
Державна підсумкова атестація учнів ПТНЗ:  

результати 2015/2016 навчального року  

 

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх дисциплін для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році 

проводилась відповідно до Положення про ДПА учнів у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №1547 

від 30 грудня 2014 року, наказу МОН №940 від 16 вересня 2015 року «Про 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа 

Міністерства освіти і науки України №1/9-93 від 22.02.2016 року «Про 

проведення державної підсумкової атестації в професійно-технічних 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році». 

У професійно-технічних навчальних закладах державна підсумкова 

атестація проходила у терміни, передбачені робочими навчальними планами. 

При складанні розкладу проведення ДПА адміністрацією навчальних 

закладів було передбачено 2-3 дні для підготовки учнів до складання 

атестації з кожного предмета.  

Державна підсумкова атестація для учнів ПТНЗ традиційно 

проводилася у письмовій формі з трьох загальноосвітніх предметів: 

української мови (переказ), іноземної мови – обов’язково для всіх учнів, 

історії України або математики, а також предмета за вибором професійного 

спрямування у тих навчальних групах, де ДПА проводилась до                       

01 березня 2016 року. 

Завдання для проведення державної підсумкової атестації з української 

мови (переказ) надавались навчальним закладам НМК ПТО у Київській 

області. Для проведення атестації з решти предметів, а саме: математики, 

іноземної мови, фізики, біології, інформатики, історії України – завдання 

укладали викладачі відповідного фаху з наступним погодженням на 

засіданнях циклових комісій та педагогічних рад і затвердженням 

директором професійно-технічного навчального закладу. Завдання 

відповідали державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки, 

визначених навчальними програмами та затвердженими Міністерством 

освіти і науки України.  

Аналіз якісних показників ДПА з навчальних предметів свідчить, що в 

середньому 50% учнів мають середній рівень знань. Найвищим цей відсоток 

показали учні ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» – 77,7%,            

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича» – 

72,6%, ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» – 71,5%. 



Високий рівень знань державної підсумкової атестації показали учні 

ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» – 15,8%, 

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» – 

10,3%, ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти» – 9,9%, 

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти» – 9 ,7%. 

Діаграми, наведені нижче, показують відсотки низького, середнього, 

достатнього та високого рівнів знань учнів у розрізі предметів, з яких 

складалася ДПА у 2015/2016 навчальному році.  

 


