
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

11.04. 2016    м. Дніпропетровськ    № 84 

 

 

Про проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах району у 2015/2016 н.р. 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 30.11.2014 

№ 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 за № 157/26602, від 16.09.2015 

№ 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 

системі  загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (зі 

змінами), від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення у 2016 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти ( зі змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 20.10.2015 за № 1270/27715, від 08.02.2016 

№ 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 

у 2015/2016 навчальному році», від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження 

Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за 

№359/26804, листами Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 

1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», від 16.02.2016 № 2/2-14-264-16 «Про 

проведення державної підсумкової атестації з української мови у 2015/2016 

навчальному році для учнів 11-х класів, які прибули з-за кордону і почали 

вивчати українську мову в поточному навчальному році», розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 09.02.2016 № Р-43/0/3-16 «Про організаційні 

заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.02.2016 № 

135/0/212-16 «Про проведення державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 
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навчальному році», наказів департаменту освіти Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 25.02.2016 № 135/0/212-16 ( зі змінами від 

22.03.2016 № 187/0/212-16), наказу управління освіти та науки 

Дніпропетровської міської ради від 21.03.2016 № 91 «Про проведення 

державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста Дніпропетровська у 2015/2016 навчальному році», з метою 

організованого проведення державної підсумкової атестації 

НАКАЗУЮ: 

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед педагогічних 

працівників навчальних закладів, учнів, батьківської громадськості, 

членів піклувальної ради щодо проведення державної підсумкової 

атестації (далі ДПА) учнів та участі у зовнішньому незалежному 

оцінювані (далі ЗНО) досягнень випускників 11-х класів, які виявили 

бажання вступити до вищих навчальних закладів України в 2016 році. 

1.2. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм у 

загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово 

призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на 

гострі респіраторні вірусні інфекції або з інших об’єктивних причин. 

1.3. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання 

навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової 

атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

1.4. Забезпечити проведення ДПА відповідно до чинного законодавства 

України: 

У 4-х класах з 12 травня по 21 травня 2016 року у формі 

підсумкових контрольних робіт з 3-х предметів: української мови, 

літературного читання, математики. Контрольні роботи провести 

відповідно до календарного планування на другому чи третьому 

уроці, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед і після 

святкових. 

У загальноосвітніх  навчальних закладах із навчанням мовами 

національних меншин можуть підлягати атестації і результати 

навчальної діяльності учнів з мови навчання ( мови і читання). 

Атестацію результатів навчання з української мови учнів, які 

почали вивчати у поточному навчальному році, здійснювати 

виключно за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють. 

У 9-х класах з 01 червня по 08 червня 2016 року в письмовій 

формі з 3-х предметів: 

01 червня- української мови ( контрольний текстовий диктант); 

03 червня- математики; 

07 червня-предмету за вибором навчального закладу. 

У загальноосвітніх  навчальних закладах із навчанням або 

вивченням мов національних меншин ДПА з мови може бути 
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проведена у формі диктанту, переказу (докладного або стислого) 

або виконання тестових завдань. 

У 11-х класах з 05 травня по 20 травня 2016 року з 3-х предметів: 

05 травня – української мови у формі ЗНО у пунктах проведення 

ЗНО; 

11 травня- математики ( алгебри та початків аналізу і геометрії) 

або 

13 травня-історії України (період ХХ –початок ХХІ століття ) у 

формі ЗНО у пунктах проведення ЗНО; 

20 травня – іноземної мови у навчальних закладах за єдиними 

завданнями МОН України у формі тестових завдань. 

Результати ЗНО зарахувати як результати ДПА за курс повної 

загальної  середньої освіти всім випускникам 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року без виключень, у тому 

числі й тим, що почали вивчати українську мову у поточному 

навчальному році. 

1.5. Призупинити навчальні заняття для учнів 11-х класів у період 

проведення ДПА з української мови ( 05.05.2016); у інші строки ДПА у 

формі ЗНО (11.05.2016 та 13.05.2016) навчальні заняття не 

призупиняти, передбачивши проведення консультацій з підготовки до 

атестації. 

1.6. Здійснити проведення ДПА у письмовій формі. 

1.7. Залучити до складання завдань ДПА вчителів відповідного фаху, 

погодити завдання на педагогічній раді та затвердити в установленому 

порядку. 

1.8. Скласти розклад проведення ДПА, передбачивши для підготовки до 

кожної атестації не менше 2-3-х днів, надати для учнів 11-х класів час 

для підготовки до атестації/ЗНО терміном на 2 дні. 

1.9. Розпочинати ДПА відповідно  до правил внутрішнього розпорядку. 

1.10. Здійснювати проведення ДПА екстернів відповідно до Положення 

про ДПА учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. 

1.11. Звільняти від ДПА відповідно до вимог Положення про ДПА учнів  

(вихованців) у системі загальної середньої освіти. 

1.12. Здійснити контроль щодо проходження ДПА у формі ЗНО під час 

додаткової сесії випускникам, які через поважні причини не змогли 

взяти участі в основну сесію ЗНО. 

1.13. Дозволити пройти атестацію за курс повної загальної середньої 

освіти ( у письмовій формі) у навчальному закладі у вересні поточного 

року- з української мови, математики або історії України (за вибором 

учня) за завданнями, складеними навчальними закладами, таким 

особам: 

 учням, які не з’явились для проходження ДПА у формі ЗНО без 

поважних причин; 
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 особам, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання 

після 04.03.2026 року, але не зареєструвалися в установлені 

терміни для участі у ЗНО. 

1.14. Провести ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах ( за місцем 

навчання) у строки, визначені навчальним закладом, за завданнями, 

складеними вчителями відповідного фаху та затвердженими в 

установленому порядку, для таких учнів: 

 які хворіли під час проведення атестації та не з’явились для 

проходження атестації або не взяли участі під час основної, 

додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмету, результат 

якого зараховується як ДПА, через поважні причини ( смерть 

членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації 

природного та техногенного походження, інші обставини, які 

об’єктивно унеможливлюють з’явлення на атестацію); 

 які тимчасово навчалися за кордоном та повернулися в Україну 

після проведення атестації; 

 вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, окрім тих, які 

зареєструвалися для проходження ЗНО; 

 Міжнародної української школи. 

1.15. Зобов’язати учнів 9-х, 11-х класів, які хворіли під час проведення 

ДПА, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти 

атестацію в інший термін. 

1.16. Виставити у додатку до документа про освіту за ДПА з певного 

предмета 1 (один) бал особам, що з’явилися для проходження атестації 

у формі ЗНО, робота над тестом якого була достроково припинена у 

зв’язку із допущенними ними порушеннями процедури проходження 

ЗНО. 

1.17. Виставити у класному журналі бали за ДПА в основній та старшій 

школі в колонку з надписом «ДПА»  (без зазначення дати) після 

колонки з надписом «Річна», у додаток до свідоцтва про базову 

загальну середню освіту та додаток до атестату про загальну середню 

освіту – у графі «Державна підсумкова атестація» та врахувати бали за 

державну підсумкову атестацію при визначенні середнього балу 

атестата. 

1.18. Перевести тестові бали результатів  ЗНО/ДПА 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. 

1.19. Зробити запис «звільнений(а)» випускникам, які звільнені від 

проходження ДПА. 

1.20. Категорично заборонити збір коштів з батьків учнів на 

централізовану закупівлю збірників завдань, посібників з окремих 

предметів для проведення ДПА. 
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1.21. Дозволити бути присутніми під час проведення атестації, крім членів 

комісії, особам уповноважених місцевих органів управління освітою та 

представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього 

навчального закладу, але в одному приміщенні (аудиторії) не можуть 

бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевим органом 

управління освітою, і більше двох представників батьківського 

комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. 

1.22. Подати до відділу освіти списки випускників, які пройшли ДПА 

екстерном ( у 3-х примірниках). 

До 15 червня 2016 року 

1.23. Забезпечити  проведення урочистостей з нагоди закінчення 

навчального року: 

 свята «Останній дзвоник» - 27 травня 2016 року; 

 свята «Золота надія» - 26 травня 2016 року; 

 вручення документів про повну загальну середню освіту на 

урочистих зборах 28 травня, про базову освіту – 08-09 червня 

2016 року. 

1.24.  Категорично заборонити збір коштів для проведення ДПА, 

урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

1.25. Погодити меню буфетної продукції ( у разі необхідності її 

використання під час проведення свята) з Головним управління 

Держсанепідслужби  у Дніпропетровській області. 

1.26. Персональну відповідальність за організацію та проведення ДПА 

підсумкової атестації; проведення урочистостей з нагоди закінчення 

навчального року; незаконний збір коштів для проведення ДПА, 

урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів покласти на керівників 

загальноосвітні навчальних закладів. 

2. Головному спеціалісту відділу освіти Полішко О.М. розмістити даний 

наказ на офіційному сайті відділу освіти. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу освіти Полішко О.М. та провідного спеціаліста відділу 

освіти Желібу О.В., контроль залишаю за собою 

 

 

Начальник відділу освіти  

районної у місті ради       Л.О.Темченко 


