ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“21”січня 2011 р.

м. Одеса

№ 22-ОД

Про організацію виконання вимог листа
Міністерства освіти і науки України
від 30.12.2010 р. №1/9 – 950 „Про порядок
закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році”

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”, на виконання вимог листа
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р. №1/9 – 950 „Про порядок закінчення
навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх
навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році”, Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти
і науки України від 18.02.2008р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
27.02.2008р. 3151/14842) зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 23.11.2010р. №1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 9 грудня
2010 року №1237/18532) з метою успішного завершення 2010-2011 навчального року,
проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області
НАКАЗУЮ:
1. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Шелакін В.І.), начальникам відділів
освіти райдержадміністрацій та міських рад, керівникам закладів освіти забезпечити
безумовне виконання вимог, визначених у листі Міністерства освіти і науки України від
30.12.2010 р. №1/9 – 950 „Про порядок закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011
навчальному році”:
1.2. Завершити навчальні заняття у 1-10 класах 26 травня 2011 року, в 11 класах – 18 травня
2011 року.
1.3. Забезпечити проведення навчальних екскурсій, навчальної практики:
- з 27 травня по 1 червня (4 дні) – для учнів 1-4 класів (не більше 3-х академічних годин на
день),
- з 31 травня по 15 червня (10 днів) – для учнів 5-6 класів (по 3 академічні години на день), 78 класів (по 4 академічні години на день), 10- класів (по 5 академічних годин на день).
Взяти до уваги, що керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків
організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов,
специфіки навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання
навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених
захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими причинами.
1.4. Провести свято „Останній дзвоник” 27 травня 2011 року.
1.5. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації:

- для випускників 4-х класів з 16 по 20 травня 2011 року з української мови та читання (мови
навчання), математики;
- для випускників 9-х класів:
українська мова (диктант) - 31 травня 2011 року (за завданнями, оголошеними
Міністерством освіти і науки);
математика (у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри і геометрії за варіантами
завдань, визначених управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації) 3 червня 2011 року;
географія – 7 червня 2011 року;
біологія – 10 червня 2011 року;
іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу (у
загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів,
спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за
вибором може бути той, що вивчався поглиблено) – 15 червня 2011 року.
Взяти до уваги, що з усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за
збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. У разі проведення
атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.
- для випускників 11-х класів:
українська мова (переказ, обов’язково) за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством
освіти і науки України – 20 травня 2011 року;
історія України або математика (обов’язково для учнів, які навчались у класах
універсального профілю) або профільного предмета (для учнів, які навчались у класах з
профільним навчанням); державна підсумкова атестація з математики проводиться
обов’язково для класів з поглибленим вивченням математики, в інших класах вона
проводиться за вибором учнів – 23 травня 2011 року;
предмета за вибором – 26 травня 2011 року.
1.6. Документи про повну загальну середню освіту вручити випускникам 28 – 30 травня 2011
року на урочистих зборах. У процесі підготовки до організації випускних вечорів залучити
органи самоврядування навчального закладу.
1.7. Надати управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації інформації:
- згідно додатку №1 до 01.03.2011 року;
- згідно додатку №2 до 01.07.2011 року.
2. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.):
2.1. Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням російською чи іншими
мовами національних меншин:
- підготувати тексти диктантів для 9-х класів та тексти переказів для 11 класів;
- підготувати завдання з інтегрованих курсів „Література” (рідна та світова) та до 10 квітня
2011 року погодити їх з Міністерством освіти і науки України.
2.2. Погоджені завдання для державної підсумкової атестації з інтегрованих курсів
„Література” (рідна і світова) для 11-х класів та тексти диктантів (9 клас), переказ (11 клас)
надати управлінню освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації до 20 квітня
2011 року.
2.3. Визначити та надати управлінню освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації до 1 травня 2011 року варіанти завдань для підсумкової атестації з математики
у 9-х класах.
2.4. Забезпечити конфіденційність змісту атестаційних завдань.
3. Відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та соціального захисту дітей
(Червоняк Г.І.):
3.1. Протягом березня-квітня 2011 року здійснити контроль за дотриманням нормативних
вимог щодо визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю.
3.2. Здійснити вибірковий контроль за проведенням державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних закладах області.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника управління
Лазарєву Т.О.

Начальник управління

А.Л.Ткачук

ВІЗИ:
Заступник начальника

Т.О.Лазарєва

Начальник відділу дошкільної,
загальної середньої, позашкільної
освіти та соціального захисту дітей

Г.І.Червоняк

Директор Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів

В.А.Кавалеров

Додаток №1
до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації
від “ ” січня 2011 року
№ _______

Інформація про нагородження випускників Золотою та Срібною медалями.

1. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями.
2. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, звільнені за станом
здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, допризовної підготовки або
зараховані до спеціальної групи занять з фізичної культури (до списків додати довідки ЛКК
кожного претендента).
3. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, які перебували на
навчанні за індивідуальною формою і прискорено опанували програмовий матеріал за курс
повної загальної середньої освіти.
4. Список претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, які перебували на
навчанні за індивідуальною формою (за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний
заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця).

Перший заступник начальника управління

Т.О.Лазарєва

Додаток №2
до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації
від “ ” січня 2011 року
№ _______
Підсумки державної підсумкової атестації
1. Кількість екстернів - випускників 9-х та 11-х класів.
2. Кількість випускників 11(12 класів), які достроково складали державну підсумкову атестацію (з
зазначенням причини).
3. Інформація про випускників, звільнених від державної підсумкової атестації

№
з/п

Загальна кількість
випускників
за станом
здоров’я

Звільнено від державної підсумкової атестації
учасників
Переможців ІІІ Переможців ІІ та
міжнародних
та учасників ІУ учасників ІІІ етапів
змагань,
етапів
Всеукраїнських
конкурсів,
Всеукраїнських конкурсів-захистів
турнірів тощо
учнівських
науково-дослідницьких
олімпіад
робіт учнів-членів МАН

11 класи:
9 класи
4 класи

1
2
3

1. Рейтингові результати державної підсумкової атестації

11 клас
Назва предмету
№
з/п

Кількість
випускників, які
брали участь у ДПА

Середній бал (сума балів,
отриманих за результатами
ДПА / кількість учнів, які
брали участь у ДПА)

Примітка

9 клас
Назва предмету

Кількість
Середній бал (сума балів,
випускників, які
отриманих за результатами
брали участь у ДПА ДПА / кількість учнів. які
брали участь у ДПА)

Назва предмету

Кількість
Середній бал (сума балів,
випускників, які
отриманих за результатами
брали участь у ДПА ДПА / кількість учнів, які
брали участь у ДПА)

№
з/п

Примітка

4 клас

№№

Примітка

Перший заступник начальника управління

Т.О.Лазарєва

