 

посередині розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття 

базової середньої освіти», нижче - напис «з відзнакою». Усі літери тексту 

червоного кольору; 

4) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 

про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 
текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 

використанням шрифту Брайля. 

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок 
(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 

фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 

«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 
Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 

мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 

3. У розділі III: 

1) у назві розділу слова «атестата про повну загальну середню освіту» 
замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти»; 

2) у пункті 1 слова «Атестат про повну загальну середню освіту» замінити 

словами «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти»;  
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3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 

Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА», нижче - напис 

«СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної середньої освіти» 

літерами синього кольору;»; 

4) у пункті 3: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 

обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки 

праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної 

загальної середньої освіти» літерами синього кольору. Нижче чорною фарбою 
відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. Зліва від 

тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у вигляді 

віньєтки із зображенням малого Державного Герба України синього 

кольору;»; 

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»; 

5) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 
про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 
У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 

текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 

використанням шрифту Брайля. 
Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок 

(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 

фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 
«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 

мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 
4. У розділі IV: 

1) у назві розділу слова «атестата з відзнакою про повну загальну середню 

освіту (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у 

навчанні»)» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної 
середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні»)»; 

2) у пункті 1 слова «Атестат з відзнакою про повну загальну середню 

освіту» (для випускників, нагороджених срібною медаллю «За досягнення у 
навчанні»)» замінити словами «Свідоцтво про здобуття повної загальної 

середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю «За 

досягнення у навчанні»)»; 
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3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

«у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 

Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА» літерами синього 
кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами сірого кольору, під ним - 

«про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами сірого 

кольору;»; 

4) у пункті 3: 
абзац другий викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 

обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки 

праворуч - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної загальної 
середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче чорною 

фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого зразка. 

Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове обрамлення у 
вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба України сірого 

кольору;»; 

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»; 

5) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 

про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 

текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 
використанням шрифту Брайля. 

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок 

(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 

фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 
Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 

«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 
мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 

5. У розділі V: 

1) у назві розділу слова «атестата з відзнакою про повну загальну середню 

освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі 
досягнення у навчанні»)» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної 

загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою 

медаллю «За високі досягнення у навчанні»)»; 

2) у пункті 1 слова «Атестат з відзнакою про повну загальну середню 
освіту (для випускників, нагороджених золотою медаллю «За високі 

досягнення у навчанні»)» замінити словами «Свідоцтво про здобуття повної 
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загальної середньої освіти з відзнакою (для осіб, нагороджених золотою 

медаллю «За високі досягнення у навчанні»)»; 

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 
Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА» літерами синього 

кольору, нижче - напис «СВІДОЦТВО» літерами жовтого кольору, під ним - 

«про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» літерами 

жовтого кольору;»; 

4) у пункті 3: 

абзац другий викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 
обрамлення у вигляді віньєтки синього кольору; у верхній частині картки 

праворуч розташовано напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття повної 

загальної середньої освіти з відзнакою» літерами синього кольору. Нижче 
чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого 

зразка. Зліва від тексту синьою фарбою зроблено художнє візерункове 

обрамлення у вигляді віньєтки із зображенням малого Державного Герба 

України жовтого кольору;»; 

в абзаці третьому слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»; 

5) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 
про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 
У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 

текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 

використанням шрифту Брайля. 

Документ може містити з одного або обох боків фоновий малюнок 
(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 

фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 
«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 

Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 

мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 

6. У розділі VI: 
1) у назві розділу слова «базову загальну середню освіту за спеціальною 

програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які 

отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими 
освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального 

розвитку)»; 
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2) у пункті 1 слова «базову загальну середню освіту за спеціальною 

програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які 

отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» 
замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального 

розвитку)»; 

3) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «у верхній частині картки розміщено зображення малого Державного 

Герба України, під ним посередині - напис «УКРАЇНА», нижче - напис 

«СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої освіти» літерами 

зеленого кольору;»; 

4) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: 

 «у верхній та нижній частинах картки розміщено художнє графічне 

обрамлення у вигляді віньєтки зеленого кольору; у верхній частині картки 
посередині - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття базової середньої 

освіти (без додатка не дійсне)» літерами зеленого кольору. Нижче посередині 

чорною фарбою відтворено текстову інформацію відповідно до встановленого 

зразка;»; 

5) доповнити новим пунктом такого змісту: 

 «5. У випадках, визначених законодавством, виготовляється документ 

про освіту з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому 

інформації (з використанням шрифту Брайля). 

Зовнішній розмір документа має відповідати формату А4 згідно з ІSO 216. 

У центрі документа (з рівномірним відступом від усіх країв) виділено 
текстову зону розміром 277 х 190 мм для нанесення інформації з 

використанням шрифту Брайля. 

Документ може містити з одного або з обох боків фоновий малюнок 

(графічні елементи), що не несе інформаційного навантаження. Гама кольорів 
фонового малюнка документа має збігатися з гамою кольорів картки. 

Друк шрифтом Брайля має бути виконано відповідно до вимог стандарту 

«ECMA Євро Брайля» Марбурзьким середнім шрифтом Брайля. 
Технічні характеристики матеріалу, з якого виготовляється документ, 

мають відповідати вимогам стандарту «ECMA Євро Брайля».». 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 
та шкільної освіти                           А.О. Осмоловський 

 

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1062
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1065
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1068
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

16 жовтня 2018 року № 1109 
Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

12 листопада 2018 р. за № 1279/32731 

 

ЗМІНИ  

до Технічних описів документів про освіту та вчені звання, що 

виготовляються поліграфічним способом 
1. У розділі I: 

1) у назві розділу та пункті 1 слова «базову загальну середню освіту» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти»; 

2) у пункті 2: 

 слова «базову загальну середню освіту» замінити словами «здобуття 

базової середньої освіти». 

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 

 «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів 
з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із 

застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває 

червоного свічення в ультрафіолетових променях;». 

2. У розділі II: 

1) у назві розділу слова «базову загальну середню освіту за спеціальною 

програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які 
отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального 

розвитку)»; 
2) у пункті 1 слова «базову загальну середню освіту за спеціальною 

програмою (для випускників з порушеннями розумового розвитку, які 

отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою)» 
замінити словами «здобуття базової середньої освіти» (для осіб з особливими 

освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального 

розвитку)»; 

3) у пункті 2: 

 слова «базову загальну середню освіту за спеціальною програмою» 

замінити словами «здобуття базової середньої освіти»; 

4) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 

 «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів 
з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується ірисним 

друком фарбою червоного кольору, яка набуває червоного свічення в 

ультрафіолетових променях;». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n224
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1074
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1075
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1098
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3. У розділі III: 

1) у назві розділу та пункті 1 слова «атестата про повну загальну середню 

освіту» замінити словами «свідоцтва про здобуття повної загальної середньої 
освіти»; 

2) у пункті 2: 

 слова «АТЕСТАТА про повну загальну середню освіту» замінити 

словами «СВІДОЦТВА про здобуття повної загальної середньої освіти»;  

 слово «атестата» замінити словом «свідоцтва»; 

3) абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції: 

 «дві псевдорельєфні сітки блакитного та оранжево-блакитного кольорів 

з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із 
застосуванням ірисного друку фарбою блакитного кольору, яка набуває 

зеленого свічення в ультрафіолетових променях на першій сторінці бланка;»; 

4) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 

 «дві псевдорельєфні сітки зеленого та сіро-червоного кольорів з лініями 

завтовшки не більше 50 мкм, перша фарбою зеленого кольору, що набуває 

зеленого свічення в ультрафіолетових променях, остання із сіток друкується із 

застосуванням ірисного друку;». 

4. У розділі IV: 

1) у назві розділу слова «За високі досягнення у навчанні» виключити; 

2) у пункті 1: 

 слова «За високі досягнення у навчанні» виключити. 

5. У розділі V: 

1) у назві розділу слова «За особливі досягнення у вивченні окремих 
предметів» виключити; 

2) у пункті 1: 

 слова «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 

виключити. 

6. У розділі ХХ: 

1) у назві розділу слова «за спеціальною програмою (для випускників з 

помірною розумовою відсталістю)» замінити словами «(для осіб з помірними 
інтелектуальними порушеннями)»; 

2) у пункті 1 слова «навчання за спеціальною програмою (для 

випускників з помірною розумовою відсталістю)» замінити словами 

«навчання» (для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)»; 
3) у пункті 2: 

 слова «за спеціальною програмою» виключити; 

4) в абзаці дев’ятому пункту 4 слова «в тексті четвертої сторінки» 

виключити; 
5) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n271
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n272
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n273
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n286
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n295
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n299
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n300
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n312
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0283-14#n1129
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 «дві псевдорельєфні сітки темно-зеленого та зелено-червоного кольорів 

з лініями завтовшки не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із 

застосуванням ірисного друку фарбою червоного кольору, яка набуває 

червоного свічення в ультрафіолетових променях;». 

7. Доповнити Технічні описи новим розділом XXI такого змісту: 

«XXI. Технічний опис свідоцтва про здобуття початкової освіти,  

що виготовляється поліграфічним способом 

1. Бланк «Свідоцтво про здобуття початкової освіти» (далі - бланк) 

виготовляється на аркуші паперу формату 148 х 210 мм (±0,5 мм) з 

використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з 
текстовою інформацією з лицьового боку. 

2. Текстову інформацію з лицьового боку бланка надруковано відповідно 

до встановленого зразка. Усю текстову інформацію нанесено на бланк 
способом офсетного друку. 

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для 

виготовлення бланка: 

 маса 1 м-2 - 90 г; 
 товщина - 110 ± 6 мкм; 

 склад - 100 % деревинна целюлоза; 

 власна флуоресценція - не більше 3 %; 

 білість - не менше 80 %; 
 наявність захисних волокон (певного кольору, видимих при денному 

світлі, які світяться за дії ультрафіолетових променів); 

 наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);  

 наявність двотонового водяного знака. 

Двотоновий водяний знак є аксонометричною проекцією прямокутного 

паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, 
мають різні ступені прозорості паперу. 

4. На лицьовому боці бланка 4 фарбами способом офсетного друку 

надруковано: 

 у верхній частині бланка зображення малого Державного Герба України, 
захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній завтовшки не 

більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту літерами заввишки 

не більше 250 мкм фарбою жовто-гарячого кольору; 

 під малим Державним Гербом України розташовано напис «УКРАЇНА», 
під ним - напис «СВІДОЦТВО», під ним - «про здобуття початкової освіти». З 

лівого боку бланка - поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних 

елементів негативного відтворення фарбою темно-синього кольору; 

 захисна сітка змінної геометрії з графічним зображенням ліній 
завтовшки не більше 50 мкм та використанням позитивного мікротексту 

літерами заввишки не більше 250 мкм фарбою блакитного кольору;  



46 
 

 невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в 

ультрафіолетових променях. 

5. На зворотному боці бланка 2 фарбами способом офсетного друку та 1 

фарбою способом високого друку надруковано: 

 з правого боку - поле з тангірною сіткою з використанням гільйошних 

елементів негативного відтворення та захисна сітка змінної геометрії лініями 

завтовшки не більше 50 мкм фарбою блакитного кольору; 
 захисна сітка змінної геометрії лініями завтовшки не більше 50 мкм 

фарбою сірого кольору; 

 у нижній частині бланка розміщено серію з двох літер та шестизначну 
нумерацію, що виконані способом високого друку фарбою чорного кольору, 

яка набуває червоного свічення в ультрафіолетових променях.». 

Генеральний директор 
директорату дошкільної 

та шкільної освіти                             А. О. Осмоловський 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЗМІСТУ ОСВІТИ 

№ 22.1/10-293 від 31 січня 2019 року 

Ректорам (директорам) закладів 
післядипломної педагогічної освіти, 

начальникам Закарпатської, Дрогобицької, 

Одеської, Чернівецької філій ІМЗО 
Про відзначення Міжнародного 

дня рідної мови в Україні 

Шановні колеги! 

21 лютого світове співтовариство відзначає Міжнародний день рідної 
мови. 

Для кожної людини її рідна мова була і залишається найдорожчої у світі, 

бо саме вона визначає пам'ять народу в історичному і цивілізаційному часі. 
Сучасна Україна, як європейська держава з великим розмаїттям етнічних 

спільнот, надає можливість усім національним меншинам розвивати, 

збагачувати і зберігати свої рідні мови. 

Держава гарантує вільний розвиток та захист мов представників різних 
національностей, сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 

Водночас, мовою національної консолідації є державна українська мова, 

яка відображає самобутність багатомільйонного Українського народу і є 

основою його духовності та історичної пам’яті. 
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Українська держава підписала міжнародно-правовий акт – Європейську 

хартію регіональних мов або мов меншин, яка набула чинності з 1 січня 2006 

року, що стало ще одним кроком захисту мовних прав національних меншин, 
відродження їхньої етнічної самобутності та підтримки мовного розмаїття. 

З нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови рекомендуємо 

організувати та провести у закладах загальної середньої освіти фестивалі, 

конференції, семінари, презентації, круглі столи, відкриті уроки, книжково-
ілюстративні виставки, диктанти. Методичні рекомендації на допомогу 

проведенню зазначених заходів додаються. 

Диктант у перекладі мовами національних меншин можна знайти за 
посиланням www.facebook.com/learning.languages.together. 

Просимо сприяти висвітленню проведеної роботи у засобах масової 

інформації, на сайтах закладів загальної середньої освіти, а також віднайти 

можливість та нагородити учасників культурно-просвітницьких заходів 
дипломами, грамотами, цінними подарунками тощо.  

Узагальнену інформацію, фотоматеріали щодо відзначення 

Міжнародного дня рідної мови просимо надсилати на електронну адресу: 
menshina213@gmail.com. 

За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 248 18 53 (відділ 

міжнародного співробітництва, наукового та навчально-методичного 

забезпечення освітніх потреб національних меншин). 
З повагою 

В. о. директора                        Ю. І. Завалевський 

Диктант 
Україна в нас одна 

Україна — чудовий, багатий, мальовничий край. Це наша рідна земля, 

земля наших батьків. Тут ми народилися, уперше побачили світ, почули 

мамину колискову. 
Для кожної людини рідний край стає найдорожчим, найближчим у цілому 

світі. Вітчизна дає нам крила для польоту, відкриває перед нами всі шляхи. 

Рідна земля завжди притягує до себе, немов мати, кличе всіх своїх дітей. 
Людина не вибирає Батьківщину, але назавжди прикипає всім серцем до 

рідної сторони. Любити свій край – природне почуття для кожного. 

Славиться наша держава і родючими землями, і мелодійними 

піснями,  величними походами відважних козаків і талановитими людьми. Із 
духовних  скарбниць народу ми черпаємо цілющу мудрість, освячену славою 

наших предків. 

Рідна мова – це неоціненне духовне багатство, з яким народ живе, 

передаючи із покоління в покоління мудрість, славу, культуру і традиції. 
Зачаровують своєю красою зелені ліси та широкі степи. Не можна 

відірвати очей від золотих ланів стиглої пшениці та синього неба над головою. 

Така краса нікого не може залишити байдужим! 
Ми — громадяни України – представники різних національностей, від нас 

залежить, яким стане майбутнє рідної країни. Тож своїми знаннями, працею, 

http://osvita.ua/doc/files/news/633/63384/List_IMZO_vid_31_01_2019_N22_1_10-293.pdf
http://osvita.ua/www.facebook.com/learning.languages.together
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здобутками, досягненнями прославляймо її, робімо все для великого 

майбутнього України. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
№ 88 від 31 січня 2019 року 

Про фінальний етап 

ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 571, з метою 

виявлення та державної підтримки майбутньої плеяди митців художнього 

слова НАКАЗУЮ: 
1. Утворити: 

1) Оргкомітет фінального етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - 

Конкурс) у складі згідно з додатком 1; 
2) Журі фінального етапу Конкурсу у складі згідно з додатком 2. 

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення роботи 

журі фінального етапу Конкурсу з перевірки конкурсних робіт у м. Києві з 11 
по 15 лютого 2019 року. 

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, ректорам закладів вищої освіти відрядити 
членів журі фінального етапу Конкурсу до м. Києва. 

Взяти до відома, що витрати на відрядження членів журі фінального етапу 

Конкурсу здійснюються за рахунок установ, у яких вони працюють. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр                                   Л. М. Гриневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/other/19245/
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63389/5c52f74479d91547696517.pdf
http://ru.osvita.ua/doc/files/news/633/63389/5c52f74479d91547696517_1.pdf
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Зосередження зусиль усього педагогічного колективу  

на вирішенні конкретної педагогічної проблеми допомагає  

значно підвищити ефективність і результативність  

освітнього процесу 

 

 

Теоретичне обґрунтування актуальності вибору теми, 

визначення завдань та напрямків розвитку методичної 

роботи району на 2018-2023 роки.  

 

Новий Закон України «Про освіту» проголошує докорінну реформу 

освітньої галузі в державі, яка покликана зупинити негативні тенденції та 

перетворити українську школу на важіль соціальної рівності, згуртованості, 

економічного розвитку і конкурентоспроможності України. 

Цим документом та Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

створюються можливості для розвитку компетентнісного навчання, визначені 

ключові компетентності й наскрізні вміння, якими має володіти учень після 

закінчення школи. Реформа також передбачає оновлення змісту та форм 

освітнього процесу, забезпечення доступу до якісної освіти дітей, 

упровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, нову високу якість освіти на всіх рівнях. Новий зміст освіти 

спрямований (Концепція «Нова українська школа»): 

 на формування компетентностей ХХІ століття;  

 після закінчення школи учень має володіти ключовими 

компетентностями й наскрізними вміннями, які стануть йому в нагоді у 

сучасному світі, а саме: 

Ключові компетентності Наскрізні вміння 

Вільне володіння державною мовою, 

математична, загально культурна та екологічна 

Критичне та системне мислення, 

творчість, ініціативність, вміння 
конструктивно керувати емоціями, оцінювати 

Методичний центр УО інформує 
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компетентності, підприємливість та 
інноваційність, економічна компетентність. 

ризики, приймати рішення, вирішувати 
проблеми. 

 новий шкільний учитель, який володіє сучасними методиками 

викладання й здатен реалізувати педагогіку партнерства; 

 сучасна система управління та адміністрування шкіл; 

 нова система контролю якості; 

 партнерство між учнем, учителем, батьками; 

 забезпечення академічної доброчесності. 

Концепція «Нова українська школа» також проголошує головні 

компоненти на які маємо орієнтуватися: 

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.  

2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.  

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.  

4. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками. 

Було проведено анкетування педагогів для виявлення їх готовності до 

роботи в новітньому освітньому середовищі, яке ґрунтується на педагогіці 

партнерства та принципі дитиноцентризму та для визначення основних 

завдань. 

Аналіз результатів досліджень показав, що рівень трудової мотивації 

вчителів був достатньо високим. Вони мали позитивний внутрішній настрій 

для співпраці. Більшість педагогів вважали за необхідне введення новацій для 

підвищення якості навчання. 

Водночас, Концепцією визначено важливість сучасного освітнього 

середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання 

учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні закладу освіти. Що і зумовило 

змінювати пріоритети та напрямки роботи з освітянами Новобаварського 

району, у чому і полягає актуальність вибору методичної теми району на 
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2019 – 2023 рр.: «Формування новітнього освітнього середовища на основі 

педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризму з метою підвищення якості освітнього процесу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас, в умовах подальшого впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» актуальними вектори спільної діяльності: 

 із КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та методичним 

центром УО вектор «Формування інноваційного освітнього середовища 

на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного 

підходу та принципу дитиноцентризму» 

 із Науково-методичним центром Департаменту освіти Харківської 

міської ради вектор «Науково-методичний супровід підвищення 

спілкування, 
взаємодія та 

співпраця між 

учителем, учнем і 
батьками. Учні, 

батьки та вчителі, 
об’єднані 

спільними цілями 

та прагненнями  

спрямованість 
освітнього процесу  

на набуття знань,  

які учні 
використовуватимуть 

на практиці й 

опановуватимуть їх 

максимальне 

наближення навчання  
і виховання конкретної 

дитини до її сутності, 
здібностей і життєвих 

планів 

сучасний простір, сукупність умов, засобів і технологій  
для комфортного навчання учнів, учителів й батьків 

Педагогіка 

партнерства 
 

Компетентнісний 
підхід 

 

Принцип 
дитиноцентризму 

 

«Формування новітнього освітнього середовища на основі педагогіки 

партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу 
дитиноцентризму з метою підвищення якості освітнього процесу» 

Новітнє освітнє середовище 
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професійної компетентності педагогічних працівників як необхідна 

умова формування інноваційного освітнього простору». 

Аналізуючи сумісні вектори можна зробити висновок, що обрана нами 

тема є актуальною, прослідковується діалектичний зв'язок між КВНЗ 

«ХАНО», НМПЦ ДО, МЦ УО та ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО, ЗПО Новобаварського 

району (схема 1). 

Схема 1 

 

 

  

 

 

 

 

Головна мета методичного центру УО при роботі з освітянами закладів 

освіти району на 2019 – 2023 рр.  –  скоординувати  оптимальну траєкторію 

(застосовуючи групові, колективні та індивідуальні форми роботи) для 

формування новітнього освітнього середовища, яке буде сприяти принципу 

дитиноцентризму, компетентнісного підходу та педагогіці партнерства для 

підвищення якості освітнього процесу.  

Таким чином, визначені завдання, які стоять перед методичним центром 

Управління освіти для якісної реалізації теми: 

 сприяти  удосконаленню освітнього простору закладів освіти в умовах 

Нової української школи; 

 забезпечити  реалізацію програм розвитку закладів освіти; 

 оптимізувати  показники охоплення дітей дошкільною освітою; 

 забезпечити необхідні умови для професійного зростання педагогічних 

працівників закладів освіти району; 

 забезпечити умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої 

ініціативи педагогічних працівників; 

КВНЗ «ХАНО» 

Методичний центр УО 

НМПЦ ДО 

ЗЗСО ЗПТО ЗДО ЗПО 
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 сприяти організаційно-методичній діяльності з метою формування 

новітнього освітнього середовища; 

• підвищення якості дошкільної освіти  через реалізацію комплексного 

методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО; 

 координувати роботу ЗЗСО щодо орієнтації змісту освітнього процесу 

на формування в учнів ключових компетентностей та наскрізних вмінь;  

 зосередити увагу педагогів при здійсненні освітнього процесу на:  

- дитиноцентризмі, педагогіці партнерства; компетентнісному підході; 

- інтеграцію навчальних предметів, навчання через діяльність, ігрові 

методи на першому циклі початкової освіти; 

- використанні методів, які вчать робити самостійний вибір, пов’язувати 

вивчене з практичним життям, враховуючи індивідуальність учнів на другому 

циклі початкової освіти; 

- наскрізних лініях в базовій основній школі;  

- профільному навчанні в старшій школі; 

• організувати освітню діяльність з урахуванням навичок ХХІ століття; 

• впроваджувати в освітній процес STEM-освіту; 

• сприяння інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній 

процес; 

• забезпечення адресної методичної допомоги педагогам, які працюють в 

умовах інклюзивної освіти; 

• забезпечити психологічний і соціально-педагогічний супровід  

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми  потребами, 

консультативну та просвітницьку роботу з батькам; 

 удосконалити роботу щодо якісної підготовки учнів до ЗНО; 

 вмотивовувати учнів шляхом залучення батьків до освітнього процесу;  

 сприяти розвитку здоров′язберігаючого освітнього середовища; 

 посилити  роботу щодо формування національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді; 

 упроваджувати в освітній процес антибулінгові  програми; 
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• допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості 

кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем, батьками; 

• сприяти академічній доброчесності в освітньому процесі;  

• сприяти залученню батьків до освітнього процесу; 

• підвищення якості освітнього процесу району. 

Принципи, на яких ґрунтуються підходи до планування методичної 

роботи:  

• Актуальність 

• Адресність 

• Аналітичність 

• Динамічність 

• Диференціація 

• Диверсифікація форм 

• Відкритість 

• Вмотивованість 

• Відповідальність 

• Самоаналіз 

• Самооцінка 

• Самоосвіта 

 

Очікуванні результати: 

• підвищення якості освітнього процесу; 

• підвищення результативності участі учнів в олімпіадах, творчих та 

інтелектуальних конкурсах різних рівнів, МАН; 

• підвищення результативності педагогічних працівників у професійних 

конкурсах;  

• збільшення кількості друкованих робіт освітян району; 

• підвищення професійного рівня, компетентності, творчого потенціалу 

педагогів; 

• поширення за межами закладів освіти кращого досвіду, створеного у 

колективах; 

• перехід від школи знань до школи компетентностей; 

• зміни у змісті освіти у методах викладання через впровадження новітніх 

технологій в освітній процес; 

• розуміння спільності інтересів і прагнень між адміністрацією, вчителем, 

батьками щодо особистісного розвитку школяра; 
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• використання новітніх освітніх технологій в освітньому процесі, які 

сприяють навичкам ХХІ століття; 

• батьки – учасники освітнього процесу. 

Робота над впровадженням теми буде проходити у декілька етапів:  

І. Діагностико-теоретичний етап. Опанування теоретичних основ 

методичної теми. 

ІІ. Практичне дослідження методичної теми. 

IІІ. Підсумковий етап. Дослідження результатів. Узагальнення досвіду. 

Кожний етап потребує визначення мети, завдань, результату та 

розроблення заходів до їх реалізації. 

 

 

 

 
 

 

 

 

І етап (початковий). 

Діагностико-теоретичний етап 

2019 рік 

 

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками 

Мета: Завдання: Результат: 

 комплексна діагностика 

особистісної готовності 

педпрацівників до 

інноваційної діяльності; 

 опанування теоретичних 

основ теми; 

 забезпечення теоретичної 

та психологічної 

готовності педагогів до 

впровадження 

проблемного питання. 

 забезпечення 

педпрацівників переліком 

методичної літератури, 

ознайомлення з концептом 

проблемного питання; 

 перевірка 

індивідуального 

сприйняття вчителями суті 

проблемного питання 

(тести, анкети); 

 аналіз дібраної 

інформації; 

 визначення термінів 

реалізації проблемного 

питання. 

 активне теоретичне 

опрацювання проблемного 

питання, 

проінформованість; 

 розуміння 

концептуальних і 

процесуальних 

особливостей упровадження 

теми; 

 окреслення мети й 

змісту опрацювання теми. 

 

Етапи роботи над методичною темою 

 «Формування новітнього освітнього середовища на основі педагогіки 

партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризму з метою підвищення якості освітнього 

процесу» 

(2019-2024рр.)  
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№ Зміст, форми, методи роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Моніторинг методичної роботи за 2014-

2018 рр. 

Грудень 

2018 

Методисти МЦ  

2.  Вхідне анкетування педагогічних 

працівників. 

Грудень 

2018 

Методисти МЦ  

3.  Засідання методичної ради МЦ «Про 

підсумки роботи над попередньою темою 

та визначення основних напрямків роботи 

на 2019-2023 рр.» 

Грудень 

2018 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

4.  Проект наказу «Про організацію роботи 

над провідною методичною темою у 

закладах освіти Новобаварського району 

(2018-2023 рр.)» 

Січень 

2020 р. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

5.  Нарада заступників директорів з НВР 

«Про підсумки роботи над попередньою 

темою та визначення основних напрямків 

роботи на 2019-2023 рр.» 

Грудень 

2018 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

6.  Нарада із керівниками РМО «Про 

підсумки роботи над попередньою темою 

та визначення основних напрямків роботи 

на 2019-2023 рр.». 

Грудень 

2018 

Маркова О.Т., 

методист МЦ 

 

7.  Оформлення програми роботи над темою. Січень 

2019 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

8.  Засідання районних методичних 

об'єднань. 

Січень 

2019 

Керівники РМО  

9.  Індивідуальні консультації щодо 

організації  самоосвітньої діяльності з 

теми. 

Протягом 

року  

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

методисти МЦ 

 

10.  Розробка переліку рекомендованої 

методичної літератури до опрацювання 

освітянами. 

Січень – 

березень 

2019 

Методисти МЦ, 

Пліщенко О.В. 

 

11.  Оформлення довідково-інформаційних 

матеріалів з теми в методичних кабінетах 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО та УО. 

Вересень – 

грудень 

2019 

Методисти МЦ, 

Пліщенко О.В., 

Бібліотекарі 

ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПТО 

 

12.  Організувати тиждень «Академічної 

доброчесності» у кожному ЗЗСО, ЗПТО.  

Лютий 

2019 р. 

Методист МЦ 

Жижина Т.В. 

 

 

ІІ етап (поглиблений) 

 Практичне дослідження методичної теми 

2020 - 2022 роки 
Мета: Завдання: Результат: 

 сприяння переорієнтації 

педагогічної свідомості 

в поглядах на ключові 

питання теми що 

реалізується; 

 модернізувати зміст  

освітньої діяльності; 

 забезпечувати 

інформаційну підтримку 

діяльності освітян; 

 набуття педпрацівниками 

уміння організовувати 

свою самостійну 

роботу: добір 

інформації, її критичне 
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 спрямування роботи всіх 

методичних структур 

над єдиною 

методичною темою; 

 накопичення 

теоретичного матеріалу 

з теми; 

 обмін досвідом; 

 сприяння участі закладів  

району в освітніх 

проектах. 

 

 осмислення очікуваних 

результатів (розробка 

критеріїв і показників); 

 спрямувати роботу 

методичних кабінетів 

закладів освіти на 

підвищення якості 

освітнього процесу; 

 упровадження у практичну 

діяльність 

педпрацівників  

новаційних технологій, 

форм та методів 

навчання; 

 поповнення банків даних 

друкованих робіт 

педагогічних 

працівників, 

інноваційної діяльності, 

освітніх проектів; 

 залучення педагогічних 

працівників до участі у 

професійних конкурсах; 

 удосконалення роботи 

щодо якості підготовки 

учнів до ЗНО. 

осмислення, 

застосування в певних 

ситуаціях; 

 формування бажаної 

інноваційної ініціативи; 

 підвищення професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників в ході 

реалізації теми; 

 підвищення результатів 

навчання учнів. 

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками 

 
№ Зміст, форми, методи роботи Термін 

Виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Створення тимчасової творчої групи 

(ТТК) щодо ознайомлення з 

теоретичним матеріалом. 

Вересень 

2020 р. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

2.  Проект наказу «Про створення 

тимчасової творчої групи». 

Вересень 

2020 р.  

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

3.  Проект наказу «Про підсумки 

роботи тимчасової творчої групи». 

Травень 

2022 р. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

4.  Інформаційно-методичний супровід 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО. 

Постійно Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

5.  Організаційно-методичний супровід 

усіх напрямків роботи МЦ. 

Постійно Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

6.  Семінар для керівників ЗЗСО з теми: 

«Сучасний керівник ЗЗСО». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

7.  Семінар для керівників ЗДО з теми: 

«Сучасний керівник ЗДО». 

Протягом 

року за 

окремим 

графіком 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методист МЦ 

Кошель О.А. 
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8.  Семінари для: 

 заступників керівників ЗЗСО; 

 керівників РМО ЗЗСО та ЗДО; 

  керівників методичних об’єднань 

ШМО  

за темою: «Дитиноцентризм – 

основа нової школи». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

9.  Семінари для: 

 заступників керівників ЗЗСО; 

 керівників РМО ЗЗСО та ЗДО; 

 керівників методичних об’єднань 

ШМО  

за темою: «Метод залучення батьків 

до освітнього процесу». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

10.  Семінари для: 

 заступників керівників ЗЗСО;  

 керівників РМО ЗЗСО та ЗДО,  

 керівників методичних об’єднань 

ШМО  

за темою: «Компетентнісний підхід 

як основа нової парадигми освіти». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

11.  Лекція для: 

 заступників керівників ЗЗСО;  

 керівників РМО ЗЗСО та ЗДО,  

 керівників методичних об’єднань 

ШМО  

за темою: «Використання новітніх 

освітніх технологій, які сприяють 

навичкам ХХІ століття». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

12.  Семінар для заступників керівників з 

виховної роботи, для вихователів – 

методистів ЗДО  за темою: 

«Батьківські збори за новим 

форматом». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

13.  Семінар для заступників керівників 

ЗЗСО, вихователів-методистів ЗДО 

за темою: «Головні принципи 

інклюзії. Інклюзивна освіта як 

модель соціального устрою». 

За окремим 

графіком 

2020-2021 рр. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методист МЦ 

Вибранна В.М. 

 

14.  Організаційно-методичний супровід 

інклюзивної освіти. 

2020-2022 Методист МЦ 

Вибранна В.М. 

 

15.  Призначення координатора щодо 

опанування , апробації, 

впровадження STEM-освіти в 

районі. 

2020-2022 рр. Методист МЦ 

Маркова О.Т. 

 

16.  Надання рекомендацій щодо роботи 

з батьками. 

Постійно Методисти МЦ, 

Макарова О.В. 

 

17.  Індивідуальні консультації щодо 

організації самоосвітньої діяльності 

з теми. 

Протягом 

року 

Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 
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18.  Адресна допомога молодим 

педпрацівникам  із теми. 

Постійно Методисти МЦ  

19.  Робота з батьками (заклади освіти): 

- круглі столи; 

- дискусійні клуби; 

- кворкінги. 

2021-2022 рр. ЗЗСО 

ЗДО 

 

20.  Висвітлення  процесу реалізації теми 

на сайті УО. 

Постійно Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

завідувач ЛКТО 

 

21.  Моніторинг якості роботи 

методичних кабінетів ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПТО.  

Вересень-

грудень 

2020 р. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

22.  Організаційно-методичний супровід 

удосконалення методичних 

кабінетів ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО. 

Постійно Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

23.  Координація роботи щодо створення 

навчально-методичної бази у 

методичних кабінетах ЗЗСО, ЗДО, 

ЗПТО. 

Постійно Методист МЦ 

Пліщенко О.В. 

 

24.  Організація підвищення кваліфікації 

освітян району. 

Постійно Головний 

спеціаліст УО 

Михайленко Л.В. 

 

 

25.  Обмін досвідом. Поширення 

кращого досвіду, створеного в 

колективах.  

За окремим 

графіком 

Освітяни району  

26.  Виступ на засіданні МР, керівників 

РМО, заступників керівників 

закладів освіти за темою: «Пишемо 

статтю у фахове видання». 

2020 р. Методист МЦ 

Пліщенко О.В. 

 

27.  Майстер-класи «Підготовка  учнів 

до участі в олімпіадах, конкурсах, 

МАН». 

2021-2023 рр. Методист МЦ 

Маркова О.Т. 

 

28.  Підсумки участі учнів в ЗНО на 

нараді керівників, заступників 

керівників ЗЗСО. 

Листопад 

кожного року 

Головний 

спеціаліст 

Михайленко Л.В. 

 

29.  Майстер-класи «Підготовка учнів до 

ЗНО». 

2021-2023 рр. Методист МЦ 

Маркова О.Т. 

 

30.  Координація роботи Шкіл сприяння 

здоров’ю. 

2021-2023 рр. Черних Р.Б.  

31.  Розробка районної програми щодо 

антибулінгової роботи. 

2020 р. Методист МЦ 

Жижина Т.В. 

 

32.  Організувати роботу щодо 

академічної доброчесності у 

кожному ЗЗСО, ЗПТО.  

2020-2022 рр. Методист МЦ 

Жижина Т.В. 
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ІІІ етап (заключний) 

 Підсумковий етап 

Дослідження результатів 

Узагальнення досвіду 

2023 рік 
 

Мета: Завдання: Результат: 

 накопичення та 

систематизація даних 

щодо впровадження 

питання; 

 розробка остаточних 

варіантів навчально-

методичного 

забезпечення з теми; 

 підбиття та 

оприлюднення 

загальних підсумків 

реалізації теми, 

підготовка публікацій 

із питання. 

 відпрацювання наявної 

моделі; 

 удосконалення фахового 

рівня в межах моделі; 

 вивчення результативності 

та ефективності 

впровадження теми в 

педагогічну практику 

через методичні форми; 

 моніторинг результатів 

упровадження моделі. 

 кількісний і якісний аудит 

систематизованої 

інформації про 

результати 

впровадження 

проблемного питання; 

 створення оптимальної ідеї 

педагогічного досвіду; 

 здатність продукувати 

власний ефективний 

педагогічний досвід; 

 висока мотивація до 

неперервної освіти. 

 

Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками 
№ Зміст, форми, методи роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.  Аналіз роботи за попередні роки 

щодо впровадження теми. 

Грудень 2023 Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

 

2.  Проведення творчих звітів на 

засіданнях РМО ЗЗСО та ЗДО, 

нарадах заступників керівників.  

Грудень 2023 Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

3.  Випуск методичного дайджесту 

«З досвіду роботи педагогів та 

колективів району» 

Грудень 2023 Токар О.В., 

завідувач МЦ, 

методисти МЦ 

 

4.  Моніторинг методичної роботи за 

2019-2023 рр. 

Грудень 2023 Методисти МЦ  

5.  Вихідне анкетування 

педагогічних працівників. 

Травень 2023 Методисти МЦ  

6.  Засідання методичної ради МЦ 

«Про підсумки роботи над 

попередньою темою та 

визначення основних напрямків 

роботи на 2023-2027 рр.» 

Грудень 2023 Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

7.  Проект наказу «Про підсумки 

роботи над провідною 

методичною темою у закладах 

освіти Новобаварського району 

(2019-2023 рр.)» 

Грудень 2023 

р. 

Токар О.В., 

завідувач МЦ 
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8.  Нарада заступників директорів з 

НВР «Про підсумки роботи над 

попередньою темою та 

визначення основних напрямків 

роботи на 2023-2027 рр.» 

Грудень 2023 Токар О.В., 

завідувач МЦ 

 

 

Отже, традиційна освітня парадигма, основу якої складають знання, 

уміння й навички, поступається місцем новій, в основі якої – формування 

життєвої компетентності школяра, що передбачає мобільність знань, 

гнучкість методів і критичність мислення, тобто здатність використовувати 

наявні знання та вміння на вищому рівні, переносити їх у різні ситуації, 

застосовувати практично, робити правильні висновки. 

Якість освітнього процесу – це не тільки якість навченості, а й якість 

освіченості. І саме компетентнісно зорієнтований підхід до навчання та 

виховання є підґрунтям для виховання конкурентноспроможного випускника, 

здатного ефективно працювати й навчатися упродовж життя, оберігати та 

примножувати цінності національної культури й громадянського суспільства.  

Компетентнісний підхід розглядають як своєрідну відповідь на 

проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між 

необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю розв’язати це 

завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу 

інформації, яку мають опанувати школярі. 
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Методична робота 
Робота над методичною темою 

 

У програмному документі "Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ столітті" гостро поставлено питання про необхідність розвитку 

ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за 

координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги 

на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити 

ефективність і результативність освітнього процесу. 

Завдання, визначені основними державними освітянськими документами 

(Закон України «Про освіту» ст.54, 59) щодо удосконалення педагогічних 

працівників закладів освіти, неможливо реалізувати без трансформації ідей 

науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. У 

зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких 

педагогічних колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує 

атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де 

завжди вчаться новому. 

Методична робота в закладах освіти є важливою складовою 

педагогічного процесу. Місія методичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного 

інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя 

та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного 

професійного розвитку). А отже, метою сучасної методичної роботи є 

створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. 

Ця мета конкретизується в завданнях: 

 створити в закладі загальної середньої освіти сучасне освітнє 

середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із 

використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами 

Актуально 
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опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні 

практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо; 

 створити методичну афішу. Методичну афішу розглядаємо як анонс 

методичних заходів, які будуть проводитися на шкільному, районному 

(міському), обласному та всеукраїнському рівнях. До таких заходів можуть 

бути віднесені безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, 

конференції, екскурсії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так і у 

вихідні дні. Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе 

обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати 

індивідуальний навчальний план; 

 створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для 

участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для 

задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної 

педагогічної практики; 

 організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми 

професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення; 

 спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 

структуру методичної роботи (наприклад, матричного типу), спрямовану на 

задоволення запитів кожного вчителя закладу загальної середньої освіти. 

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу 

кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, 

що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності. 

У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня 

вчителя, його підготовка до засвоєння нового змісту і технологій, постійне 

ознайомлення з досягненнями педагогіки і психології, вивчення і 

впровадження у шкільну практику кращих педагогічних практик. 

концептуальною основою, провідною ідеєю організації методичної роботи є 

єдина шкільна методична тема (проблема). На її основі визначається та 

конкретизуються теми діяльності методичних об’єднань та кожного вчителя 
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Отже, Індивідуальна методична робота - усвідомлена, цілеспрямована, 

планомірна та безперервна робота педагогів щодо вдосконалення їхньої 

теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. 

Методична тема (проблема) - питання чи комплекс 

питань, які об’єктивно виникають в організації освітнього 

процесу і розв’язок яких передбачає суттєвий практичний і 

теоретичний інтерес. 

Опрацювання нової методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти, 

освоєння нових освітніх програм, запровадження нетрадиційних форм 

педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового 

досвіду на основі досягнень науки та ефективного педагогічного досвіду. 

Робота над єдиною методичною темою є однією із важливих форм 

методичної роботи. Це колективна форма пошукової роботи щодо вирішення 

актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення 

освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня 

вчителів. 

Виділяють такі основні вимоги до визначення єдиної методичної теми: 

• актуальність даної проблеми для даної школи; 

• відповідність теми сучасним педагогічним ідеям та концепціям; 

• колегіальність вибору теми усім педагогічним колективом з 

урахуванням думок найавторитетніших членів педколективу; 

• діалектичний зв’язок з проблемою, над якою працюють педколективи 

району, з існуючим передового педагогічного досвіду (ППД); 

• цілісність –методична тема має об’єднувати як навчальну, так і виховну 

роботу. 

Робота над визначеною проблемою буде оптимальною, ефективною, 

результативною, коли педагогічні колективи будуть дотримуватись таких 

рекомендацій: 
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• скласти перспективний план роботи по її реалізації; 

• розробити алгоритм роботи педагогічного колективу над методичною 

темою.  

• здійснити розподіл доручень кожному педагогові своєї ділянки роботи 

в колективному дослідженні проблеми; 

• забезпечити діяльність педагогічної ради з питань реалізації роботи над 

методичною темою; 

• організувати творчу групу, яка забезпечуватиме створення 

перспективного досвіду роботи по даній проблемі і пропагуватиме його серед 

учителів; 

• оптимізувати самоосвітню діяльність педпрацівників в рамках 

реалізації даної теми. 

З метою доцільного вибору методичної проблеми необхідно провести в 

педагогічному колективі анкетування, включивши такі питання як: 

1. Назвіть проблеми освітнього характеру які Ви успішно розв’язали 

в поточному році. 

2. Які проблеми Вам не вдалося розв’язати? 

3. Які на Вашу думку проблеми потребують негайного розв’язання? 

Зауважимо, що у ході роботи над проблемою слід постійно здійснювати 

якісний та кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного 

творчого пошуку.  

Єдина методична проблематика повинна здійснюватися на основі 

встановленого зв’язку діяльності педагогічної ради школи з методичними 

формами. Залежно від змісту методичної теми окреслюється структура 

внутрішньошкільної методичної роботи. 

Наприклад, методичну проблему школи “Удосконалення освітнього 

процесу шляхом розвитку професійної компетентності педагога”, можна 

реалізувати поглиблено опрацювавши на засіданнях методичних формувань 

такі теми: 

“Розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей молодших 



66 
 

школярів на основі здійснення диференційованого та індивідуального підходів 

до організації освітнього процесу”. 

“Психолого-педагогічне забезпечення впровадження диференціації та 

індивідуалізації навчання і виховання” (психолого-педагогічний семінар). 

“Впровадження в освітній процес особистісно орієнтованих технологій 

навчання та їх вплив на розвиток інтелектуально пізнавальних та творчих 

здібностей дитини” (творча група). 

“Створення сприятливих умов для психічного розвитку можливостей і 

здібностей учнів” (ШМО класних керівників). 

При підготовці педколективу до реалізації методичної проблеми 

“Впровадження інтерактивних форм і методів навчання”: 

• попереднє опрацювання методичної літератури; 

• залучення педпрацівників до роботи в обласних, районних методичних 

формуваннях; 

• організація системної роботи педпрацівників над індивідуальною 

проблемою, спорідненою проблемі школи. (Наприклад: “Інтерактивні форми і 

методи навчання на уроках мови та літератури”, “Використання інтерактивних 

форм і методів навчання на уроках математики”, “Використання технологій 

критичного мислення”, “Робота в парах на уроках історії” та ін.); 

• використання активних форм методичної роботи з педагогічними 

кадрами: 

- методичних оперативних нарад (“Про завдання методичних 

об’єднань та вчителів школи по роботі над єдиною методичною проблемою 

закладу освіти”); 

• вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників.  

При розробці програми реалізації методичної теми важливо зазначити: 

 актуальність теми та її теоритичне обгрунтування; 

 зв'язок із загальною методичною темою району; 

 наявлість алгоритму (моделі або плану) роботи над методичною 
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темою; 

 відповідність тематики теоритичних та практичних заходів єдиній 

методичній темі. 

Робота над впровадженням теми може бути представлена в трьох етапах. 

Кожний етап потребує визначення мети, завдань, результату та розроблення 

заходів до їх реалізації. 

 

І. Діагностико-теоретичний етап. Опанування теоретичних основ 

методичної теми.  

(1й рік) 

 

ІІ. Практичне дослідження методичної теми. 

(2-4 роки) 

Мета: Завдання: Результат: 

 сприяння переорієнтації 

педагогічної свідомості 

в поглядах на ключові 

питання теми що 

реалізується; 

 спрямування роботи всіх 

методичних структур 

над єдиною 

методичною темою; 

 накопичення 

 модернізувати зміст  

освітньої діяльності; 

 забезпечувати 

інформаційну підтримку 

діяльності освітян; 

 осмислення очікуваних 

результатів (розробка 

критеріїв і показників); 

 спрямувати роботу 

методичних кабінетів 

 набуття педпрацівниками 

уміння організовувати 

свою самостійну 

роботу: добір 

інформації, її критичне 

осмислення, 

застосування в певних 

ситуаціях; 

 формування бажаної 

інноваційної ініціативи; 

Мета: Завдання: Результат: 

 комплексна діагностика 

особистісної готовності 

педпрацівників до 

інноваційної діяльності; 

 опанування теоретичних 

основ теми; 

 забезпечення теоретичної 

та психологічної 

готовності педагогів до 

впровадження 

проблемного питання. 

 забезпечення 

педпрацівників переліком 

методичної літератури, 

ознайомлення з концептом 

проблемного питання; 

 перевірка 

індивідуального 

сприйняття вчителями суті 

проблемного питання 

(тести, анкети); 

 аналіз дібраної 

інформації; 

 визначення термінів 

реалізації проблемного 

питання. 

 активне теоретичне 

опрацювання проблемного 

питання, 

проінформованість; 

 розуміння 

концептуальних і 

процесуальних 

особливостей упровадження 

теми; 

 окреслення мети й 

змісту опрацювання теми. 
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теоретичного матеріалу 

з теми; 

 обмін досвідом; 

 сприяння участі закладів  

району в освітніх 

проектах. 

 

закладів освіти на 

підвищення якості 

освітнього процесу; 

 упровадження у практичну 

діяльність 

педпрацівників  

новаційних технологій, 

форм та методів 

навчання; 

 поповнення банків даних 

друкованих робіт 

педагогічних 

працівників, 

інноваційної діяльності, 

освітніх проектів; 

 залучення педагогічних 

працівників до участі у 

професійних конкурсах; 

 удосконалення роботи 

щодо якості підготовки 

учнів до ЗНО. 

 підвищення професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників в ході 

реалізації теми; 

 підвищення результатів 

навчання учнів. 

 

IІІ. Підсумковий етап. Дослідження результатів. Узагальнення 

досвіду. 

(5й рік) 

Мета: Завдання: Результат: 

 накопичення та 

систематизація даних 

щодо впровадження 

питання; 

 розробка остаточних 

варіантів навчально-

методичного 

забезпечення з теми; 

 підбиття та 

оприлюднення 

загальних підсумків 

реалізації теми, 

підготовка публікацій 

із питання. 

 відпрацювання наявної 

моделі; 

 удосконалення фахового 

рівня в межах моделі; 

 вивчення результативності 

та ефективності 

впровадження теми в 

педагогічну практику 

через методичні форми; 

 моніторинг результатів 

упровадження моделі. 

 кількісний і якісний аудит 

систематизованої 

інформації про 

результати 

впровадження 

проблемного питання; 

 створення оптимальної ідеї 

педагогічного досвіду; 

 здатність продукувати 

власний ефективний 

педагогічний досвід; 

 висока мотивація до 

неперервної освіти. 

 

Закінчення роботи доцільно оприлюднити під час методичної 

конференції та у методичному віснику «Із досвіду роботи педагогічних 

працівників закладу освіти» 
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Отже, під час створення колективного досвіду на базі методичної ідеї, має 

спрацювати формула "Від творчо працюючого вчителя – до творчо 

працюючого колективу – і до творчо працюючого учня". 

Пам’ятка для заступника керівника щодо організації вибору та 
роботи над методичною темою 

Початок роботи 

1. Підведення підсумків роботи за 

попередні 5 років. 

Звіт Обговорення на 

засіданні 

педагогічної ради, 

методичної ради, 

ШМО 

 Анкетування педагогічних працівник 

щодо вибору пріоритетних напрямків 

роботи 

Анкета  Висновки 

обговорені  

 Аналіз зв'язоку із: 

 загальною методичною темою 

району, міста, області; 

  актуальних методичних, 

педагогічних напрямків 

для визначення теми на 5 років. 

  

Розробка програми 

 Теоритично обгрунтувати вибір 

методичної теми із зазначенням 

актуальності. 

Опис  

 Розробити алгоритм (модель або план) 

роботи над методичною темою 

Модель  

 Повідомити усім педагогічним 

працівникам про нову методичну тему 

та аглоритмом роботи на наступні 5 

років. 

Наради, засідання  

 Проводити теоритичні та практичні 

заходи згідно розробленого 

алгоритму. 

Графік  

Підсумки роботи 

 Аналіз роботи над темою звіт Обговорення на 

засіданні 

педагогічної ради, 

методичної ради, 

ШМО 

 Висвітлення результатів Конференція, 

вісник 

 

 Фестиваль відкритих уроків, 

позакласних заходів, майстер-класів та 

ін. 

Зав графіком  

 Виставка творчих наробків, 

друкованих матеріалів у педагогічній 

пресі. 

Систематизація 

накопиченого 

матеріалу. Видання 

збірок досвіду. 
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