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15.05.2017                                           Дунаївці                                            № 195 - н 

 

 

Про заходи з організованого закінчення 

2016/2017 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення 

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 

за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 

1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 

30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20 жовтня 2016 року № 1272», листа Міністерства освіти і науки 

України від 09.06.2016 № 296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», 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 Департаменту освіти і науки Хмельницької 

ОДА № 224-од від 28.04. «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 

(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності 

Хмельницької області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх 

навчальних закладах Дунаєвецької міської ради, що забезпечать дотримання 



порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної 

підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, 

здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за 

відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:  

1.1. Забезпечити у навчальних закладах дотримання вимог чинних 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань 

організованого закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)- класів. 

Травень-червень 2017 року 

 

1.2. Здійснити контроль з питань повного та якісного виконання 

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. 

До 09.06.2017 

 

1.3. Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків 

середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв 

випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до 

атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну 

середню освіту і шкільній документації. 

Червень 2017 року 

 

1.4. Здійснити контроль з питань об’єктивності та відповідності 

виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню 

освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів. 

Червень 2017 року 

 

1.5. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та 

річного оцінювання навчальних досягнень. 

Не пізніше ніж за 6 робочих днів  

після завершення ІІ семестру 

 

1.6. Забезпечити участь учнів 11-х класів у зовнішньому незалежному 

оцінюванні на пунктах тестування. 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління                                                      В.Колісник 


