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Н А К А З 
 

02.11.2017                            м. Кропивницький   № 197 
 

Про проведення державної  
підсумкової атестації у  
2017/2018 н.р. 

 
Відповідно до  Наказу Міністерства і науки України № 1103 від 31.07.року  «Деякі 

питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», Порядку проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 
2017 року за № 118/29986, Наказу Міністерства і науки України № 94 від 18.02.2008 року 
«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі 
загальної середньої освіти», Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних 
закладів, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 
грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 
року за № 157/26602, Наказу Управління освіти Кіровоградської міської ради № 893/о від 
02.11.2017 року «Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 
зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року» 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити план заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

питань зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (додається). 

2. Заступнику директора з НВР Данеко В.В. внести зміни до графіку навчального 
процесу  робочого навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників на 
базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої 
освіти груп ПРМ-7, ПРМ-8, ДМ-13 та К-11. 

3. Провести державну підсумкову атестацію у групах 2018 року випуску ПРМ-7, 
ПРМ-8 та ДМ-13 з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання 
24 травня 2018 року. 
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4. Провести державну підсумкову атестацію у групі К-11, 2019 року випуску, з 
української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання 24 травня. 

5. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації на 2017-2018 н.р. в 
групах К-10, ПРМ-7, ПРМ-8 та ДМ-13 (додається). 

6. Створити комісію для проведення державної підсумкової атестації (додається) 

7. Викладачам загальноосвітніх дисциплін: 

7.1. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів груп ПРМ-7, 
ПРМ-8 та К-10 до 11 грудня 2017 року, учнів групи ДМ-13 до 05 квітня 2018 
року, довести дану інформацію до відома учнів та надати заступнику 
директора з НВР; 

7.2. Провести річне оцінювання з вказаних предметів не раніше, ніж через три 
дні після виставлення оцінки за V семестр. 

8. Класним керівникам Климочко І.М., Сорочан Т.В., Дзензурі О.В. та Малихіній О.С. 
підготувати зведені оціночні відомості навчальних досягнень учнів. 

9. Викладачам української мови Криворучко Ю.Ю., математики Даниловій Ю.Л., 
історії Панчул К.В., іноземної мови Дзензурі О.В.: 

9.1. Підготувати завдання для проведення державної підсумкової атестації, 
подати їх на розгляд методичних комісій та затвердження педагогічною 
радою ліцею; 

9.2. Забезпечити організацію проведення державної підсумкової атестації в 
групах ПРМ-7, ПРМ-8 та К-10 з 15 грудня 2017 року, групі ДМ-13 з 18 
травня 2018 року з предметів: українська мова (група К-10), математика 
(історія України) та іноземна мова у письмовій формі;  

9.3. Забезпечити учнів, які проходять атестацію в письмовій формі, бланками 
відповідей для виконання тестових завдань; 

9.4. Перевірити результати написання державної підсумкової атестації протягом 
двох днів з моменту написання та оформити протоколом; 

9.5. Результати державної підсумкової атестації подати заступнику директора з 
НВР Данеко В.В. 

10. Призначити відповідальними: 

10.1. Данеко В.В. за організацію зовнішнього незалежного оцінювання, в тому 
числі формування комплектів реєстраційних документів; 

10.2. Волобуєву Д.С. за формування комплектів реєстраційних документів 
випускників, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання; 

10.3. Класних керівників та майстрів в/н груп: ПРМ-7 - Сорочан Т.В., ПРМ-8 - 
Дзензуру О.В., ДМ-13 – Малихіну О.С., К-11 – Калужську В.О. та Коржавіну О.В. - 
за реєстрацію та проходження учнями державної підсумкової атестації у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

11. Призначити системним адміністратором на сайті Українського центру оцінювання 
якості освіти Паламарчука О.І. 

12.  Заступнику директора з НВР Данеко В.В. внести відповідні зміни до робочих 
навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників на базі базової 
загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти 
відповідних груп.  



13. Головному бухгалтеру Коржовій Т.П. за поданням заступника директора з НВР 
Данеко В.В. внести зміни в тарифікаційні списки працівників ліцею за рахунок 
резерву.  

14. Заступнику директора з НВР Данеко В.В. до 15 червня 2017 року надати звіти про 
результати проведення державної підсумкової атестації до управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

  
Директор      Л.Снєжко 

 
 

З наказом ознайомлені: Данеко В.В. 
    Алєесеєвець В.С. 
    Криворучко Ю.Ю. 
    Данилова Ю.Л. 
    Дзензура О.В. 
    Галіцька М.С. 

Панчул К.В. 
    Грінченко О.І. 
    Климочко І.М.  
    Сорочан Т.В. 
    Малихіна О.С. 
    Калужська В.О. 
    Коржавіна О.В. 
    Волобуєва Д.О. 
    Паламарчук О.І. 

Коржова Т.П. 
   


