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НАКАЗ 

 

від      21 квітня 2018 року                             №   106 

 

Про проведення державної підсумкової атестації  

у закладі 2017-2018навчального року 

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню 

освіту» структуру навчального року встановлює заклад загальної середньої 

освіти . 

Державна підсумкова атестація ( далі ДПА) в 2017-2018 навчальному році 

у закладах загальної середньої освіти здійснюється відповідно до 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 грудня 2014 

року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 

року за № 157/26602 , та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки 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, зі змінами, згідно Листа Міністерства освіти і науки України від 

31.01.2018 року «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та 

особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Атестацію у загальноосвітньому навчальному закладі І і ІІ ступенів  провести   

у письмовій формі. 

2 Завдання для проведення атестації укласти  вчителям навчального закладу, 

відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту 

атестаційних завдань. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. Завдання узгодити на 

педагогічній раді школи та затвердити в установленому порядку. 

3.У школі  І ступеня державну підсумкову атестацію провести  з двох 

предметів : українська мова ( передбачає оцінювання результатів навчання з 

української мови та читання), математика. 

4.У школі  ІІ ступеня державну підсумкову атестацію провести  з трьох 

предметів: 

1) українська мова ( диктант); 
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2) математика; 

3) біологія ( предмет за вибором педагогічної ради навчального закладу). 

5. Затвердити графік консультацій до ДПА у 4,9 класі, проводити консультації 

згідно графіка вчителям- предметникам. 

6. Термін  здачі ДПА у 4 класі: 

- українська мова ( 2 урок) – 15 травня 2018 року, 

- математика - ( 2 урок) -17 травня 2018 року, 

7. Термін здачі ДПА у 9 класі: 

- українська мова ( диктант) – 01червня 2018 року, 

- математика( алгебра, геометрія) – 04 червня 2018 року, 

- біологія  – 07 червня 2018 року. 

8. Затвердити склад атестаційної комісії в такому складі: 

8.1. Для учнів 4 класу: 

Голова комісії : Карпець Л.І. 

Члени комісії, вчитель, що викладає ( Музика А.В.) . 

8.2. Для учнів 9 класу : 

Українська мова ( диктант). 

Голова комісії : Карпець Л.І. 

Члени комісії : 1. Ярмолич С.М. 

                          2. Писаренко А.В. 

Математика ( алгебра, геометрія) 

Голова комісії : Карпець Л.І. 

Члени комісії: 1. Кот О.М. 

                          2. Овсянікова В.Г. 

Біологія  

Голова комісії : Писаренко О.А. 

Члени комісії : 1. Карпець Л.І. 

                          2.Кривобок С.А. 



9.. Державну підсумкову атестацію розпочинати у 4 класі на другому уроці,а в 9 

класі 0 9.00. 

10.В окремих випадках , згідно пункту 13 розділу ІІ Положення про державну 

підсумкову атестацію , дозволяється проводити атестацію достроково за 

завданнями, украденими навчальним закладом. 

11. Категорично заборонити збір коштів з батьків, учнів та централізовану 

закупівлю збірників завдань , посібників з окремих предметів для проведення 

державної підсумкової атестації. 

12.Здійснювати проведення державної підсумкової атестації відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів ( вихованців) у системі 

загальної середньої освіти. 

13. Дозволити бути присутніми під час проведення атестації , крім членів 

комісії , особам уповноваженим місцевих органів управління освітою та 

представникам батьківського комітету ( ради) загальноосвітнього навчального 

закладу , але в одному приміщенні ( аудиторії) не можуть бути присутніми 

більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою , і 

більше двох представників батьківського комітету ( ради) загальноосвітнього 

навчального закладу. 

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи   О.А.Писаренко. 

 

Директор школи              Л.І.Карпець  

 


