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Наказ
від 19 лютого 2018 року

№44
м. Васильків

Про організоване завершення 2017/2018 навчального
року та проведення державної підсумкової атестації
у закладах загальної середньої освіти району
Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню
освіту», частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту». Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602,
підпунктів 1,3,4,5 пункту 2 наказу МОН України від 31 липня 2017 року №1103
«Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за №
1014/30882, із змінами, листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66
«Про
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах
загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти і науки КОДА від
07.07.2017 № 235 «Про підготовку та організований початок 2017/2018 навчального
року»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад робочої групи відділу освіти з питань організованого
завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації
випускників закладів загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році
(додаток 1).
До 26.02.2018
2. Керівникам навчальних закладів організувати:
2.1.1. Завершення вивчення навчального матеріалу:
 учнями 1-11-х класів закладів загальної середньої освіти 25 травня 2018 року;
 1-11-х класів закладів загальної середньої освіти, що працюють за
шестиденним робочим тижнем, 26 травня 2018 року.
2.2. Провести свято Останнього дзвоника для учнів 1-11-х класів навчальних
закладів 25 травня 2018 року, для 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів, що працюють за шестиденним робочим тижнем, 26 травня 2018 року.
2.3. Провести державну підсумкову атестацію у закладах загальної середньої
освіти відповідно до листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване

завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної
середньої освіти».
2.4. Визначити педагогічною радою і затвердити відповідним наказом
керівника навчального закладу терміни проведення державної підсумкової атестації
у закладах загальної середньої освіти І та ІІ ступенів та предмет за вибором закладу
для 9 класу до 6 квітня 2018 року.
Рекомендувати визначити такі терміни проведення державної підсумкової
атестації учнів у закладах загальної середньої освіти:
 І ступеня - з 10 по 18 травня з двох предметів:
українська мова (15.05.2018);
математика (17.05.2018).
 ІІ ступеня - з 30 травня по 8 червня з трьох предметів:
українська мова (30.05.2018),
математика (04.06.2018),
предмет за вибором навчального закладу (07.06.2018).
 ІІІ ступеня - з 22 травня по 13 червня 2018 року з трьох предметів
у пунктах тестування у формі ЗНО:
- з української мови і літератури (24.05.2018);
- з математики (22.05.2018) або з історії (06.06.2018) за вибором учнів;
- предмет за вибором – учні обирають предмет з одного із зазначених предметів.
2.5. Вжити відповідних заходів щодо укладання завдань для проведення
атестації вчителями відповідного фаху, погодження педагогічною радою та
затвердження керівником навчального закладу у встановленому порядку
До 30.03.2018
2.6. Видати відповідні накази про:
створення атестаційних комісій;
про підвезення учнів 11 класу до пунктів ЗНО;
організоване завершення 2017/2018 н.р.
До 06.04.2018
2.7. Забезпечити інформування педагогів навчальних закладів, батьків, учнів
випускних класів, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації. Оформити в кожному навчальному закладі
відповідні інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів "гарячої лінії"
відділу освіти: (04571)2-21-97; департаменту освіти і науки: (044) 278-23-62, 279-8452.
До 20.04.2018
2.8. Визначити в установленому порядку перелік навчальних предметів для
проходження державної підсумкової атестації учнів 9 класів, сформувати групи
учнів 11-х класів та організувати їх підвезення до пунктів ЗНО.
До 30.04.2018
2.9. Взяти під особистий контроль виконання цього наказу та довести його до
відома педагогічних колективів.
До 30.03.2018
2.10. Подати відділу освіти:
 Дані про кількість учнів (груп) 11-х класів для підвезення до пунктів
ЗНО, відповідальних за супровід дітей, транспортні можливості
підвезення.

 Розклади і склади комісій для проведення державної підсумкової
атестації, в т.ч. і за вибором учнів навчального закладу згідно зі
зразком (додаток 2).
До 06.04.2018
3. Методисту районного методичного кабінету Поліщук Є.В.
3.1. Районному методичному кабінету (Поліщук Є.В.) підготувати
рекомендації щодо проведення та сценарії урочистих свят "Останній дзвоник" та
"Випускний бал – 2018", розмістити їх на сайті методичного кабінету.
До 05.05.2018
4.Завідуючій районним методичним кабінетом Андрикевич І.В.:
4.1. Провести наради з керівниками та заступниками навчальних закладів з
питань завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.
Березень - квітень 2018
4.2 Узагальнити результати проведення державної підсумкової атестації та
підготувати відповідний наказ.
До 15.06.2018
4.3 Організувати погодження в установленому порядку складів комісій для
проведення державних підсумкових атестацій у закладах освіти (додаток 2).
До 06.04.2018
5. Оператору комп’ютерного набору (Панченко К.П.):
5.1 Подати замовлення на документи про освіту для осіб, які отримують
загальну середню освіту екстерном.
До 05.05.2018
5.2
Подати підтвердження замовлення на виготовлення атестатів про освіту
особливого зразка.
До 25.05.2018
5.3 Подати підтвердження замовлення на виготовлення свідоцтв про освіту
особливого зразка.
До10.06.2018
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти

І.М.Гейко

Ознайомлені:
___________І.В.Андрикевич
___________Є.В.Поліщук ___________К.П.Панченко
Даний наказ буде доведений до керівників навчальних закладів на нараді у березні 2018 року.

Додаток 1
до наказу
відділу освіти
19.02.2018 № 44

Робоча група відділу освіти
з питань завершення навчального року та проведення державної підсумкової
атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів
у 2017/2018 навчальному році.

Гейко І.М.

– Начальник відділу освіти;

Чалий М.М.

– Головний спеціаліст відділу освіти;

Варга Б.І.

– Головний спеціаліст відділу освіти;

Адрикевич І.М.

– Завідуюча районним методичним кабінетом;

Панченко К.П.

– Оператор комп’ютерного набору;

Додаток 2
до наказу
відділу освіти
19.02.2018 № 44

ЗРАЗОК

ПОДАТИ ДО 06.04.2018
ПОГОДЖУЮ
Начальник відділу освіти
Васильківської райдержадміністрації
________________ І.М.Гейко
Склад

комісій для проведення державної підсумкової атестації у 9 класі Устимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківського району
Київської області у 2017/2018 навчальному році
Дата

Час

Клас

Предмет

30.05.2018

9.00

9

Українська
мова

Форма
проведення
Диктант,
письмово

Голова атестаційної комісії
Лобко Валентина
Олександрівна, директор,
освіта вища, учитель
початкових класів,
спеціаліст вищої категорії
«Старший учитель»

Директор школи

Учитель, що проводить
атестацію
Джура Євгенія Василівна,
освіта вища, учитель
української мови та
літератури, спеціаліст
вищої категорії

Члени атестаційної комісії
Бургело Галина Іванівна,
освіта вища, учитель
української мови та літератури,
спеціаліст вищої категорії

Вдовиченко Т.М.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Устимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Васильківського району Київської області
________________ Т.М.Вдовиченко
Графік

проведення державної підсумкової атестації у 9 класі Устимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області
у 2017/2018 навчальному році
Дата

Час

Клас

Предмет

30.05.2018

9.00

9

Українська
мова

Заступник директора школи

Форма
проведення
Диктант,
письмово
Літвінська С.П.

