
Під час проведення «прямого телефонного зв’язку» до відділу освіти 

надійшло 3  дзвінки. На порушені питання громадяни отримали наступні 

відповіді: 

 

1. Всім вчителям початкової школи проходити підвищення кваліфікації 

в цьому році? 

Відповідно до наказу МОН від 15.01.2018 року № 34 у 2018 році 

обов'язкове проходження підвищення кваліфікації за очно-дистанційною 

формою вчителям початкової школи, які впроваджують новий Державний 

стандарт початкової освіти (навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 

2019/2020 навчальних роках). 

Рекомендовано проходження підвищення кваліфікації  заступникам  

директорів з навчально-виховної роботи  у початкових класах та вчителям-

предметникам фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтв, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 н.р. 

Перевагу надаватимуть тим вчителям перших класів, які пройдуть 

курси. 

2. Як відбуватимуться шкільні іспити у 2018 році? 

Державна підсумкова атестація буде проходити: 

Початкова школа - у формі підсумкових контрольних робіт з двох 

предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з 

української мови та читання) і математики. 

Для  учнів 9-х класів -  у письмовій формі з трьох предметів: українська 

мова, математика та предмет за вибором (українська література, зарубіжна 

література, іноземна мова (англійська, німецька, іспанська або французька 

мова), історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, біологія, 

хімія, фізика та інформатика), який обирається за рішенням педагогічної 

ради. 

Результати ДПА не будуть враховуватись при виставленні річних оцінок 

з предметів, з яких проводилась атестація. 

Для здобувачів повної загальної середньої освіти (11 кл.) –у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: українська мова; 

математика або історія України (учні мають право обрати один із зазначених 

предметів незалежно від профілю закладу освіти); предмет за вибором 

(біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська, або німецька, 

або іспанська, або французька мова), математика, історія України (період ХХ 

- початок ХХІ століття). 

Учні, які другим предметом для проходження ДПА оберуть математику, 

можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і 

навпаки. 

Заклади освіти отримають відомості про результати зовнішнього 

оцінювання у вигляді оцінок учнів за шкалою 1-12 балів у період з 15 до 21 

червня. 

http://osvita.ua/test/


3. Чи обов’язково студенту ПТУ 2-го курсу складати ДПА у формі ЗНО 

з української мови? 

Починаючи з 2018 року випускники професійно-технічних училищ та 

коледжів ІІ рівня акредитації,  які в 2018 році здобудуть повну загальну 

середню освіту, разом iз випускниками шкiл братимуть участь у ЗНО з 

української мови, це буде обов'язково, незалежно вiд того, чи планують вони 

вступати у вищi навчальнi заклади. 

Для участі  у ЗНО необхідно зареєструватися. У 2018 році реєстрація 

триватиме з 6 лютого до 19 березня. 

Більш детальнішу інформацію щодо ЗНО та реєстрації можна отримати 

на сайті відділу освіти у рубриці «ЗНО/майбутнім абітурієнтам» або ж на 

офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. 

 

Начальник відділу освіти     О.В.Поліщук 


