БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
27 березня 2019 року

№ 50

Про закінчення 2018/2019 навчального
року та проведення державної підсумкової
атестації осіб, які здобувають загальну середню
освіту в закладах освіти Богуславського району
Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 34
закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної
підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
02.01.2019 за №8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців)
загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від14.07.2015 №762, Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 №59 «Про
проведення в 2018/2019 н.р. державної підсумкової атестації осіб, які
здобувають загальну середню освіту» (зі змінами від 01.02.2019 №116); від
22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти», від 16.10.2018 №1109 «Про деякі питання
документів про загальну середню освіту», керуючись методичними
рекомендаціями щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних
мов у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 н.р. (лист МОН від
23.01.2019№1/9-41), листом МОН від 28.01.2019 №1/11-833 «Про проведення
урочистостей з нагоди вручення документів про загальну середню освіту», на
виконання наказу департаменту освіти і науки Київської ОДА від 21.03.2019
№91 «Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту в закладах
освіти Київської області» та з метою забезпечення організованого закінчення
навчального року, проведення державної підсумкової атестації здобувачів
загальної середньої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Спеціалістам відділу освіти:
1.1. Забезпечити належну організацію та контроль за завершенням
2018/2019 н.р., виконанням навчальних планів та програм, проведенням ДПА
до 27.06.2019.
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1.2. Провести вибіркове вивчення стану виконання навчальних планів та
програм, об’єктивності представлення випускників закладів загальної середньої
освіти до нагородження Золотою або Срібною медаллю, Похвальною грамотою
Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивчення
окремих предметів, проведення державної підсумкової атестації в системі
загальної середньої освіти району
квітень-червень 2019.
1.3. Забезпечити проведення ДПА учнів 4-х і 9-х класів закладів загальної
середньої освіти, свята Останнього дзвоника, випускних вечорів у визначені
терміни.
1.4. Сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться ДПА у
ЗЗСО
до 03.05.2019.
1.5. Організувати підвезення учнів 11-х класів до місць проведення ДПА у
формі ЗНО.
1.6. Затвердити відповідно до вимог чинного законодавства маршрути
руху транспортних засобів, які здійснюватимуть підвезення учасників ДПА у
формі ЗНО.
1.7. Проінформувати місцевий підрозділ Національної поліції про
маршрути підвезення учасників ДПА у формі ЗНО до місць проведення
тестування.
1.8. Організувати спільно з місцевим підрозділом Національної поліції
України супровід учасників ДПА у формі ЗНО до місць проведення тестування
та у зворотному напрямку.
1.9. Інформувати департамент освіти і науки про організацію підвезення
учнів до місць проведення ДПА у формі ЗНО.
1.10.Рекомендувати директорам ЗЗСО провести вручення документів про
освіту учням 11-х класів – 27 червня, 9-х класів – 14 червня.
1.11.Забезпечити
своєчасне
інформування
місцевий
підрозділ
Національної поліції України про час і місце проведення випускних вечорів.
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
2.1. вжити заходів для виконання навчальних планів і програм та
забезпечити організоване завершення 2018/2019 навчального року;
2.2. заборонити будь-які неофіційні форми святкування закінчення
навчального року, випускних вечорів у закладах загальної середньої освіти, збір
коштів на урочистості, подарунки закладам освіти, педагогічним працівникам
тощо;
2.3. забезпечити інформування учнів та батьківської громадськості про
терміни закінчення начального року, проведення свята Останнього дзвоника,
випускних вечорів; оформити у кожному закладі освіти відповідні інформаційні
стенди, на яких розмістити інформацію про проведення ДПА, номери телефонів
«гарячої лінії» департаменту освіти і науки (044)278-23-62, 279-84-52 та відділу
освіти 5-15-48
до 26.04.2019;
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2.4. визначити терміни (розробити графіки) проведення державної
підсумкової атестації здобувачів початкової та базової загальної середньої
освіти
до 10.04.2019;
2.5. створити державні атестаційні комісії для проведення ДПА здобувачів
початкової та базової загальної середньої освіти відповідно до п.2 розділу ІІІ
Порядку проведення державної підсумкової атестації (далі - Порядок)
до 10.04.2019;
2.6. затвердити розклад роботи державних атестаційних комісій та
забезпечити їх оприлюднення відповідно до п.4 Порядку
до 10.04.2019;
2.7. розробити та затвердити єдині завдання для проведення ДПА
здобувачів початкової та базової загальної середньої освіти згідно з
рекомендаціями Міністерства освіти і науки України
до 30.04.2019;
2.8. провести ДПА здобувачів початкової освіти (учні 4-х класів) з
навчальних предметів, перелік яких надано в додатку 1;
2.9. дозволити здобувачам початкової освіти (учні 4-х класів), які
навчалися мовами національних меншин чи корінних народів або перебували за
кордоном і почали вивчати українську мову у поточному навчальному році,
пройти ДПА з мови національної меншини замість української мови ( за заявою
одного з батьків або інших законних представників дитини та за рішенням
педагогічної ради);
2.10.вивчити запити на проходження ДПА здобувачами базової загальної
середньої освіти (учні 9-х класів) та рішенням педагогічної ради визначити
третій предмет для ДПА
до 10.04.2019;
2.11. провести ДПА здобувачів базової середньої освіти (учні 9-х класів) з
навчальних предметів, перелік яких надано в додатку 2;
2.12. зарахувати результати мовних іспитів з іноземних мов як атестацію з
цих предметів здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або
попередньому календарному роках отримали сертифікат (диплом)
міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня А-2 і вищого рівня (для
класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарту або академічним
рівнем) або рівня B-1 і вищого рівня (для класів з поглибленим вивченням
іноземних мов), та виставити оцінку за атестацію (12 балів)
до 18.05.2019;
2.13. забезпечити участь здобувачів повної загальної середньої освіти у
ДПА у формі ЗНО у період з 21 травня по 13 червня 2019 року з предметів,
перелік яких наведено в додатку 3, та забезпечити їх підвезення до пунктів
тестування;
2.14. провести позапланові інструктажі з техніки безпеки для учнів, які
будуть підвозитися до місця проведення ДПА у формі ЗНО;
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2.15. забезпечити звільнення від проходження ДПА здобувачів освіти
відповідно до пп.1-10 розділу IV Порядку;
2.16. провести в ЗЗСО у терміни, визначені наказами керівників закладів
освіти, ДПА:
2.16.1. осіб, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою та
заочною формами (за умови, що вони не реєструвалися для участі в ЗНО);
2.16.2. осіб, які здобувають повну загальну середню освіту за
екстернатною формою (за умови, що вони не реєструвалися для участі в ЗНО);
2.16.3. осіб, які здобувають повну загальну середню освіту та звільнені від
проходження ЗНО (за наявності відповідних підтверджуючих документів);
2.17. зарахувати результати мовних іспитів з іноземних мов як атестацію з
цих предметів здобувачам повної загальної середньої освіти, які в поточному
або попередньому календарному роках отримали сертифікат (диплом)
міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (для
класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарту або академічним
рівнем) або рівня B-2 і вищого рівня (для класів з поглибленим вивченням
іноземних мов), та виставити оцінку за атестацію (12 балів);
2.18. провести ДПА в ЗЗСО достроково або в інші строки, визначені
наказом керівника закладу освіти, на підставі письмової заяви здобувача освіти
(у разі досягнення ним повноліття) або його батьків та за наявності документів,
які підтверджують підстави для перенесення строків, здобувачів освіти, які
хворіли під час проведення ДПА;
не з’явилися для проходження ДПА через поважні причини;
тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в
Україну після проведення ДПА;
були призвані (мобілізовані) на військову службу;
виїжджають на постійне місце проживання за кордон;
2.19. провести ДПА в ЗЗСО у строки, визначені наказом керівника ЗЗСО,
але не раніше 15 липня 2019 року, здобувачів повної загальної середньої освіти,
які через поважні причини не взяли участь в основній та додатковій сесіях ЗНО
(з усіх або окремих предметів);
2.20. провести у ЗЗСО ДПА для здобувачів повної загальної середньої
освіти, які навчаються в закладах та не з’явилися без поважних причин для
проходження ДПА у формі ЗНО, у строки, визначені наказом керівника закладу
освіти, але не раніше 01 вересня 2019 року.
3. Районному методичному кабінету (Вергелес О.В.) надавати методичну
допомогу керівникам закладів освіти з питань закінчення 2018/2019 н.р. та
проведення державної підсумкової атестації
квітень – травень 2019.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу

О. ПОЛІЩУК

Додаток 1
до наказу відділу освіти
від 27.03.2019 № 50
Перелік
навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться
державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття початкової
освіти (у 4-х класах закладів загальної середньої освіти)
№ з/п

Назва навчального предмету
Українська мова (передбачається оцінювання

Примітка

1.

результатів навчання з української мови та
читання)

Обов’язкова*

2.

Математика

Обов’язкова

* Замість ДПА з української мови може бути проведена ДПА з мови національної
меншини для осіб, які здобувають освіту мовами національних меншин чи корінних
народів або перебували за кордоном і почали вивчати українську мову в поточному
навчальному році.

Додаток 2
до наказу відділу освіти
від 27.03.2019 № 50
Перелік
навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться
державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової середньої
освіти (у 9-х класах закладів загальної середньої освіти)
№
з/п
1.
2.

Українська мова
Математика

3.

Один з навчальних предметів зі списку:

Назва навчального предмету

біологія
всесвітня історія
географія
зарубіжна література
іноземна мова (відповідно до
навчального плану закладу освіти)
інформатика
історія України
правознавство (практичний курс)
українська література
фізика
хімія

Примітка
Обов’язкова
Обов’язкова
За рішенням педагогічної ради
закладу освіти, ухваленим з
урахуванням побажань учнів,
та затвердженим наказом
керівника закладу освіти

Додаток 3
до наказу відділу освіти
від 27.03.2019 № 50
Перелік
навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться
державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної
середньої освіти (у 11-х (12-х) класах закладів загальної середньої освіти)
№з/
п

1.

2.

3.

Назва навчального
предмету

Форма проведення
державної підсумкової
атестації**

Українська мова

У формі зовнішнього
незалежного
оцінювання

Обов’язковий

У формі зовнішнього
незалежного
оцінювання

Обов’язковий,
за вибором учня*

У формі зовнішнього
незалежного
оцінювання

За вибором учня

Математика**
Історія України
(період ХХ – початок
ХХІ століття)
Один з навчальних
предметів зі списку:
історія України
математика
біологія
географія
іноземна мова
фізика
хімія

Примітка

* Учні, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали другим
навчальним предметом історію України, можуть вибрати третім навчальним
предметом математику і навпаки.
** Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики є
обов’язковою для здобувачів повної загальної середньої освіти.

