
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 246 від 19 лютого 2020 року 

Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства освіти і науки України щодо 
державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання 
На підставі частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», статті 34 Закону України «Про 
загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою 
забезпечення виконання статті 20 Закону України «Про фахову передвищу освіту» НАКАЗУЮ: 
1. У пункті 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 «Про 
затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, слова та числа «в 2018 або 2019 
році» виключити. 
2. Пункт 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2019 року № 945 «Деякі 
питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 01 серпня 2019 року за № 850/33821, доповнити новим підпунктом 9 такого змісту: 

 «9) результати зовнішнього оцінювання можуть зараховуватися як результати атестації для 
студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, які скористалися правом 
повторного складання атестації у формі зовнішнього оцінювання, що передбачено пунктом 2 
наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 «Про затвердження 
Порядку проведення державної підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 02 січня 2019 року за № 8/32979.». 
3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.) забезпечити подання цього наказу в 
установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) 
зробити відмітки в справах архіву. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стадного Є. 

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

Міністр                         Ганна Новосад 
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