
 

 
 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Солонянської районної державної адміністрації 

Дніпропетровської області 

Н А К А З 

           29.03.2012                                   смт.Солоне                № 147 

  

Про порядок  закінчення 

навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації  

у  загальноосвітніх навчальних 

 закладах району в 2011/2012 

 навчальному році 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 .07.2011 № 

686-р «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з 

проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008  

№ 94), особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених 

Типовими навчальними планами (лист Міністерства освіти і науки України від 

20.02.2009 №1/9-120), Типовими навчальними планами, (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 27.08.2010 № 834 (для учнів    10-11 класів), наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 14.11.2011  №1310 «Про форми, зміст і 

підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової 

атестації учнів системи загальної середньої освіти», листів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації 

навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27.01.2012 №1/9-

61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році», 

наказу Головного управління освіти і науки  Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 28.02.2012 № 162/0/212-12 «Про порядок  закінчення  навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації у  загальноосвітніх навчальних 

закладах в 2011/2012 навчальному році», з метою створення належних умов у 

загальноосвітніх навчальних закладах  району, які забезпечать безумовне 

дотримання порядку закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної 

підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, 

здійснення контролю за виконанням інваріантної складової змісту загальної 

середньої освіти, освітніх програм та навчальних курсів, а також за відповідністю 

освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ 

ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти 



2 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до 

чинного законодавства України: 

 у 4-х класах з 11 по 20 травня 2012 року з 3-х предметів: 

  11 травня - українська мова;  

         15 травня -  читання; 

         17 травня - математика  

відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1-4 класів середньої 

загальноосвітньої школи    (К.: «Початкова школа», 2006 );  

 у 9-х класах з 14  по 30 травня  2012 року з 5-ти предметів, з них: 

14 травня о 9:00- українська мова (диктант) за завданнями, оголошеними 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в день атестації по 

Національному телебаченню  (канал УТ-1)та радіо; 

17 травня о 8:20 - математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії)– 

письмово за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо; 

інші обов’язкові предмети: 

21 травня - біологія; 

24 травня - географія; 

29 травня - гуманітарний предмет  (за вибором навчального закладу); 

у 11-х класах школи І-ІІІ ступенів з 04 по 11 травня 2012 року з 3-х 

предметів у письмовій формі, з них: 

04 травня о 9:00 - з українська мова (переказ, обов’язково) за завданнями, 

оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в день 

атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо; 

 07 травня о 8:20 - профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з 

профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у 

класах з профільним навчанням,  поглибленого вивчення предмета, універсального 

профілю) - (інтегрована контрольна робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) 

за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки 

облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо; 

11 травня  – предмет за вибором, у тому числі математика (інтегрований іспит з 

алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах, де 

математика не є профільним предметом. 

Здійснювати проведення державної підсумкової атестації за збірниками, 

затвердженими наказами МОНмолодьспорт від 13.01.2012 № 20 та № 21 «Про 

надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам 

завдань для проведення державної підсумкової атестації» та додатком до листа 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  27.01.2012  № 1/9-61. 

 З метою організованого проведення зазначеного заходу загальноосвітній 

навчальний заклад на період з 04 по 28 травня 2012 року може вносити зміни у 

розклад навчальних занять і режим роботи як окремих класів, так і закладу в цілому, 

про що завчасно повідомляють учнів та їх батьків. 
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2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

2.1. Провести протягом квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед  

вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад з наступних 

питань: 

організованого закінчення 2011/2012 навчального року: 1–8 та 10 класи-            25 

травня, 9 класи – 11 травня, 11 класи – 03 травня 2012 року;  

проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої 

освіти; 

участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 

11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади.  

2.2. Вжити невідкладних заходів щодо виконання навчальних планів і програм у 

загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено 

навчально-виховний процес через захворюваність на грип, зниження температури 

повітря, або з інших об’єктивних причин. 

2.3. Тримати на контролі річне оцінювання навчальних досягнень учнів та 

проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

2.4.Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової 

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

освіти (за формами, що додаються). 

До 22.05.2012 (4-ті класи), 

    до 18.05.2012 (11-ті класи), 

до 05.06.2012 (9-ті класи). 

2.5. Розглянути питання щодо підготовки заходів, пов’язаних із закінченням 

навчального року, з випуском учнів на нарадах керівників навчальних закладів, 

педагогічних колективах за участю представників піклувальних рад та батьківської 

громадськості. 

2.6. Забезпечити організоване вручення документів про повну загальну середню 

освіту та безпечні умови на урочистих зборах 12-13 травня 2012 року, про базову 

освіту -31 травня - 1 червня 2012 року. 

2.7.Взяти під контроль розподіл відпусток вчителів початкової школи, вчителів - 

предметників 5-8 та 10 класів для надання допомоги під час літніх канікул учням, 

які за підсумками атестації з окремих предметів одержали бали з початкового рівня 

навчальних досягнень. 

2.8. У відповідності до листа головного управління освіти і науки ОДА від 

28.03.2012 № 1524/0/211-12 «Про проведення урочистих заходів по закінченню 

2011/2012 н.р. для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області» 

провести  у загальноосвітніх навчальних закладах урочистості з нагоди закінчення 

2011/2012 навчального року для учнів 11-х класів 12.05.2012 року,  свято «Останній 

дзвоник» для учнів 1-11-х класів 25 травня  2012 року.  

2.9. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної підсумкової 

атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо. 

2.10. Узгодити меню буфетної продукції (при необхідності її використання під час 

проведення свята) з міськими (районними) СЕС. 
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3.Методичній службі відділу освіти (Грекова І.В.): 

3.1. Здійснювати контроль та провести вивчення стану управлінської діяльності 

щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів  з питань повного та якісного 

виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

До 30.05.2012 

3.2.Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2011/2012 

навчального року, проведення  державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х 

класів. 

Березень-травень 2012 року 

3.3. Провести протягом квітня роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних 

закладів, вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад з 

наступних питань: 

 організованого закінчення 2011/2012 навчального року; 

 проведення державної підсумкової атестації; 

 участі випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні 

навчальних досягнень. 

3.4.Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних 

закладів  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-х класів до отриманих ними балів за підсумкове 

оцінювання (річне) та державну підсумкову атестацію  у шкільній документації. 

До 12.05.2012 (11 клас), 

до 01.06.2012 (9 клас) 

3.5.Встановити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час 

організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів. 

Травень 2012 року 

 

4.Персональну відповідальність за організоване закінчення 2011- 2012 навчального 

року та незаконне збирання коштів покласти на керівників навчальних закладів та 

установ освіти. 

5.  Координацію виконання даного наказу покласти на методистів відділу освіти по 

закріпленим напрямкам та школам, контроль  - на заступника керівника відділу 

освіти з методичної роботи Грекову І.В. 

 

 

 

В.о.керівника відділу освіти                                                   А.В.Сіянко 

 

 

 

 


