
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від / І  # 5 . 2 0 1 /р . м. Івано-Франківськ №  / / У -

Про організоване завершення 
2017/2018 навчального року 
та особливості проведення державної 
підсумкової атестації у закладах 
загальної середньої освіти

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 ЗО 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 № ПОЗ «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 
Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року № 1/9-66 «Про 
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у 
закладах загальної середньої освіти» та з метою якісної підготовки до 
проведення державної підсумкової атестації і організованого завершення 
2017/2018 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
виконкомів міських рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, підвідомчих закладів освіти:
1.1. Забезпечити контроль за виконанням навчальних планів і програм у 
закладах освіти.
1.2. Для проведення державної підсумкової атестації у 4-их, 9-х та 11-их 
(при потребі) класах не пізніше ніж за два тижні до початку атестації 
погодити склад державних атестаційних комісій.
1.3. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводиться 
атестація.
1.4. Організувати проведення державної підсумкової атестації для 
здобувані в:



початкової освіти -  з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у 
формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови 
(передбачає оцінювання результатів навчання одразу з української мови та 
читання), та математики відповідно до календарного планування за 
завданнями, укладеними учителями та затвердженими керівником 
навчального закладу;

базової середньої освіти -  з трьох предметів: української мови, 
математики та предмета за вибором педагогічної ради у письмовій формі, за 
завданнями, укладеними учителями і затвердженими керівником 
навчального закладу.

Строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-их 
класів заклади загальної середньої освіти визначають самостійно;

повної загальної середньої освіти -  з 22 травня по 13 червня 2018 
року з трьох предметів обов’язково для всіх випускників у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у такі терміни:

22 травня 2018 року -  з математики або 06 червня 2018 року з 
історії України (випускники мають право обрати один із визначених 
предметів незалежно від профілю навчального закладу);

24 травня 2018 року -  з української мови;
третій -  із визначених переліком навчальних предметів за власним 

вибором учня у вищезазначений термін. Учні, які другим предметом для 
проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження 
ДПА з третього предмета історію України і навпаки.
1.5. При проведенні державної підсумкової атестації керуватися листом 
Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року № 1/9-66 «Про 
організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у 
закладах загальної середньої освіти»
1.6. Організувати внесення змін до режиму роботи закладів освіти, на базі 
яких працюватимуть пункти проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання, а також розроблення графіків роботи педагогічних працівників 
закладів освіти, залучених до проведення ЗНО, забезпечивши збереження 
заробітної плати за їх основним місцем роботи.
1.7. Забезпечити організацію розрахунку середнього бала:

- свідоцтва про базову загальну середню освіту випускників 9-их класів 
відповідно до листа МОНУ від 28.04.2012 року № 1/9-326;

- атестата про повну загальну середню освіту випускників 11-их класів 
відповідно до листа МОНУ від 22.04.2015 року № 1/9-209.
1.8. Організувати та провести:

- свято «Останній дзвоник», урочисті збори, присвячені врученню 
документів про освіту випускникам 9-их та 11-их класів у терміни, 
визначені закладами освіти.

1.9. Атестацію екстернів організувати відповідно до розділу IV Положення.
1.10. Звільнення від державної підсумкової атестації провести відповідно до 
вимог розділу V Положення.
1.11. Проведення державної підсумкової атестації в інші терміни для учнів, 
які не пройшли атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 
здійснювати відповідно до вимог пунктів 9-11 розділу II Положення.



1.12. До 19 травня 2018 року подати департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації інформацію про час проведення 
свята «Останній дзвоник» та до 01 червня 2018 року орієнтовні терміни 
вручення випускникам документів про освіту.
1.13. Забезпечити контроль за дотриманням особливих умов нагородження 
Золотою та Срібною медалями випускників 11-их класів у відповідності до 
розділу III 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 року «Про затвердження 
Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну 
медаль «За досягнення у навчанні» і зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 31.03.2015 року за№ 354/26799.
2. Директорам закладів освіти обласного підпорядкування подати:
2.1. До 12 травня 2018 року у департамент освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації на погодження склад державних 
атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації.
2.2. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями за 
особливих умов.
3. Відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і
науки департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації (Л. Сачовська):
3.1. До 05 квітня 2018 року провести нараду з працівниками місцевих 
органів управління освітою, директорами підвідомчих закладів освіти щодо 
організованого завершення навчального року та підготовки до проведення 
державної підсумкової атестації.
3.2. До 28 квітня 2018 року підготувати наказ про створення апеляційних 
комісій з предметів, з яких проводиться атестація у підвідомчих закладах 
освіти.
3.3. Вибірково вивчити стан організації та проведення державної 
підсумкової атестації в закладах освіти області. Матеріали вивчення 
узагальнити до 1 липня 2018 року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту Віктор Кімакович


