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28.03.2017                                           Дунаївці                                            № 128 - н 
 

Про порядок та особливості 

організованого закінчення  

2016-2017 навчального року 

та проведення державної  

підсумкової атестації та ЗНО 

 

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, наказів 

Міністерства освіти і науки України №1272 від 20.10.2016, зі змінами 

внесеними наказом від 30.12.2016 №1696 «Про проведення державної 

підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 

2016/2017 навчальному році», «Деякі питання проведення в 2017 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти» від 27.07.2016 №889, «Про затвердження 

Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти» від 31.09.2016 №1055 та належного закінчення 2016-2017 навчального 

року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Завершити навчання у 2016/2017 навчальному році: 

- в 11-х класах 19 травня 2017 року; 

- навчальні заняття в 1-10-х класах 26 травня 2017 року. 

2. Свято «Останнього дзвоника» провести 26 травня 2017 року.  

3. Випускні вечори по навчальних закладах провести: 

- 10-11 червня 2017 року для 9-х класів; 

- 24-25 червня 2017 року для 11-х класів. 

4. У 4-х класах державну підсумкову атестацію провести з 11 по 19 

травня 2017 року з трьох предметів: української мови, літературного читання 

та математики. 

5. У 9-х класах державну підсумкову атестацію провести у письмовій 

формі з 30 по 9 червня 2017 року з трьох предметів: української мови, 

математики та предмета за вибором навчального закладу. 



6. Державну підсумкову атестацію для випускників 11-х класів провести 

у формі ЗНО з української мови і літератури – 23 травня, математики – 31 

травня або історії України – 02 червня та предмета за власним вибором. 

7. Документи про повну загальну середню освіту вручити випускникам 

11-х класів 24-25 червня 2017 р. на урочистих зборах.  

8. Документи про базову освіту вручаються учням, які закінчили 9-й клас 

– 10-11 червня 2017 року. Інший час вручення документів приймається за 

рішенням педагогічної ради та погодженням з управлінням освіти. 

9. Навчальні програми для 11 класу за період з 22.05 по 26.05.2017 

вичитати шляхом ущільнення. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник управління                                               В.Колісник 

 


