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НАКАЗ

№ У о  9
м.Київ

“ З А и 2оі У  р.

Про закінчення 2016/2017 н. р. 
та проведення держ авної  
підсумкової атестації учнів  
загальноосвітніх навчальних  
закладів К иївської області

Відповідно до П оложення про держ авну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
М іністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у, рц; 
М іністерстві ю стиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів М іністерства 
освіти і науки України: від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 
році зовніш нього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в М іністерстві 
юстиції України 09.08.2016 за №  1114/29244, від 20.10.2016 №  1272 «Про 
проведення держ авної підсумкової атестації учнів (вихованців) 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 
30.12.2016 №  1696 «Про внесення змін до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 20 жовтня 2016 р. №  1272», від 10.01.2017 №  25 «Деякі питання 
нормативного забезпечення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 27.01.2017 за №  118/29986, листів М іністерства освіти і науки України 
від 09.06.2016 №  1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та  ,.і 
навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09j.201 !
№  1/9-436 «Щ одо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, 
які прож иваю ть на тимчасово окупованій території України», від 13.03.2017 
№  1/9-149 «Про проведення держ авної підсумкової атестації у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та з метою  забезпечення 
організованого закінчення навчального року, проведення держ авної 
підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів,

Н А К А ЗУ Ю :
* *

1. Затвердити склад робочої групи департаменту освіти і науки з питань 
закінчення навчального року та проведення держ авної підсумкової атестації 
випускників загальноосвітніх  навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році 
(додаток 1). І (;Ц‘ Н ’1
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2. П ровести держ авну підсумкову атестацію  випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів І і II ступенів у терміни, визначені 
педагогічною радою  і затверджені відповідним наказом керівника навчального 
закладу, з предметів, перелік яких надано у додатках 2, 3.

3. Провести у період з 23 травня по 16 червня 2017 року державну 
підсумкову атестацію  випускників загальноосвітніх навчальних закладів III 
ступеня у формі зовніш нього незалежного оціню вання (додаток 4).

4. Провести державну підсумкову атестацію  осіб, які здобувають 
загальну середню  освіту екстерном або дистанційно, у терміни, визначені для 
випускників 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Забезпечити проведення держ авної п ідсумкової атестації учнів 
вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів та вечірніх/заочних класів 
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Положення про державну 
підсумкову атестацію  учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

6. Д озволити учням 4-х, 9-х класів загальноосвітніх  начальних закладів 
з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за кордону і почали 
вивчати українську мову у 2016/2017 навчальному році, проходити атестацію з 
мови навчання на підставі заяв батьків (одного з батьків) або осіб, які їх 
замінюють, та ріш ення педагогічної ради.

,  : j  І

7. Зарахувати (за бажанням випускника) результати мовних іспитів 
Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom  Deutsch (ÖSD), 
Goethe-Zertifikat B l ,  Goethe-Zertifikat B2 - н імецька мова; DELF/DALF - 
французька мова; IELTS, TOEFL, Cam bridge English Language Assessment, 
Pearson Test o f  English (PTE - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня 
B - l ,  В-2 випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які у поточному 
навчальному році отримали міжнародний сертифікат (диплом), як результати 
ДГ1А відповідно до листа М іністерства освіти і науки України від 13.03.2017 
№  1/9-149 «Про проведення держ авної підсумкової атестації у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

8. Надати право учням (вихованцям), які не взяли участі у сесії ЗНО 
через поважні причини або які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися
в Україну після проведення атестації, пройти атестацію  у строки, визначені МІ 
навчальним закладом, та за завданнями, укладеними навчальним закладом.

• $
9. Д озволити проводити атестацію  достроково в окремих випадках 

(призов на військову службу, виїзд на постійне місце проживання за кордон) за 
завданнями, укладеними навчальними закладами.



10. Провести свято Останнього дзвоника у загальноосвітніх навчальних 
закладах області 26 (27) травня.

11. Забезпечити вручення документів  про освіту: випускникам
11 -х класів - 27 червня, 9-х класів -  15 червня.

12. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 
закладів освіти обласної комунальної власності, директорам  загальноосвітніх 
навчальних закладів:

12.1. здійснити контроль за виконанням пп. 2-11 цього наказу, 
забезпечити належну організацію  закінчення 2016/2017 навчального року та 
проведення держ авної підсумкової атестації

12.2. визначити терміни проведення держ авної п ідсумкової атестації 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів І і II ступенів

12.3. вжити заходів щ одо виконання навчальних планів і програм 
закладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну 
ситуацію

12.4. забезпечити інформування учнів загальноосвітніх  навчальних 
закладів та батьківської громадськості з питань закінчення начального року та 
проведення держ авної підсумкової атестації; оформити у кожному 
навчальному закладі відповідні інформаційні стенди, на яких розмістити 
номери телефонів «гарячої» лінії департаменту освіти і науки (044)278-23-62,

12.5. забезпечити підвезення учнів 11 класів до місць проведерн,# 
держ авної п ідсумкової атестації у формі зовніш нього незалежного оцінювання;

12.6. подати підтвердження на виготовлення документів  про освіту з 
відзнакою: для випускників 9 кл. -  до 09.06.2017, для випускників 11 кл. -  до 
21.06.2017;

12.7. заборонити будь-які неофіційні форми святкування закінчення 
навчального року, збір коштів на урочистості, подарунки навчальним закладам, 
педагогічним працівникам тощо.

13. Відділу дош кільної та загальної середньої освіти департаменту:
13.1. провести інструктивну нараду для працівників  ̂ місцевих органів 

управління освітою  та закладів освіти обласної комунальної власності про 
порядок закінчення навчального року та проведення держ авної підсумкової 
атестації

до 27.06.2017;

до 25.05.2017;

279-84-52
до 25.04.2017;

квітень 2017 р.;



13.2. надавати методичну допомогу м ісцевим органам управління 
освітою з питань закінчення 2016/2017 н.р. та проведення держ авної 
підсумкової атестації

соціального захисту, інтернатних та позаш кільних закладів:
14.1. сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться 

держ авна підсумкова атестація у  закладах освіти обласної комунальної 
власності

14.2. звільнити від проходження держ авної підсумкової атестації учнів 
(вихованців) спеціальних навчальних закладів (ш кіл-інтернатів) усіх типів.

15. Д иректорам  закладів освіти обласної комунальної власності:
15.1. подати департаменту освіти і науки на погодження склад комісій 

і графіки проведення державних підсумкових атестацій у закладах освіти 
обласної комунальної власності

15.2. вивчити запити на проходження держ авної п і д с у т ^ ^ ,  
учнів (вихованців) спеціальних загальноосвітніх шкіл обласної комунальної 
власності, КЗ КО Р «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» та 
надати інформацію  департаменту освіти і науки

16. Комунальному вищ ому навчальному закладу Київської обласної 
ради «Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.):

16.1. підготувати методичні рекомендації щ одо розроблення завдань 
для проведення держ авної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах

16.2. п ідготувати рекомендації щ одо проведення свята Останнього

березень -  травень 2017 р.
14. Відділу дош кільної та загальної середньої освіти,

до 12.05.2017;

до 18.04.2017.

до 10.04.2017;

дзвоника та урочистого вручення документів про освіту випускникам 9-х і 
11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, розмістити їх на, с ійті 
департаменту освіти і науки та на порталі академії

до 24.04.2017.
17. Контроль за виконанням цього наказу залиш аю  за собою.

Д иректор департам енту В.Б. Рогова



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і науки
від 34 03. № 11. А^09

Робоча група  
департам енту освіти і науки  

з питань закінчення навчального року та проведення держ авної  
підсумкової атестац ії випускників загальноосвітніх навчальних закладів у

2016/2017 навчальному році

Рогова В.Б. -  директор департаменту освіти і науки, керівник групи;

О сипенко Ж .Ж . -  заступник директора департаменту освіти і науки;

К оломієць О.Г. -  головний спеціаліст відділу дош кільної та загальної
середньої освіти департаменту освіти і науки;

Невгад С.П. -  головний спеціаліст відділу дош кільної та загальної
середньої освіти департаменту освіти і науки;

Самойлович Д .В . -  начальник відділу соціального захисту, інтернатних
та позаш кільних закладів департаменту освіти і науки.

Плескач С.М . -  завідувач Центром нових інформаційних технологій
департаменту освіти і науки

І і И І '*!

£



Д одаток 2 
до наказу департам енту  освіти і науки

в'д ЗІ 05. Щ . ьН09

Перелік
навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

№ з/п Назва навчального предмету
І і1 1

Примітка

1. Українська мова

2.
Літературне читання

3. Математика

4. * Мова національної меншини

Випускники проходять ДПА з 
зазначеного предмета за рішенням 
педагогічної ради навчального 
закладу з урахуванням побажань 
батьків

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов 

національних меншин



Д одаток З 
до  наказу департам енту освіти і науки

від З і  03. М Ц - м 0 9

Перелік
навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня

№ з/п Назва навчального предмету Примітка

1. Українська мова і 11 "
2. Математика
3. Українська література Випускники проходять ДПА з

Зарубіжна література одного з зазначених предметів.
Іноземна мова який обирається педагогічною

Історія України радою навчального закладу
Всесвітня історія
Правознавство. Практичний курс
Г еографія
Біологія
Хімія
Фізика

Інформатика
Мова національної меншини* . ! N И
Інтегрований курс «Література»*

* Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або 
вивченням мов національних меншин



Д одаток 4 
до  наказу департам енту  освіти і науки

від З Ю д . І Ї Ц .  Ї ІЮ9

Перелік

навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 
проводитиметься держ авна підсумкова атестація випускників  

загальноосвітніх навчальних закладів 111 ступеня

№
з/п

Назва навчального 
предмету

Форма проведення 
де ржа в н ої п ід су м ко в ої 

атестації **

Примітка

1. Українська мова У формі зовнішнього 
незалежного оцінювання 1 \0

2. Математика

У формі зовнішнього 
незалежного оцінювання

Випускники мають 
право обрати один із 
зазначених предметів 
незалежно від 
профілю

Історія України 

(період XX - початок XXI

-іj . Іноземна мова***

У формі зовнішнього 
незалежного оцінювання

Випускники проходять 
ДГІА з одного з 

зазначених предметів за 
власним вибором

1 і н inЙ

Історія України 

(період XX - початок XXI
Математика
Біологія
Г еографія
Фізика
Хімія

4 * Мова національної 
меншини

У навчальному закладі 
або у формі зовнішнього 

незалежного 
оцінювання***

ДПА з цього предмета 
не обов'язкова, 

випускники проходять 11 
за бажанням

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов національних меншин 
♦♦Учні вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів та загальноосвітнього навчального закладу 1-І 11 ступенів 
«Міжнародна Українська школа» проходять ДПА у формі ЗНО за бажанням. Учні.-які^іеребувають в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах, проходять ДПА за місцем навчання 
*** Відповідно до  П ереліку навчальних предметів, із яких у 2017 році проводиться зовнішнє 

незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом М ОН від 27 липня 2016 р. №  889


