
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

12.04.2019                                                                                  № 71 

Про організоване закінчення 2018/2019 

навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів 

закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівського району 

 

      Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02.01.2019 за № 8/32979, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 

році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядкупереведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 

762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 

924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799. Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році 



державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення 

змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», враховуючи листи 

Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо 

методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у 

закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», від 

23.01.2019 № 1/9-41 «Про методичні рекомендації щодо особливостей 

проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 

навчальному році», на виконання наказу Департаменту науки і освіти 

Харківської облдержадміністрації від 11.04.2019 №92 «Про організоване 

закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9, 11(12)- х класів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов 

у закладах загальної середньої освіти міста, що забезпечать безумовне 

дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року, проведення 

державної підсумкової атестації (зовнішнього незалежного оцінювання), у 

встановленому порядку, здійснення контролю за виконанням навчальних 

планів та програм, керуючись п 2.17.10,п.2.17.14 . Положення про відділ освіти, 

молоді та спорту  Зачепилівської районної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови  Зачепилівської районної   державної 

адміністрації  06.04.2018 № 97,  наказую: 

 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти міста: 

1.1. Вжити заходів щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального 

року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12) класів, у 

встановленому законодавством порядку. 

                                                                                   Квітень - червень 2019 року 

1.2. Здійснювати контроль за виконанням Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 



освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 

№1392 (зі змінами). 

                                                                                                            До 22.06.2019 

1.3. Забезпечити контроль щодо своєчасного виставлення випускникам 4-х 

класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з 

української мови, читання та математики. 

                                                                                      Не пізніше ніж за 5днів до 

                                                                                  закінчення навчального року 

1.4. Вжити заходів щодо недопущення відсутності без поважних причин учнів 

4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації. 

                                                                                    У дні проведення державної 

                                                                                    підсумкової атестації 

1.5. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 

11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку 

державної підсумкової атестації. 

 Відразу після надходження відповідних  заяв 

1.6. Здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку середнього бала свідоцтв 

випускників 11 (12) -х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів 

та здійсненням відповідних записів у додатках до свідоцтв про здобуття повної  

загальної середньої освіти, свідоцтв про здобуття базової середньої освіти і  

шкільній документації. 

                                                                                    Травень  - червень 2019 року 

1.7. Провести засідання педагогічних рад та затвердити відповідними наказами 

керівників закладів загальної середньої освіти строки проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х і 9-х класів та третій предмет для проходження 

державної підсумкової атестації випускників 9-х класів (з урахуванням 

побажань учнів), а також учнів 11 (12) класів, звільнених від зовнішнього 

незалежного оцінювання, згідно з чинним законодавством. 



                                                                                                            До 09.04.2019 

1.8. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної 

підсумкової атестації та затвердити їх склад. 

                                                                                       До 19.04.2019-4 -т і класи 

                                                                                        До 17.05.2019 - 9-ті класи 

1.9. Розглянути на засіданнях педагогічних рад заяви та висновки відповідних 

лікарсько - консультаційних комісій про звільнення за станом здоров’я 

випускників 9, 11(12)-х класів від державної підсумкової атестації та за 

результатами видати відповідні накази. 

                                                                                                          До 03.05.2019 

1.10. Визначити: 

- Дату завершення навчального року; 

- Дату проведення свята «Останній дзвоник»; 

- Дату вручення документів про освіту; 

- Доцільність проведення навчальної практики; 

- Особливості організації освітнього процесу в 11 -х класах під час підготовки 

та складання ДПА/ЗНО. 

                                                                                                            До 15.04.2019 

1.11. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів 3 (2) 4-х класів (не пізніше ніж за 5  

днів до закінчення навчального року) та учнів 5 - 11-х класів (не раніше ніж  

ерез 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення  

спірних питань). 

                                                                                                 У визначені строки 

1.12. Забезпечити участь учнів 11-х класів у зовнішньому незалежному  

оцінюванні на пунктах тестування. 

                                                                                             21.05.2019 - 13.06.2019 

1.13. Організувати проведення у закладах освіти державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів з трьох предметів: українська мова, математика та 

предмет за вибором закладу. 



                                                                                    У строки визначені закладом 

                                                                                     загальної середньої освіти 

1.14. Організувати проведення у закладах загальної середньої освіти державної 

підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з двох предметів: 

української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української 

мови та читання) і математики (якщо особи здобувають освіту мовами 

національних меншин чи корінних народів або перебували за кордоном і 

почали вивчати українську мову в поточному навчальному році , замість 

атестації з української мови можуть проходити атестації з мови 

навчання). 

                                                                                    У строки визначені закладом 

                                                                                     загальної середньої освіти 

1.15. Надати до відділу освіти, молоді та спорту  графік проведення у закладах 

загальної середньої освіти державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. 

                                                                                                             До 22.04.2019 

1.16. Зарахувати результати міжнародного мовного іспиту як атестація з 

іноземної мови відповідно до вимог чинного законодавства. 

                                                                                    У строки визначені закладом 

                                                                                    загальної середньої освіти 

1.17. Надати до відділу освіти, молоді та спорту інформацію про випускників, 

які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими у Плані 

роботи Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації на 2019 

рік, формами - запитами (додатки ДПА - МІ, ДПА - М2) - додаток 2. 

                                                                                       До 25.04.2019 (попередня) 

                                                                                       До 21.06.2019 (остаточна) 

1.18. Після завершення державної підсумкової атестації: 

1.18.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують  

на отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. 

                                                                                                            До 05.06.2019 

1.18.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують 



на отримання свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з 

відзнакою. 

                                                                                                             До 21.06.2019 

1.18.3. Надати до відділу освіти,молоді та спорту звіт про результати державної 

підсумкової атестації учнів за встановленими у Плані роботи Департаменту  

науки і освіти Харківської облдержадміністрації на 2019 рік, формами –  

запитами (додатки  ДПА - 4, ДПА – 9, ДПА -11, ДПА -9-1 , Д П А -11-1)  –  

додаток 3. 

                                                                                         До 24.05.2019- 4 класи 

                                                                                         До 20.06.2019 - 9 класи 

                                                                                               До 25.06.2019 - 11 класи 

1.18.4. Забезпечити організоване проведення урочистостей з нагоди вручення 

документів про освіту випускникам 11- х класів. 

                                                                                                              27.06.2019   

1.18.5.Надати  за запитом відділу освіти, молоді та спорту   інформації про 

проведення свята «Останній дзвоник» та «Випускний вечір» інформації за  

формами - запитами (додаток СВ-1, СВ-2, СВ-3)  - додаток 4. 

2.Створити апеляційну комісію відділу освіти,молоді та спорту та затвердити її 

склад із предметів державної підсумкової атестації в закладах загальної 

середньої освіти міста (додаток 1). 

3. Завідувачу районним методичним кабінетом  відділу освіти, молоді та спорту  

Бєляєвій А.І.: 

3.1. Провести нараду заступників директорів з навчально - виховної роботи з 

питань організованого закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4,9,11(12) - х класів. 

                                                                                                            До 27.04.2019 

3.2. Забезпечити організаційний супровід освітнього процесу закладів загальної 

середньої освіти з питань виконання Державного стандарту початкової 

загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти. 



                                                                                                            До 24.06.2019 

3.3. Надати методичну та консультативну допомогу керівникам закладів 

загальної середньої освіти із питань проходження державної підсумкової 

атестації учнями випускних класів, які є які є учасниками міжнародних 

предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус 

міжнародних відповідно до законодавства України, учасниками IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками III етапів 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до 

олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних 

відповідно до законодавства України, і відбуваються під час проведення 

атестації та проведення в цілому державної підсумкової атестації. 

                                                                                                         До 30.04.2019 

3.4. Здійснити вивчення питання організованого закінчення навчального року у 

закладах загальної середньої освіти міста та надати методичну та 

консультативну допомогу керівникам закладів загальної середньої освіти із 

питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації. 

                                                                                Травень - червень 2019 року 

3.5. Після завершення державної підсумкової атестації: 

3.5.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують 

на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. 

                                                                                                         До 25.06.2019 

3.5.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11 (12) -х класів, які 

претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з  

відзнакою. 

                                                                                                            До 25.06.2019 

4.Методисту районного методичного кабінету  Гергель Т.В.:  

4.1. Забезпечити організаційний супровід освітнього процесу закладів загальної  



середньої освіти з питань впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти . 

                                                                                     Квітень - травень 2019 року 

4.2. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4 -х класів. Узагальнену інформацію надати до 

Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації за  

встановленими формами (додаток ДПА - 4) - додаток 3. 

                                                                                                          До 30.05.2019 

5. Методисту районного методичного кабінету  Ляшенко В.І.:  

 5.1. Забезпечити організаційний супровід освітнього процесу закладів 

загальної середньої освіти з питань впровадження Державного стандарту  

базової і повної загальної середньої освіти . 

                                                                                     Квітень - травень 2019 року 

5.2. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію 

надати до Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації за 

встановленими формами (додатки  ДПА -9 , ДПА -11 , ДПА -9 -1 , ДПА -11-1) –  

додаток 3.   

                                                                                  До 25.06.2019 - 9 класи 

                                                                                      До 30.06.2019 -11(12) класи 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                                О.ПЕТРЕНКО 

                                                                                      

 

 

 


