
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 

від 16 березня 2016 року                                 № 57-од 
 
Про закінчення 2015/2016 навчального 
року та проведення державної 
підсумкової атестації  учнів 
(вихованців) у загальноосвітніх 
навчальних   закладах   району 
 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України  14 лютого2015 року за номером №157/26602, 
наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 №940 «Про 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015р. 
№1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
16 вересня 2015 року №940, від 08.02.2016 р. №94 «Про затвердження 
орієнтовних вимог до  проведення державної підсумкової атестації учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному 
році», наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від              
11 березня 2016 року № 80 "Про закінчення 2015/2016 навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 
загальноосвітніх навчальних закладах області", з метою забезпечення 
організованого закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 12 по 21 травня 2016 року державну підсумкову 

атестацію учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з трьох 

предметів. 
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2. Провести з 01 по 08 червня 2016 року державну підсумкову 

атестацію учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з трьох 

предметів. 

3. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з трьох предметів: 

- 05 травня 2016 року з української мови у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання в пунктах проведення тестування; 

- 11 травня 2016 року з математики або 13 травня 2016 року з історії 

України  у формі зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах 

проведення тестування; 

- 20 травня 2016 року з іноземної мови в навчальних закладах. 

4. Провести державну підсумкову атестацію для осіб, які отримують 

загальну середню освіту екстерном, у терміни, визначені для випускників 9-х, 

11-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

5. Дозволити учням 4-х, 9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в 

поточному навчальному році, проходити атестацію з мови навчання за заявою 

батьків (одного з батьків) або осіб, які їх замінюють, та рішенням 

педагогічної ради. 

6. Провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних 

закладах району  27 або 28 травня 2016 року. 

7. Вручити документи про освіту випускникам 11-х класів –                

28 або 29 травня, 9-х класів – 10 або 11 червня 2016 року. 

8. Спеціалістам відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 

директорам загальноосвітніх навчальних закладів району: 

           9.1. Забезпечити контроль за виконанням пп. 1-8 цього наказу, належну 

організацію закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації 

до 11.06.2016. 

      9.2. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм у 

зв’язку із  призупиненням навчального процесу через епідеміологічну 

ситуацію  

до 27.05.2016. 

 

 

       9.3. Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, 

громадськості з питань закінчення навчального року та проведення 
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державної підсумкової атестації 

до 10.04.2016. 

       9.4. Оформити в кожному навчальному закладі району   відповідні 

інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів "гарячої лінії" 

департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації:   (0352) 52-21-14,    

52-24-63 

до 10.04.2016. 

       9.5.Заборонити працівникам навчальних закладів збирати кошти на 

проведення урочистостей, подарунки навчальним закладам, педагогічним 

працівникам тощо. 

       9.6. З метою організованого проведення державної підсумкової 

атестації з української мови, математики, історії України у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання на базі навчальних закладів, у яких 

розташовані пункти тестування: 

     9.6.1.Забезпечити підвезення випускників 11-х класів до пунктів 

тестування та у зворотному напрямі в дні проведення державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

05, 11, 13.05.2016. 

      9.6.2. Створити безпечні умови та забезпечити належне медичне 

обслуговування у пункті тестування з української мови у НВК 

"Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ліцей" (спільно з іншими 

відповідними структурами) 

05.05.2016. 

9.6.3. Унести відповідні зміни до режиму роботи у НВК "Лановецька 

ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ліцей"  

05.05.2016. 

         10.Головному спеціалісту сектора з питань освіти відділу освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації (Г.М.ШАНДРУК. ) сформувати районні 

апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться державна підсумкова 

атестація у закладах освіти району                           

                                                                                                             до 05.05.2016. 

 

         11.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів  району подати 

до відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на погодження 

склад комісій і графіки проведення державних підсумкових атестацій 

до 12.04.2016. 
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12. Лановецькому районному методичному кабінету             

(ПАЛАМАРЧУК В.І.): 

         12.1. Провести інструктивну нараду для заступників директорів з питань 

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації 

березень - квітень 2016. 

12.2. Надати методичну допомогу загальноосвітнім навчальним 

закладам з питань закінчення 2015/2016 н.р. та проведення державної 

підсумкової атестації 

до 12.06.2016. 

 13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Начальник відділу освіти, молоді  
та спорту райдержадміністрації                                       О.І.ХОДАНОВИЧ 
 
          Г.М.Шандрук 
          Р.Й.Зубрицький 
          В.І.Паламарчук 
          О.В.Дашковська 

 
 

 
-- 


	Н А К А З 



