Звільнення від проходження ДПА-2012
Особи, які атестуються за результатами річного оцінювання та можуть бути звільнені від проходження
державної підсумкової атестації

Перелік осіб, які можуть бути звільнені від проходження державної підсумкової атестації (ДПА)
визначається відповідно до розділу VIII "Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти".
Учасники міжнародних змагань
Від проходження ДПА можуть бути звільнені учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у
спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до чинного
законодавства України й проходять під час проведення атестації у навчальному закладі.
Учасники тренувальних зборів до міжнародних олімпіад та змагань
Від атестації можуть бути звільнені учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів,
змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних. У такому випадку у додаток до свідоцтва про базову
загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та
атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних
зборах, з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.
Учасники та переможці олімпіад
Від атестації звільняються учасники міжнародних предметних олімпіад, турнірів і конкурсів, а також
переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) та
учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів, з яких вони стали переможцями (у
відповідних випускних класах). У такому випадку у додаток до свідоцтва про базову загальну середню
освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з
цих предметів - 12 балів.
Учасники та переможці конкурсів МАН
Від атестації звільняються переможці ІІ (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) та учасники ІІІ
етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у
відповідних випускних класах) з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів
під час конкурсу. У такому випадку у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або
атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих
предметів - 12 балів.
За станом здоров’я
Учні можуть бути звільнені від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я. Учням
(вихованцям), які за станом здоров'я звільняються від атестації, необхідно подати заяву батьків та
довідку лікарсько-контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров'я. Підстави для
звільнення від проходження ДПА за станом здоров’я визначаються "Інструкцією про звільнення від
перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів
України за станом здоров'я".
Також, звільняються від атестації учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів)
для хворих дітей у період їх перебування в цих закладах, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів) для глухих дітей, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, з порушеннями опорнорухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумово
відсталих дітей.
Такі учні (вихованці) можуть допускатися до проходження атестації за бажанням батьків або осіб, які їх
замінюють.
Для осіб, звільнених від атестації, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або
атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні бали та робиться запис:
"звільнений(а)".
Стихійні лиха
В окремих випадках, за рішеннями МОНмолодьспорту, МОЗ, Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, можуть бути звільнені від атестації у
випускному класі.
Іноземні мови
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом)
мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) - німецька мова; DELF/DALF - французька мова;
IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2), - англійська мова;
D.E.L.E. - іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У
додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з
цих предметів 12 балів. За матеріалами: Освіта.ua

