ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“ _17_ ” березня 2014 р.

м. Одеса

№ 61/ОД

Про порядок організованого закінчення
навчального року та проведення державної
підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних усіх типів і форм
власності в 2013/2014 навчальному році
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 №1658 «Про строки,
форми, зміст і підготовку державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році», листа від
14.02.2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в
2013/2014 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від
07.03.2014 №216 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 29.11.2013 №1658», з метою організованого завершення
2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних закладах області
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам місцевих органів управління освіти,
директорам
загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування та приватної
форми власності:
1.1. Ужити необхідних заходів щодо організованого закінчення
2013/2014 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів
4-х, 9-х, 11(12)-х класів.
1.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог чинних
нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань
організованого закінчення поточного навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.
1.3. До 25 квітня 2014 року затвердити розклади проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.
1.4. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх
навчальних закладів з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень

учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та
турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад, переможцями II й учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії
наук України, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад,
турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення
державної підсумкової атестації.
1.5. До 15 квітня 2014 року надати до відділу нормативності та якості
освіти управління освіти і науки Департаменту:
- списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, та
документи, що підтверджують звільнення учнів 11(12)-х класів від державної
підсумкової атестації за станом здоров’я.
- списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних
спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, та які братимуть участь у них під час
проведення державної підсумкової атестації, з відповідними підтверджуючими
документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт».
1.6. До 30 травня 2014 року забезпечити в загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів і форм власності організоване закінчення навчальних
занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.
1.7. Свято «Останнього дзвоника» провести 30 травня (для
загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за шестиденним тижнем –
31 травня 2014 року).
1.8. Забезпечити проведення навчальних екскурсій, навчальної
практики:
- з 2 до 5 червня – для учнів 1-4 класів;
- з 2 до 13 червня – для учнів 5 – 8, 10 класів.
1.9. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади збірниками завдань
для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х
класів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
1.20. Створити для проведення державної підсумкової атестації
відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3.1 Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
1.21. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів
старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів
з 23 до 29 травня 2014 року:
- 23 травня – українська мова (переказ, завдання буде оголошено в день
проведення атестації по телебаченню (канал УТ – 1, та радіо);
- 26 травня - математика або історія України (для учнів, які навчалися у
класах універсального профілю), профільний предмет (для учнів, які навчалися
у класах з іншим профілем навчання);
- предмет за вибором – дату визначають навчальні заклади за
погодженням з відповідним відділом (управлінням) освіти районної державної
адміністрації, міської ради.
1.22. У разі вибору предмета «Захист Вітчизни» для учнів, які
навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах військово-спортивного

профілю, забезпечити розробку завдань для державної підсумкової атестації.
Завдання із предмета «Захист Вітчизни», розроблені загальноосвітнім
навчальним закладом, надати до 25 квітня 2014 року Департаменту освіти і
науки обласної державної адміністрації на погодження.
1.23. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів
9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих
навчальних планів з 2 до 16 червня 2014 року:
- 2 червня – математика;
- 13 червня - українська мова (диктант, завдання буде оголошено в
день проведення атестації по телебаченню (канал УТ – 1, та радіо);
- географія, біологія, іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за
вибором навчального закладу - дату визначають навчальні заклади за
погодженням з відповідним відділом (управлінням) освіти районної державної
адміністрації, міської ради.
1.24. Взяти до відома, що загальноосвітні навчальні заклади мають
право обирати форми проведення Державної підсумкової атестації відповідно
до форм, визначених у додатку 1 наказу Міністерства від 07.03.2014 №216, за
збірниками завдань, визначених у додатку 2 цього наказу, або у формі
письмових робіт за завданнями, розробленими Інститутами післядипломної
педагогічної освіти та погодженими з Міністерством (за винятком Державної
підсумкової атестації з української мови в 11 класі (переказ) та Державної
підсумкової атестації з української мови у 9 класі (диктант), які проводяться за
збірниками завдань, визначених у додатку 2 цього наказу.
1.25. Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій
формі, розпочинати о 9.00, а в усній формі – для першої групи – о 9.00, для
другої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової
атестації погоджувати з відповідними органами управління освітою.
1.26. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку
державної підсумкової атестації, одразу після надходження заяв, але не
пізніше ніж до початку нового 2014/2015 навчального року.
1.27. Надати Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації:
- до 15 квітня 2014 року - інформацію про претендентів на
нагородження Золотою та Срібною медаллю (додаток №1);
- до 15 травня 2014 року - графіки проведення свята «Останній
дзвоник» та урочистостей з нагоди вручення документів про освіту
випускникам 9-х та 11-х класів (додаток №2);
- до 1 липня 2014 року – інформацію про підсумки державної
підсумкової атестації (додаток №3).
1.28. Забезпечити вручення документів про освіту на урочистих зборах
за участю батьків, представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації:
випускникам 11-х класів - 31 травня - 1 червня 2014 року;
випускникам 9-х класів - 18-19 червня 2014 року.

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів обласного
підпорядкування до 30 квітня 2014 року надати до відділу дошкільної,
колекційної освіти та соціальної роботи (Черепян Т.І.) управління освіти і
науки Департаменту на погодження розклади проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів за курс початкової, базової та
загальної середньої освіти та учнів 11(12)-х класів за курс повної загальної
середньої освіти й на затвердження - склад державних атестаційних комісій із
кожного предмета.
3. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів
(Кавалеров В.А.):
3.1. Підготувати та надати Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації до 15 квітня 2014 року:
- п’ять варіантів третьої та четвертої частин завдань для підсумкової
атестації з математики у 9-х та 11-х класах;
- тексти диктантів для 9-х класів та тексти переказів для 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням російською чи
іншими мовами національних меншин;
- розроблені та погоджені з Міністерством освіти і науки України
завдання для письмових екзаменів за вибором учнів 9-х та 11-х класів.
3.2. Забезпечити конфіденційність змісту атестаційних завдань.
4. Управлінню освіти і науки Департаменту (Поступальська Н.Ф.):
4.1. Протягом березня-квітня 2014 року здійснити вибіркові перевірки
документації
загальноосвітніх навчальних закладів щодо виконання
навчальних планів і програм та відповідності оцінювання досягнень у навчанні
претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю.
4.2. До 20 травня 2014 року підготувати графіки проведення свята
«Останній дзвоник» та урочистостей з нагоди вручення документів про освіту
випускникам 9-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області.
4.3. Забезпечити збереження виготовлених матеріалів для проведення
державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів та недоступність до
матеріалів сторонніх осіб.
4.4. Організувати видачу відповідальним особам від місцевих органів
управління освіти, навчальних закладів обласної комунальної власності
матеріалів для проведення державної підсумкової атестації.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління Малік М.В.

Директор Департаменту

Т.О.Лазарєва

Додаток №1
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ ”
2014 року
№ _______

Інформація
про претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю
1. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медаллю.
2. Списки претендентів на нагородження Золотою та Срібною
медаллю, які 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).

Заступник директора Департаменту

М.В.Малік

Додаток №2
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ ”
2014 року
№ _______

Графік
проведення свята „Останній дзвоник” у загальноосвітніх
навчальних закладах ___________________ району (міста)
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

Графік
проведення урочистостей у загальноосвітніх навчальних закладах
___________________ району (міста)
з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х класів
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

Графік
проведення урочистостей у загальноосвітніх навчальних закладах
___________________ району (міста)
з нагоди вручення документів про освіту випускникам 11-х класів
№
з/п
1

Назва ЗНЗ

Заступник директора Департаменту

Дата
проведення

Місце і час
проведення

Запрошені

М.В.Малік

Додаток №3
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від “ ”
2014 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

Звільнено від державної підсумкової атестації
станом учасників
Переможців ІІІ Переможців ІІ та
здоров’я
міжнародних
та учасників ІУ учасників ІІІ етапів
змагань,
етапів
Всеукраїнських
конкурсів,
Всеукраїнських конкурсів-захистів
турнірів тощо
учнівських
науковоолімпіад
дослідницьких робіт
учнів-членів МАН

Загальна кількість
випускників
за

1

11 класи:

2

9 класи

Рейтингові результати державної підсумкової атестації
11 клас
№
з/п

Назва предмету

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
№
з/п

Назва предмету

Кількість
випускників, які
брали участь у
ДПА

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

Кількість
випускників, які
брали участь у
ДПА

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

Примітка

4 клас
№№

Назва предмету

Заступник директора Департаменту

Примітка

М.В.Малік

