
Відділ освіти  Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка 

 

НАКАЗ 

 

25.03.2019                                   № 27-о 

 

Про проведення  ДПА у Марганецькій 

гуманітарній гімназії ім.Т.Шевченка 

 

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

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, 

наказів Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 року № 59 «Про 

проведення в 2018/2019  навчальному році державної підсумкової атестації 

осіб, які здобувають загальну середню освіту»,  від 01.02.2019 року №116 «Про 

внесення змін до додатка 2  наказу МОН від 25.01.2019 року №59», від 

22.08.2018 року  № 931 «Деякі питання проведення у 2019 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 

вересня 2018 року за №1030/32482, листа Міністерства освіти і науки України 

від 23.01.2019 року №1/9-41 щодо особливостей проведення державної 

підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році, від 

17.08.2018 року № 214 «Про погодження робочих навчальних планів 

навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік», з метою організованого 

проведення державної підсумкової атестації у 2018/2019 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 1.Заступникам директора з НВР Тріленку С.М., Дровниковій Л.М., 

Білоус Т.Д.: 

 1.1.Організувати проведення шкільних методичних заходів з питання 

укладення атестаційних завдань, оформлення, оцінювання атестаційних робіт 

                                                                                   Протягом квітня 2019 року 

 1.2.Забезпечити розробку рекомендацій для учнів, батьків щодо 

раціонального використання часу , емоційного розвантаження при підготовці 

до державної підсумкової атестації. 

                                                                                           До 20 квітня 2019 року 

1.3.Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 

(вихованців) (далі – атестація) у системі загальної середньої освіти відповідно 

до  Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 № 8/32979: 



- у письмовій формі для осіб, які в 2018/2019 навчальному році завершують 

здобуття початкової, базової середньої освіти; 

- у формі зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які в  2018/2019 

навчальному році завершують здобуття повної загальної середньої освіти;  

- у письмовій формі для осіб, які зазначені у пунктах 13-16, 18 розділу ІІ 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 року № 8/32979, 

та в 2018/2019 навчальному році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти.  

1.4.Скласти графік проведення ДПА для випускників закладів І, ІІ 

ступенів.  Заступнику директора з НВР Тріленку С.М. затвердити  графік та 

узгодити його головами комісій.   

                                                                                     До 12 квітня 2019 року 

1.5. Розпочати атестацію відповідно до правил внутрішньо шкільного 

розпорядку. 

1.6. Атестацію з кожного предмета провести відповідно до календарного 

планування на другому чи третьому уроках, крім понеділка й п’ятниці, а також 

днів перед- і післясвяткових: 

1.7. Провести атестацію у 4-х класах закладу освіти з таких навчальних 

предметів: 

- українська мова (оцінювання  результатів з української мови та читання)  

-14 травня 2019 року; 

- математика - 16 травня 2019 року. 

1.8. Забезпечити оцінювання результатів атестації відповідно до критеріїв 

оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. 

1.9. Провести атестацію в 9-х класах закладу  освіти з таких навчальних 

предметів: 

- українська мова -  03 червня; 

- математика – 06 червня 

- один із навчальних предметів за рішенням педагогічної ради закладу освіти, 

ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника 

закладу: 

- історія України(9-А кл.) – 10 червня 

- географія ( 9-Б кл.) – 10 червня. 

1.10. Забезпечити присутність учнів закладу освіти у пунктах проведення 

ЗНО для проходження атестації згідно з Календарним планом, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року  № 1036 

«Про підготовку до проведення у 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти». 

1.11. Навчальні заняття для учнів 11-х класів 23 травня 2019 року у день 

проведення атестації у формі ЗНО з української мови та літератури не 

проводити. 



1.12. Звільнити від навчальних занять учнів 11-х класів, які проходять 

атестацію у формі ЗНО з математики (21 травня 2019 року), англійської мови 

(28 травня 2019 року), фізики (30 травня 2019 року). 

1.13. Зарахувати результати ЗНО як результат атестації за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти на основі засвідчених електронним цифровим 

підписом Українського центру оцінювання якості освіти відомостей, які 

надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді. 

1.14. Надати право здобувачам освіти пройти атестацію в інші строки (за 

наявності відповідних документів, що підтверджують підстави перенесення 

строків). 

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника 

закладу освіти. 

1.15. Надати право здобувачам освіти, які через поважні причини не 

брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової 

сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у додатковій сесії, 

пройти атестацію в закладі освіти. 

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника 

закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО. 

1.16. Надати право здобувачам освіти, які не брали участі у ЗНО, пройти 

атестацію в закладі освіти, якщо вони: 

- не з’явилися для проходження ЗНО з відповідних навчальних предметів під 

час основної та додаткової сесій через поважні причини. 

Строки атестації таких здобувачів освіти визначити наказом керівника 

закладу освіти, але не раніше завершення додаткової сесії ЗНО. 

1.17. Інформувати відділ освіти про строки проведення атестації, склад 

державних атестаційних комісій.  

                                                      Не пізніше ніж за місяць до початку атестації 

2.Учителям 4-х класів Крамар Л.А., Колісник Т.В.: 

2.1. Забезпечити розробку рекомендацій для учнів, батьків щодо 

раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до 

державної підсумкової атестації.     

                                                                                  До 20 квітня 2019 року 

2.2.Укласти завдання для проведення атестації відповідно до 

затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань 

та затвердити наказом. 

                                                                                  До 20 квітня 2019 року 

2.3. Забезпечити учнів необхідними матеріалами. 

                                                                                  У день атестації 

2.4. Зазначити в протоколі державної підсумкової атестації, класному 

журналі оцінки за атестацію. 

                                                                                   У день атестації 

2.5. Забезпечити інформування батьків, громадськості з питань організації 

та проведення атестації. 

                                                                                      Протягом атестації 

 



2.6. Провести для учнів 4-х класів пробні контрольні роботи. 

                                                                                           До 26 квітня 2019 року 

2.7.Здійснити детальний аналіз помилок, допущених учнями в 

контрольних роботах. 

                                                                                           До 24 травня 2019 року 

3. Учителям-предметникам  Журавель А.О., Тріленку С.М., Вороновій 

Л.Г., Дровниковій Л.М., Сороці Л.В. укласти завдання для проведення 

атестації, відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до 

змісту атестаційних завдань та розглянути  їх на засіданнях методичних 

комісій. 

 До 20 квітня 2019 року 

4. Класним керівникам  Лавруші О.М., Маковецькій Л.В. забезпечити 

інформування батьків, громадськості з питань організації та проведення 

атестації. 

До 26 квітня 2019 року 

 5. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників 

директора з НВР Тріленка С.М., Дровникову Л.М., Білоус Т.Д., контроль – 

залишаю за собою. 

 

 

 

Директор       Н.В.Березицька 

 


