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                                                        НАКАЗ 

від 14 лютого 2017 року                                                                     № 108/о 

 
Про проведення державної підсумкової  

атестації в загальноосвітніх навчальних  

закладах міста в 2016/2017 навчальному році 

 
 

Відповідно до 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, наказів Міністерства освіти і науки України від 27 липня                     

2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                             

09 серпня 2016 року за № 1114/29244;  від 20 жовтня  2016 року № 1272 “Про 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році”,                         

від 30 грудня 2016 року № 1696 “Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20.10.2016 року № 1272”, на виконання наказу 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 09 лютого 2017 року № 74 «Про проведення державної 

підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області в 

2016/2017 навчальному році», з метою належної організації проведення 

державної підсумкової атестації в навчальних закладах міста 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1) забезпечити виконання навчальних програм у повному обсязі згідно з 

чинним законодавством; 

2) завершити навчальний рік відповідно до визначеної навчальним 

закладом та погодженої з управлінням освіти Кіровоградської міської ради 

структури навчального року; 
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3) забезпечити проведення державної підсумкової атестації (далі – ДПА): 

для випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня                           

з української мови, літературного читання та математики у строки, визначені 

навчальним закладом; 
для випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня                          

з української мови, математики та предмета, який обирає педагогічна рада                  

у строки, визначені навчальним закладом; 
для випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня -                         

з 23 травня по 16 червня 2017 року з трьох навчальних предметів обов’язково 

для всіх випускників, а саме: 

23 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного       

оцінювання - з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 

31 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного      

оцінювання - з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання або 

02 червня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 

історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання (випускники 

мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю 

навчального закладу); 

з 25 травня по 16 червня - у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання - з іноземної мови, історії України, математики, 

біології, географії, фізики, хімії у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

(випускники проходять ДПА з одного з зазначених предметів за власним 

вибором); 

результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як 

результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої 

освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 

2017 року; 

         4) створити державні атестаційні комісії у навчальних закладах за 

погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради (не пізніше 

ніж за два тижні до початку ДПА). 
2. Кумпан С.Г., начальнику відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кіровоградської міської ради, забезпечити контроль за 

дотриманням у загальноосвітніх навчальних закладах: 
вимог 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 року за № 157/26602; 

наказів Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року                    

№ 1272 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році”,                              

від 30 грудня 2016 року № 1696 “Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 ”; 

термінів створення державних атестаційних комісій у навчальних 

закладах за погодженням з управлінням освіти (не пізніше ніж за два тижні до 

початку ДПА); 
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часу початку проведення державної підсумкової атестації о 

09.00 год. Інший час початку проведення ДПА погоджується з управлінням 

освіти Кіровоградської міської ради;  

вимог розділу 5 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, щодо 

звільнення від ДПА окремих категорій учнів; 

проходження, за бажанням, ДПА у формі ЗНО учнями вечірньої 

загальноосвітньої школи. Учні, які перебувають в установі виконання покарань 

та слідчому ізоляторі, проходять ДПА за місцем навчання; 

надання права проходження ДПА екстерном громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій території. При цьому атестацію мають 

можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання; 

права пройти ДПА під час додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання, у випадку проведення атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання учням (вихованцям), які не пройшли атестацію під час основної 

сесії; 

наявності в учнів, які проходять атестацію в письмовій формі, бланків 

відповідей для виконання тестових завдань та проштампованих навчальним 

закладом аркушів для відповідей на завдання відкритого типу; 

вимог 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 березня 2015 року № 306. 

3. Гавриш С.А., головному спеціалісту відділу інспектування навчальних 

закладів управління освіти Кіровоградської міської ради, підготувати графіки 

здійснення контролю за організацією ДПА відповідальними особами 

управління освіти Кіровоградської міської ради. 

  4. Челідзе О.В., спеціалісту центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради: 

 до 27 квітня 2017 року надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації інформацію про проведення урочистих зборів і 

випускних вечорів в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста. 
Директорам професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних 

закладів (коледжів, технікумів, училищ) забезпечити проведення державної 

підсумкової атестації відповідно до навчальних планів. 

        5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів міста та 

Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу забезпечити проведення 

державної підсумкової атестації відповідно до навчальних планів. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                                Л. Костенко 

 

 

Гавриш 24 57 49 


