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Міністерству освіти 

Автономної Республіки Крим, 

управлінням освіти і науки 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій 

 

  Про дострокове проведення державної підсумкової атестації 

До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від 

батьків учнів загальноосвітніх навчальних закладів з приводу створення на 

місцях штучних перепонів щодо дострокового проведення державної 

підсумкової атестації і отримання відповідного документа про освіту. 

Наголошуємо, що відповідно до абз. 2, 3 п. 1.18 Інструкції про переведення 

та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.02.2001 N 44 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 

08.02.2001 р. за N 120/5311, в окремих випадках, зокрема, пов'язаних з 

призовом на військову службу, виїздом на постійне місце проживання за кордон 

тощо, дозволяється достроково проходити державну підсумкову атестацію. 

У таких випадках Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, 

управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій за поданням відповідного місцевого органу управління 

освітою на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, готують матеріали і 

завдання та встановлюють термін щодо проведення дострокової державної 

підсумкової атестації впродовж двох тижнів від дня подачі заяви. 

Додаткова оплата праці педагогічним працівникам за проведення 

дострокової державної підсумкової атестації законодавством України не 

передбачена. 

Під час друку Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності була 

допущена технічна помилка щодо нумерації пунктів розділу "Порядок 

переведення та випуску учнів". 

Виходячи з цього, вважати: 

абз. 2 п. 1.18 - пунктом 1.19; 

абз. 3 п. 1.18 - абз. 2 п. 1.19; 

пункт 1.19 - пунктом 1.20. 

Наголошуємо, положення листа Міністерства освіти і науки України від 

12.04.2001 р. N 1/9-151 "Про проведення державної підсумкової атестації 

випускників навчальних закладів системи загальної освіти на бази вищих 

навчальних закладів у 2000/2001 навчальному році" є чинним. 

Заступник Державного секретаря Г.Г.Науменко 

"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України", N 9, травень, 

2002 р. 
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