
В  І  Д  Д  І  Л      О  С  В  І  Т  И 
ПЕТРИКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

смт.Петриківка 
Н    А    К    А    З 

 
від 01. 03.2011р.                                                                        № 30 
 
Про порядок закінчення 
навчального року та проведення 
державної підсумкової атестації 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
в 2010/2011навчальному році 
 
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Типових 

навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки 
України від 29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 № 66,  від 20.05.2003 № 306, від 
27.08.2010 № 834 (для учнів 10 класів) та Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
18.02.2008 №94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 
№ 151/14842 (зі змінами), враховуючи лист Міністерства освіти і науки 
України від 30.12.2010 №1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року 
та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах в 2010/2011 навчальному році»,  наказ Головного управління освіти 
і науки «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 
навчальному році» 

 
Н А К А З У Ю: 

 
 1. Методисту відділу освіти з навчальної роботи Коваленко Н.В.:  

1.1. Здійснити контроль за організацією та проведенням державної 
підсумкової атестації учнів у загальноосвітні навчальних закладах району 
згідно з річним планом відділу освіти на 2011 рік протягом травня-червня 
2011 року.  

1.2. Провести нараду з директорами загальноосвітніх навчальних 
закладів та їх заступниками з  питань організованого закінчення 2010-2011 
навчального року протягом березня-квітня 2011 року. 

1.3. Забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо нагородження 
Золотою та Срібною медалями учнів загальноосвітніх навчальних закладів  
 2. Методистам відділу освіти Петриківської райдержадміністрації: 
 2.1. Провести засідання районних  методичних об’єднань з базових 
дисциплін з питання проведення державної підсумкової атестації протягом 
березня-квітня 2011 року.  
 2.2. Розмістити на сайті відділу освіти : 



методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової 
атестації; 

рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, 
емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової 
атестації. 

2.3. До 1 травня 2011 року розробити рекомендації щодо підготовки та 
проведення свята „Останній дзвоник ”, урочистих зборів по врученню 
документів про повну загальну середню освіту.  

3. Директорам шкіл, їх заступникам:  
 3.1. Провести протягом квітня роз’яснювальну роботу серед  вчителів, 
учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад з наступних 
питань: 
 організованого закінчення 2010/2011 навчального року; 
 проведення державної підсумкової атестації; 
 участі випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні 
навчальних досягнень. 

3.2. 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 та 
ГРВІ, або з інших об’єктивних причин. 

3.3. Тримати на контролі річне оцінювання навчальних досягнень учнів 
та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації 
відповідно до чинного законодавства України: 
 у 4-х класах з 16 по 20 травня 2011 року з 3-х предметів: 
  українська мова (мова і читання) та математика відповідно до вимог, 
викладених у Програмах для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи    
(К.: «Початкова школа», 2006 );  
 у 9-х класах з 31 травня по 18 червня 2011 року з 5-ти предметів, з них: 

українська мова (диктант) – 31 травня (за завданнями, оголошеними 
Міністерством освіти і науки України в день атестації по Національному 
телебаченню та радіо о 9:00); 

російська мова за вибором (диктант) – 9 червня (за завданнями, 
оголошеними головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в 
день атестації по обласному радіо о 8:20); 

математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії) – письмово  
15 червня (за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо о 8:20); 

у 11-х класах школи І-ІІІ ступенів з 20 по 26 травня 2011 з 3-х 
предметів, з них: 

з українська мова (переказ, обов’язково) – 20 травня (за завданнями, 
оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по 
Національному телебаченню та радіо о 9:00); 



 математика (інтегрована контрольна робота з алгебри та початків 
аналізу і геометрії) – 23 травня (за завданнями, оголошеними головним 
управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по 
обласному радіо о 8:20); 

російська мова (переказ) – 26 травня (за завданнями, оголошеними 
головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації 
по обласному радіо о 8:20) для загальноосвітніх навчальних закладів (класах) 
з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин.  

3.5. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації з предметів 
за вибором учнів та навчальних закладів згідно з листом Міністерства освіти 
і науки України від 30.12.2010 №1/9-950.  

3.6. Взяти під контроль організацію та проведення навчальних 
екскурсій та практики учнів відповідно до інструктивно-методичного листа 
Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 орієнтовно у такі 
строки: 

з 27 травня по 1 червня (4 дні) — для учнів 1–4-х класів (не більше  
3-х академічних годин на день); 

з 31 травня по 15 червня (10 днів) — для учнів 5–6-х класів (по 3 
академічні години), 7–8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 
академічних годин на день). 

3.7. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів 
у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.  

3.8. 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. 

3.9. 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. 
 3.10. Провести після завершення навчальних занять у загальноосвітніх 
навчальних закладах свято «Останній дзвоник» 27 травня  2011 року.  

3.11. Забезпечити організоване вручення документів про повну 
загальну середню освіту на урочистих зборах 28 - 29 травня 2011 року. 

3.12. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної 
підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про 
освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо. 
 3.13. Персональну відповідальність за незаконне збирання коштів 
покласти на директорів загальноосвітніх навчальних закладів. 
 3.14. Узгодити меню буфетної продукції (при необхідності її 
використання під час проведення свята) з районним СЕС. 
 3.15. Подати до відділу освіти  такі  документи: 



наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної 
підсумкової атестації екстернів у 2010/2011 навчальному році до  
15 березня 2011 року; 

інформацію про виконання навчальних планів і програм до 10 травня 
2011 року; 

заявки на письмову атестацію (дострокову) випускників 9,11-х класів 
до 15 березня  2011 року; 

замовлення для письмової атестації з російської мови учнів 9,11-х 
класів до 15 березня  2011 року, які почали вивчати українську мову лише в 
поточному навчальному році;  

дату, час проведення свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів по 
врученню документів про повну загальну середню освіту до  
5 травня; 

графіки термінів проведення державної підсумкової атестації у 9,11 (за 
3 тижні до проведення ДПА), затверджений керівником ; 

письмові роботи (вибірково, за рішенням головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації) з української мови, математики, російської мови 
(тих учнів, які почали вивчати українську мову лише в поточному 
навчальному році) - претендентів на нагородження золотою та срібною 
медалями 19 травня; 

заявки на атестацію учнів 9,11 (12)-х класів, які хворіли під час 
проведення атестації; 

списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію 
екстерном та відповідні накази до 25 червня. 

4.Координацію діяльності щодо виконання даного наказу покласти на 
методиста відділу освіти Коваленко Н.В., контроль залишаю за собою. 

 
 
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації                                             С.О.Пряніков 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


