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НАКАЗ 

від 02 квітня 2018 року                                                   № 205/о 

 

 

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»,                              

на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня                     

2014 року № 1547 “Про затвердження Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за                                                    

№ 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 31 липня                  

2017 року № 1103 «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), наказу управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 

березня 2018 року № 227/од «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та 

особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», листа 

Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2018 року № 1/9-66 “Про 

організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у 

закладах загальної середньої освіти”, з метою належної організації завершення 

2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в 

закладах загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1) у зв’язку з фактами призупинення освітнього процесу у                       

2017/2018 навчальному році забезпечити виконання навчальних програм у 



повному обсязі шляхом внесення коректив до освітнього процесу закладів 

загальної середньої освіти згідно з чинним законодавством; 

2) завершити навчальний рік відповідно до визначеної закладом загальної 

середньої освіти та погодженої з органом управління освітою структури 

навчального року; 

 3) забезпечити проведення державної підсумкової атестації: 

для здобувачів початкової освіти проводитиметься у строки, визначені  

закладом освіти з двох предметів: української мови, літературного читання 
та математики у формі підсумкових контрольних робіт; 

для здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі у 

строки, визначені закладом освіти з української мови та математики, а також 
ще з одного предмета, який  обирається педагогічною радою навчального 
закладу;  

для здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня до 14 липня                    

2018 року (основна сесія: 22 травня - 13 червня; додаткова сесія:             

02 - 14 липня) з трьох навчальних предметів обов’язково для всіх випускників, а 

саме: 

- 22 травня - у пунктах проведення зовнішнього незалежного                       

оцінювання  - з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання                                  

або 06 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 

закладу освіти); 

 - 24 травня - з української мови у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 - з 29 травня по 13 червня — у пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання — з біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови 

(англійська, або німецька, або іспанська, або французька мова), математики, 

історії України (період ХХ - початок ХХІ століття) у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання (випускники проходять ДПА з одного з зазначених 

предметів за власним вибором). 

 Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, 

можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і 

навпаки. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються  як 

результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти для випускників старшої школи закладів загальної середньої 

освіти 2018 року. 

        2. Начальнику відділу інспектування навчальних закладів Кумпан С.Г,: 

1) забезпечити контроль за дотриманням у закладах загальної середньої 

освіти: 

- 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  2015 року за                    

№ 157/26602; 



- термінів створення державних атестаційних комісій у закладах загальної 

середньої освіти за погодженням з місцевими органами управління освітою (не 

пізніше ніж за два тижні до початку державної підсумкової атестації); 

- часу початку державної підсумкової атестації о 09.00 год. Інший час 

початку проведення державної підсумкової атестації погоджується з місцевими 

органами управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних 

територіальних громад; 

- 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 державної підсумкової атестації окремих категорій учнів; 

- проходження ДПА у формі ЗНО за бажанням учнів закладів загальної 

середньої освіти з вечірньою формою навчання та закладу загальної середньої 

освіти «Міжнародна Українська школа»; 

- проходження ДПА за місцем навчання учнів, які перебувають в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; 

- проходження атестації учнями, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія 

населених пунктів на лінії зіткнення, але які не навчаються у закладах системи 

загальної середньої освіти, розташованих на території, підконтрольній 

українській владі, проходять ДПА за екстернатною формою у закладі загальної 

середньої освіти “Міжнародна Українська школа” або іншому закладі системи 

загальної середньої освіти України, що розташовані на території, 

підконтрольній українській владі; при цьому такі особи мають бути зараховані 

за будь-якою формою навчання (денна, вечірня, дистанційна, екстарнатна) у 

закладі загальної середньої освіти на території України; 

- проходження ДПА за екстернатною формою учнями, які проживають 

на тимчасово окупованій території України, в уповноважених закладах освіти в 

порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від                  

24 травня 2016 р. № 560). В окремих випадках, згідно пункту 13 розділу ІІ 

Положення про державну підсумкову атестацію, дозволяється проводити ДПА 

достроково за завданнями, укладеними закладами освіти; 

- реалізації права пройти атестацію 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 з поважних причин; 

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

відповідей для виконання тестових завдань та проштампованих закладом освіти 

аркушів для відповідей на завдання відкритого типу; 

- реалізації права пройти атестацію в строки, визначені закладом освіти 

(але не раніше 14 липня 2018 р.), за завданнями, укладеними закладами освіти 

для учнів, які  не змогли через поважні причини взяти участь  у додатковій сесії 

ЗНО або тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після 

проведення ДПА у формі ЗНО ; 

- особливостей проведення ДПА з іноземної мови у формі ЗНО 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року               

№ 1/9-27; 



        - 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. Головному спеціалісту управління освіти Гавриш С.А.: 

 1) скласти графіки здійснення контролю за організацією державної 

підсумкової атестації відповідальними особами управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького. 

   4. Спеціалісту управління освіти Ткач А.В.: 

 1) надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації до 27 квітня 2018 року інформацію про проведення  

урочистих зборів і випускних вечорів в 11-х класах. 

 5. Директорам закладів професійно-технічної освіти забезпечити 

проведення державної підсумкової атестації відповідно до навчальних планів. 

 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління освіти                   Л. Костенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


