
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 116 від 01 лютого 2019 року 

Про внесення зміни до 

додатка 2 наказу МОН від 

25 січня 2019 року № 59 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02 січня 2019 року за № 8/32979, НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміну до додатка 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 

2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», виклавши його в новій редакції, 

що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандія В. А. 

Міністр                                          Л. М. Гриневич 

Додаток 2 

до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 25.01.2019 № 59 

ПЕРЕЛІК 

навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться 

державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової 

середньої освіти (у 9-х класах закладів загальної середньої освіти) 

1. Українська мова. 

2. Математика. 

3. Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, 

ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу 

освіти): 

1) біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, 

іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу 

освіти), інформатика, історія України, правознавство (практичний курс), українська 

література, фізика, хімія – для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не 

вивчається мова національної меншини; 

https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63341/


2) біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, іспанська, 

німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), 

інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, мова національної 

меншини, правознавство (практичний курс), українська література, фізика, хімія - для 

учнів класів з навчанням або вивченням мови національної меншини. 

Генеральний директор 

директорату дошкільної 

та шкільної освіти                                       А. О. Осмоловський 

 


