Отримання атестату про повну
середню освіту в штаті Огайо

Навчальний рік 2018-2019
Якщо ви вступили до 9 класу в період з 1 липня 2014 року до 30 червня 2016 року, у вас є кілька шляхів отримання атестату про середню
освіту, щоб ви могли перейти до наступних кроків у навчанні чи кар'єрі.
• Ви повинні прослухати курс з певних предметів і заробити мінімум 20 кредитів відповідно до державної норми. Крім
того, ви повинні пройти навчання з економіки і фінансової грамотності та прослухати щонайменше два семестри лекцій з
образотворчого мистецтва. У вашому окрузі може бути передбачено більше вимог до отримання атестату. Цю інформацію
можна отримати у вашого шкільного методиста.
• Ви повинні продемонструвати, що ви вивчили. Законом штату Огайо для цього передбачено три способи.
1. Державні іспити штату Огайо
На цих іспитах слід отримати 18 з 35 балів за результатами семи державних підсумкових тестів. Ви можете
отримати до п'яти балів за кожен тест. Потрібно мінімум чотири бали з математики, чотири бали з англійської
словесності та шість балів з природничих наук та суспільствознавста.
2. Галузевий диплом та прохідний бал з тестування готовності до професійної діяльності
Отримайте галузевий диплом або кілька дипломів сумарно на 12 балів та здобудьте необхідні бали з тестування
WorkKeys. Штат Огайо оплачує одноразове проходження тестування. Деякі округи пропонують програму «Тільки
для випускників» («Senior Only»), в рамках якої можна заробити бали за один навчальний рік.
3. Тестування готовності до вступу в коледж та до професійної діяльності
Отримайте прохідний бал, необхідний для включення до списків студентів, котрим не знадобляться додаткові
заняття,* з математики та англійської словесності на іспитах ACT або SAT (стандартизовані тести для вступу в
коледж). Вибір типу тестування (ACT чи SAT) залежить від вашого округу. Ви будете складати одноразові державні
весняні іспити в 11 класі безкоштовно.
*Прохідний бал, необхідний для включення до списків студентів, котрим не знадобляться додаткові заняття, встановлюється
ректорами університетів Огайо та може бути переглянутий.

• Якщо ви не складете іспити жодним із наведених трьох способів, законом штату Огайо передбачено два додаткові способи
отримати атестат про середню освіту. Вони описані на звороті цього інформаційного бюлетеня.

Подробиці про отримання атестату - на сайті
education.ohio.gov/graduation (оберіть ваш
випускний клас).

Поговоріть зі своїм
шкільним методистом
на початку навчального
року про обраний
вами спосіб отримання
атестату та про
майбутню успішність.
Грудень 2018 року

Додаткові варіанти отримання атестату про
освіту для 2018 та 2019 навчальних років
Студенти, які вступили до 9 класу після 1 липня 2014 року, першими отримають атестати за новими вимогами до повної середньої освіти Окрім цього,
щоб задовольняти вимогам до навчальної програми, студенти штату Огайо повинні відповідати одному з трьох критеріїв отримання атестату про
середню освіту.
Для підтримки переходу до нових вимог Генеральна асамблея затвердила тимчасові варіанти випуску для студентів 2018 навчального року. Новою
редакцією законодавства передбачено розширення переліку можливостей отримати повню середню освіту для 2019 та 2020
навчальних років, як зазначено нижче.
Зверніть увагу, що для 2020 навчального року внесено зміни.
Департамент очікує, що більшість студентів будуть відповідати одному з трьох критеріїв, а округи, за необхідності, повинні продовжувати працювати зі
студентами, щоб відповідати цим вимогам. Такі додаткові варіанти надають можливість закінчити школу та отримати атестат про повну середню освіту
студентам, які не відповідають цим трьом критеріям.
Два додаткові варіанти отримання атестату про середню освіту:

Варіант 1

Варіант 2

Ви повинні прослухати курси, які передбачені вимогами до вашого
навчального плану, і скласти всі сім іспитів наприкінці курсів. Якщо ви
отримали оцінку «1» або «2» на будь-якому тесті з математики або англійської
мови, ви повинні щонайменше ще один раз скласти тест повторно.

Студенти повинні прослухати курси, передбачені вимогами до
навчального плану, і скласти всі сім іспитів наприкінці курсів.
Студенти повинні закінчити професійно-технічну програму, що
включає принаймні чотири курси за одним напрямом, та виконати
щонайменше один пункт з наведених нижче:

Окрім цього, ви повинні задовольняти щонайменше двом
наведеним нижче вимогам:
•
•

відвідуваність протягом 12-го року навчання повинна
становити 93%;
середній академічний бал за всі курси, прослухані у 12-му класі,
повинен становити 2,5 бали за шкалою 4,0 (необхідно пройти
щонайменше чотири повних курси на рік або їх еквівалент);

•

необхідно здати курсовий проект, який визначає округ або
школа, протягом 12-го класу;

•

протягом 12-го року навчання слід відпрацювати на громадських
роботах, визначених школою або округом, сумарно 120 годин;

•

слід отримати не менше трьох заліків за системою «College
Credit Plus» - отримання шкільних заліків та заліків коледжу
до закінчення середньої школи у будь-який час навчання у
середній школі;

•

необхідно заробити бали на програмах з поглибленого
вивчення предметів (Advanced Placement, AP) або міжнародного
бакалаврату (International Baccalaureate, IB) - отримати оцінку не
нижче «3» на іспиті AP або не нижче «4» на іспиті IB у будь-який час
протягом навчання у середній школі;

•

з кожного з трьох розділів іспиту WorkKeys отримати оцінку «3»;

•

слід отримати галузевий диплом державного зразка чи диплом,
еквівалентний щонайменше трьом балам;

•

необхідно отримати підтвердження відповідності вимогам
програми «OhioMeansJobs Readiness Seal» (формальне
підтвердження професійних навичок школярів випускних класів).

•

отримати загальну оцінку «вище середнього» за результатами
всіх професійно-технічних іспитів або тестових модулів;

•

отримати визнані галузеві дипломи або дипломи, які
дорівнюють 12 балам;

•

відпрацювати 250 годин на робочому місці з підтвердженням
позитивних оцінок.

МАЄТЕ ПИТАННЯ?
Якщо у Вас виникли запитання щодо вимог до випускних іспитів, зателефонуйте за номером телефону
(614)466-1317 або надішліть електронного листа на адресу gradrequirements@education.ohio.gov.
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