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Про (проведення державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах Дніпропетровської області 
у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до законів України «Пр
і на>освіту», наказів Міністерства освіти 

«Про затвердження Положення про 
(вихованців) у системі загальної

о освіту», «Про загальну середню 
ки України від 30112.2014 № 1547 

державну підсумкову атестацію учнів

Міністерстві юстиції України від 14.02.2С
середньої освіти», заре 

15 за № 157/26602.
єсгрованого в 
від 16.09.2015

№ 940  «Про проведення державної підсумкової атестації учнів](вихованців) 
системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (зі змінам і 
від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання пре ведення в 2016 ропі зовнішнього

наві аннм, здобутих на | основі повної 
>, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
1270/27715, від 08.02.2016 № 94

зимог до проведення державної 
истемі загальної середньої освіти у
2015 № 300 «Про 
іього  незалежного

затвердження
оцінювання»,

незалежного оцінювання результатів 
загальної середньої освіти» (зі змінами 
України від 20.10.2015 за №
«Про затвердження орієнтовних 
підсумкової атестації учнів (вихованців) у с 
2015/2016 навчальному році», від 16.03 
Порядку визначення результатів зовніш 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за № З 59/2680 1- 
листів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1 /9-7 
«Про структуру 2015/2016 навчального
загальноосвітніх навчальних закладів»,
«Про проведення державної підсумкової 
2015/2016 навчальному році для учнів 11-х 
і почали вивчати українську мову
розпорядження голови облдержадміністра дії від 09.02.2016 
«Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році

навчіння здобутих нанезале

року та навчальні плани' 
від 16.02.2016 №2/2-14-264-16
атестації з української мови у 

класів, які прибули з-за кордону 
поточному навчальному роді»,

№ Р-43/0/3-І6

жного оцінювання результатів
зовнішнього 

Основі повної



загальної середньої освіти» та з метою 
підсумкової атестації у .2015/2016 начальн

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління 
середньої освіти департаменту 
Середній В.Г.:

організованого проведення держаї: 
ому році

дошкільної, позашкільної та загальної 
освігіі і науки облдержадміністрацГ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- щ ,
1.1. Здійснити протягом травня -  червня 2016 року контроль за

організацією та проведенням державне 
загальноосвітніх навчальних закладах 

| 1.2. Розмістити даний наказ 
облдфржадміністрації.

ї підсумкової атестації учнів 
області.
на ф йті департаменту ревіти і науки

2. Ректорові комунального (вищого навчального закладу 
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної гіедагфгічної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради Романенку М.І. (за згодою) та обласній 
педагогічній газеті «Джерело» розмістити:

до 25 березня 2016 року методичні рекомендації щодо проведення 
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах із 
навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для 
загальноосвітніх навчальних закладів;

рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу,
емоційного розвантаження при підготовці р 

та зовнішнього незалежного оцінювані^.

Керівникам управлінь, відділів 
об’єднаних територіальних громад:

о державної підсумкової атестації

освіти, секторів з питань освіти

)М31,1. Забезпечити проведення протягом березня -  квітня поточного року
чальних закладів, вчителів, учнів, 
их рад щодо:

роз’яснювальну роботу серед керівників нав 
батьківської громадськості, членів піклувальн

проведення державної підсумкової атестації учнів системи загальної 
середньої освіти;

участі у зовнішньому незалежному (Ьцінювані навчальних досягнень
випускників 11-х класів, які виявили б; 
закладів України в 2016 році.

3.2. Забезпечити своєчасне викок 
загальноосвітніх навчальних закладах,

.жання вступати до вищих навчальних

ання навчальних планів і програм у 
в яких було тимчасово призупинено



навчально-виховний процес через 
температури повітря, або з інших об’

захворюваність 
ектинних причин.

на грип, зниженню

3.3. Тримати на постійному к лі питання щодо річного оцінюванню
навчальних досягнень учнів та проведеї ня державної підсумкової атестації 
учнів загальноосвітніх навчальних закладі!!.

і  3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестац ї відпс 
до чинного законодавства України:

у 4-х класах з 12 травня по £1 тгіавня 2016 року з 3-х предметів у 
письмовій формі: '

із української мови (мов і літературного читання) та математики у формі 
підсумкових контрольних робіт 
загальноосвітніх навчальних закладах

Контролі роботи проводяться в 
відповідно до календарного планування 

на другому чи третьому уроці, окрім Понеділка і п’ятниці, а також днів перед і 
після святкових.

У загальноосвітніх навчальних 
національних меншин крім атестації

акладах із навчанням моваш.
з української мови (мова і читані. •'

... . . . .  V  О Натестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учи .в із ме 
навчання (мова і читання).

Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали 
вивчати її у поточному навчальному рс|>ці, здійснюється виключно за бажанням 
батьків або осіб, що їх замінюють.

Додаткові підсумкові контрольні 
У 9-х класах з 1 червня по 8

зобоіги у 4-х класах не проводяться. 
червня 2016 року з 3-х предметів у

письмовій формі, з них;
1 червня -  українська мова (контроль 
З червня -  математика (алгебр^ та

-ніий текстовий диктант); 
початки аналізу і геометрія)

7 червня -  предмет за вибором навчального закладу
Завдання для проведення атестації укл 

погоджує педагогічна рада та затверджує кер:
адають учителі відпо відного фаху,
вник навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов
кова атестація з | мови може
(докладного або стислого) або

національних меншин, державна п дсум|і 
проводитись у формі диктанту, переказу 
виконання тестових завдань.

у 11-х класах з 05 травня по 20 травня 2016 року з 3-х предметіг з ї ж : 
05 травня -  українська мова у (юрмі зовнішнього | незалежного 

оцінювання (далі -  ЗНО) у пунктах проведення ЗНО; _
11 травня -  математика або 13 травні -  історія УкрадНі, ^аеріоз XX 

початок XXI століття) у формі зовнішнього незалежного оцінювання у іунктах 
проведення ЗНО за вибором учня;



травня - за єдинимимова у навчальних закладах 
завданнями Міністерства освіти і науки України у формі тестових завдань.

оцінювання зараховуються як 
результати державної підсумкової атестації з і  курс повної загальної середньої

іьноосвітніх навчальних закладі? 
ючали вивчати українську мову в

вагалосвіти всім випускникам 11-х класів 
2016 року без виключень, навіть тим, що п 
поточному навчальному році.

Я}
h

3.5. У період проведення державної підсумкової атестації з української 
мови (05.05.2016) призупинити навчальні заняття, в інші строки державної 
підсумкової атестації у формі ЗНО (11.05. 
не призупиняються для учнів 11~х класів.

3.6 
предмет

3.7
вчителів
навчальн

Здійснити проведення державної п 
в неваріативної складової робочих пл

Для складання завдань держа 
відповідного фаху, завдання 

ого закладу та затвердити в устак

та 13.05.2016) навчальні заняття

ідсумкової атестації з навчальних 
анів у письмовій формі.

•вної підсумкової атестації залучити 
узгодити на педагогічній раді 

овленому порядку.

3.8
внутрішн

3.9

Державну підсумкову атестац 
ьо шкільного розпорядку.

ю ро шочинати відповідно до правил

х вй 
У Ф

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію 
учнів у системі загальної середньої освіти звільнити від атестації:

учасників міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапії 
турнірів, І конкурсів, які відповідно до законодавства У країни мають статус 
міжнародних, та учасники IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, у яких 
вони стали переможцями у відповідни 
предметів, атестація з яких проводиться 
оцінювання). У додаток до свідоцтва пре 
атестата про повну загальну середню освіту ви 
предметів -  12 балів.

учасників III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів і  науково- 
дослідницьких робіт Малої академії наук: (у іідповідних випускних класах)
звільнити від атестації з предмета, якии є

пускних класах (заі винятком 
зрмі зовнішнього незалежного 
ву загальну середню освіту та 
ставити атестаційний бал з цих

оазов
няткедосягнень учнів під час конкурсу (за ви 

проводиться у формі ЗНО) У додаток до сві 
освіту та атестата про повну загальну середню 
бал з цих предметів -  12 балів.

випускників загальноосвітніх навчальних 
міжнародний сертифікат (диплом) мовного ісіі 
році (Deutches Sprachdipom (DSD) Osterreic

им для оцінювання навчальних 
м предметів, атестація з яких 

доцт за про базову загальну середню 
освіту виставити атестаційний

закладів, які 
іту у поточному на

отримали
вчальному

hisches Sprachdiplom Deutsch (OSD),



Cioethe-Zertifikat R 1, Goethe-Zertifikat В 2
французька мова; IELTS, TOEFL, 
Pearson Test of English (PTE) -  ангдій
B- для загальноосвітніх навчальних зак;

німецька мова; ОЕІР/РАЕ
Cambridge English Language Asses.sir 
;ька мова; D.E.L.E. -  іспанська мова) рівня

іадів, В-2 -  для спе щалізованих ш к і л

з поглибленим вивченням іноземн 
зараховуються як атестацію. У додаток до-атестата про повну загальну середню

их V о в, результати зазначених існипв

освг іу виставляється атестащина оцін <а з Цих предметів -  ! 2 балів.

; 3.10. При складанні розклад 
атестації передбачити, щоб для підго 
менше двох-трьох днів, для учнів ! 1-х 
атестації/ЗІ 10 терміном на два дні.

jy пр 
•товки

3.11. Здійснити контроль за 
атестації у формі ЗНО під час додатково];' сесії ЗНО випуски 
поважні причини не змогли взяти участь у ЗНО з певного навчал 
в основну сесію. Відповідно, атестати вони отримують пізніше

класів надати час ді

оведення державшої підсумкової 
до кожної з атестацій учні мали че

я підготовки до

п рохрджен н я м держа в н ої п і дсу м ко вої
иків, які через 
ьного предмета

3.12. Дозволити пройти атсстац ю у 
мови, математики або історії України 1- за 
поточного року в письмовій
закладом:|

учням, які не з’явились Д Л Я  11 пр 
незалежного оцінювання без поважних прич 

особам, які зареєструвалися на екс

навчальному закладі з української
вибором учня, в класі у вересні

за завданнями укладеними навчальним 

У форм'

04 березня 2016 року, але не зареєструвалися в установлені термі

які хворіли під час проведення

ирходження 
ш;
гернатну форму

11 З О В Н І Ш Н Ь О Ї ;

навчання після 
ни для участі в

атестацію у загальноосвітніх
в строки визнане ні навчальним

3.13. Провести державну підсумкову 
навчальних закладах (за місцем навчання)! 
закладом та укладеними завданнями на підставі рішення педагогічної ради і 
наказу керівника для учнів (вихованців)

ате
проходження атестації або не взяли участь гід час основної, додаткової сесій
ЗНО 3; певного навчального предмет 
державка підсумкова атестація, через гк 
близьких родичів, надзвичайні; ситуації 
походження, інші обставини, як і! об’єктиви 
атестацію);

які тимчасово навчалися за кордоном 
проведення атестації;

веч ір н іх  загальн о о св ітн іх  навчальн 
загальноосвітніх навчальних закладів, Які з

таці і, та які не з явились для-

а результат якого зараховується як 
важні причини (смерть членів сім'ї чи 

природного та | техногенного 
унеможливлюють! [з'явлення на

та повернулись в У

4х заклад ів .
реєструвалися для і  проходження

Уч

країну після

ні вечірніх



ову атестацію з відповідного предметіоцінка за державну підсумі 
виставляється за результатами ЗНО;

І Міжнародної української школи 
І закладів при установах пенітенціарної системи.

3.14. Виставити до документа про освіту за державну підсумкову 
атестацію з певного предмета 1 (один) бал особам, якії І з ’явилися для 
проходження атестації у формі ЗНО та робота, над тестом якого була 
достроково припинена у зв’язку із допущеними ними порушення процедури
проходження ЗНО.

в зовнішнього незалежного3.15. Тестові бали результат 
оцінювання/державної підсумкової атестації перевести в оцінки за шкалою 
1 -  12 балів та внести їх у додатки до атестата про повну загальну середню 
освіту з урахуванням наслідків розгляду | апеляційних звернень випускників

звідно такі випускники атестати отримають пізніше).

3.16. Бали за державну підсумкову | атестацію в основній та старшій 
школі виставити у класному журнаіі в колонку з надписЬм «ДПА» без 
зазначення дати після колонки з надписом «Річна» та у додатки до свідоцтв про 
базову загальну середню освіту та до атестатів у графі «державна підсумкс* 
атестація» та врахувати при визначені середнього балу атестата.

які3.17. Випускникам, 
підсумкової атестації, зробити зап

звільненні 
ис «звільн

від проходження 
ний (а)».

:|Л8. Зобов’язати учнів 9-х, 11-х клас: 
державної підсумкової атестації, надати м 
дозволити пройти атестацію в інші терміни

3.19. Категорично заборонити 
централізовану закупівлю збірників зав 
для проведення державної підсумкової а

державної

в, які хворіли під ча 
дичну довідку, на

с проведення 
підставі якої

З ;20. Здійснювати проведення 
відповідно до Положення про державну підсумкову атес 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти.

коштів з батьків, учнів на 
посібників із окремих предм ет!^дань 

гестаШЇ

державної підсумкової атестації 
тацію учнів

3.21. Дозволити бути присутніми п ід  час проведення ат
членів комісії, особам уповноважених м
представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього 

' закладу, але в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути 
більше однієї особи, уповноваженої місгевиМи органами управління освітою, і

естації, крім
ісцевих органів управління освітою та

навчального 
присутніми

С



двох представників батьківського к| 
ьного закладу.

ту відділу загальної середньої освіти та
віти науки облдер»

3122. Подати провідному спеціаліс 
виховної роботи департаменту ос 
Камишан І.С. наступні документи:

наказ про організацію і проведения ріічного оцінювання 
підсумкової атестації екстернів у 2015/
2016 року;

>мітету (ради) загальноосвітнього

(адміністрації

та державної 
2016 (навчальному році до 25 березня

робочі навчальні плани експеримент? льиих навчальних
виконуються на Всеукраїнському, обласному 
спонукають їх розроблення (накази про 
документів, що підтверджують надання в 
авторським та експериментальним програмам

навчальним закладам обласного підпорядкування подати на погодження 
до 20 квітня 2016 року склад державних атестаційних комісій із кожного 
предмета інваріативної складової робочого навчального плану.

ормацію подати у паперовому вигляді у визначені терміни.

закладів, які 
кументів, якірівнях з копіями до 

Експериментальну роботу, копії 
дповідних грифів Міністерства 
гощо) -  до 15 червня 2016 року;

Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
начальника управління дошкільної, і  позашкільної та запальної середньої освіти 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації -  Середню В.Г., контроль -  
залишаю за собою.

Директор департаменту 
освіти і в

ЗГІДНО 3 СіРу

ауки облдержадміністрації.

Ж  5 ®  Ш

к и м


