
 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

11.04.2019                                     Нова Водолага                                             № 97 
 

 

Про порядок організованого 

закінчення 2018/2019 навчального 

року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів  

4, 9, 11-х класів  

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту»,  Порядку проведення державної 

підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02.01.2019 за № 8/32979,  та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в                

2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 

на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядку переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від                    

14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за 

№ 924/27369, 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 № 306, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в                                

2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки 



України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 

25 січня 2019 року № 59», наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 11.04.2019 №92 «Про організоване 

закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4,9,11 (12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів 

і форм власності Харківської області», враховуючи листи Міністерства освіти і 

науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про 

проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої 

освіти в 2018/2019 навчальному році», від  23.01.2019 № 1/9-41 «Про методичні 

рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з 

іноземних мов у 2018/2019 навчальному році», наказу відділу освіти 

Нововодолазької селищної ради від 11.04.2019 №40 «Про організоване 

закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти 

Нововодолазької селищної ради», з метою створення належних умов у закладі 

загальної середньої освіти, що забезпечать безумовне дотримання порядку 

закінчення 2018/2019 навчального року й проведення державної підсумкової 

атестації (зовнішнього незалежного оцінювання), у встановленому порядку, 

здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Заступнику директора з навчальної роботи О.О.Тиндик: 

1.1. Вжити заходів щодо організованого закінчення 2018/2019 навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, у 

встановленому законодавством порядку. 

Квітень-червень 2019 року 

1.2. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної 

підсумкової атестації та затвердити їх склади. 

До 19.04.2019 – 4-ті класи 

До 17.05.2019 – 9-ті класи 

1.3. Здійснити контроль за виконанням Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 



20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 

№1392 (зі змінами). 

До 22.06.2019 

1.4. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9, 11 класів. Узагальнену інформацію надати до 

відділу освіти Нововодолазької селищної ради. 

До 30.05.2019 – 4 класи 

До 25.06.2019 – 9 клас  

До 30.06.2019 – 11 клас  

1.5. Забезпечити контроль щодо своєчасного виставлення випускникам                

4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з 

української мови та читання і математики.  

Не пізніше ніж за 5днів до 

закінчення навчального року 

1.6. Вжити заходів щодо недопущення відсутності без поважних причин 

учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації. 

У дні проведення державної 

підсумкової атестації 

1.7. Провести засідання педагогічної ради та затвердити відповідним 

наказом директора ліцею строки проведення державної підсумкової атестації 

учнів 4-х і 9 класів та третій предмет для проходження державної підсумкової 

атестації випускників 9 класу (з урахуванням побажань учнів), а також учнів                  

11 класу, звільнених від зовнішнього незалежного оцінювання, згідно з чинним 

законодавством. 

До 15.04.2019 

1.8. Розглянути на засіданні педагогічної ради заяви та висновки 

відповідних лікарсько-консультаційних комісій про звільнення за станом 

здоров’я випускників 9, 11-х класів від державної підсумкової атестації та за 

результатами видати відповідні накази. 

До 03.05.2019 



1.9. Провести нараду з педагогічними працівниками з питань 

організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9, 11 класів. 

До 26.04.2019 

1.10. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та 

річного оцінювання навчальних досягнень учнів 3 (2) – 4-х класів (не пізніше ніж 

за 5 днів до закінчення навчального року) та учнів 5 – 11-х класів (не раніше ніж 

через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення 

спірних питань). 

До 20.05.2019 – 2-4 класи 

До 22.05.2019 – 5-11 класи 

1.11. Забезпечити участь учнів 11 класу у зовнішньому незалежному 

оцінюванні на пунктах тестування. 

21.05.2019 - 13.06.2019 

1.12. Організувати проведення у закладі освіти державної підсумкової 

атестації учнів 9 класу з трьох предметів: українська мова, математика та 

предмет за вибором закладу. 

У строки визначені закладом 

загальної середньої освіти 

1.13. Організувати проведення у закладі освіти державної підсумкової 

атестації учнів 4-х класів початкової школи з двох предметів: української мови 

(передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і 

математики. 

У строки визначені закладом 

загальної середньої освіти 

1.14. Після завершення державної підсумкової атестації: 

1.14.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9 класу, які 

претендують на отримання свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з 

відзнакою. 

До 07.06.2019 



1.14.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11 класу, які 

претендують на отримання атестата про здобуття повної загальної середньої 

освіти з відзнакою. 

До 21.06.2019 

1.15. Здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку середнього бала 

свідоцтв про базову середню освіту учнів 9 класу та здійснення відповідних 

записів у додатках до свідоцтв  про здобуття базової середньої освіти. 

Травень-червень 2019 

1.16. Надати до відділу освіти Нововодолазької селищної ради інформацію 

про випускників, які нагороджуються золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні». 

До 30.04.2019 (попередня) 

До 30.06.2019 (остаточна) 

2. Учителям початкових класів Вітюгіній Л.В., Ванцевій А.В. вжити 

заходів щодо недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів                

4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.  

У дні проведення ДПА 

3. Класному керівнику 11 класу Боровик І.М. забезпечити участь учнів 

11 класу у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування. 

21.05.2019 – 13.06.2019 

4. Учителям-предметникам дотримуватись встановлених термінів 

семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень: 

4.1. Учнів 2 – 4-х класів. 

До 20.05.2019 

4.2. Учнів  5 – 11-х класів. 

До 22.05.2019 

5. Класному керівнику 9 класу Грубі В.В. своєчасно здійснити 

розрахунок середнього бала свідоцтва 9 класу та здійснити відповідні записи у 

додатках до свідоцтв про базову середню освіту й ліцейній документації. 

Травень – червень 2019 

6. Заступнику директора з виховної роботи О.В.Коваль: 



6.1. Надати до відділу освіти Нововодолазької селищної ради 

інформацію про проведення свята «Останнього дзвоника» та випускного вечора. 

До 15.04.2019 

6.2. Організувати проведення свята «Останній дзвоник» за участю 

представників органів місцевого самоврядування, представників громадських 

організацій, батьківської громадськості. 

24.05.2019 

6.3. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з 

нагоди отримання документів про базову та повну загальну середню освіту:  

27.06.2019 – 11-й клас 

14.06.2019 – 9-й клас 

7. Встановити такі строки: 

7.1.1. Завершення навчального року – 27.06.2019. 

7.1.2. Свято «Останній дзвоник» - 24.05.2019; 

7.1.3. Вручення документів про освіту:  

9 клас – 14.06.2019,  

11 клас – 27.06.2019. 

8. Згідно з рішенням педагогічної ради закладу освіти (протокол від 

23.06.2018 №12) навчальні екскурсії у 1-4-х  класах, навчальні  екскурсії  та  

практика  у  5-8-х  і  10-х  класах не проводиться. 

9. У дні проведення ДПА у формі ЗНО з української мови й математики 

для учнів 11 класу, вчителям, які не задіяні у супроводі груп учнів до пунктів 

тестування, здійснювати організаційно-педагогічну діяльність у обсязі годин, що 

визначені у ці дні розкладом уроків для учнів 11 класу. 

21.05.2019, 23.05.2019 

10. Педагогічному колективу Нововодолазького ліцею №1 дотримуватись 

вимог чинних нормативних документів з питань організованого закінчення 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів                        

4, 9, 11 класів. 

Травень-червень 2019 

 



11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                       О.В.Коваленко 

 

З наказом від 11.04.2019  № 97  ознайомлені: 

Тиндик О.О.     

Коваль О.В.               

Бондаренко Ю.Л.     

Борисенко В.О.         

Боровик І.М.            

Ванцева А.В.    

Вітюгіна Л.В.            

Вотінцев В.О.          

Груба В.В.                 

Дегтяренко І.О. 

Денисова Г.І.            

Жижирій Н.І.            

Завада В.Л.                

Іванова А.Ю.            

Карась О.В.  

Карбань О.Я.            

Килипко О.П. 

Коваленко В.В.         

Ляшенко В.М.          

Перекопська Т.В.     

Рибчінська Л.М.       

Скриннікова О.А.     

Собакарь Н.О.          

Степаненко О.Г.       

Ступак С.М.              

Титаренко Б.О.         

Тільна Н.В.                

Трегубова Ю.А.       

Шиленко О.М.    


