
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ 

ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ 

ЛИЦЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

 

 

 

  НАКАЗ 

 

 

12.03.2014                                                                                                                 № 

 

 

Про порядок закінчення  

навчального року та проведення  

державної підсумкової атестації  

в Харківському приватному ліцеї “Професіонал” 

 у 2013-2014 навчальному році 
 

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,  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 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399 «Про навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року, 



Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.04.2008 № 319 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до 

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну 

медаль « За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і 

науки України  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 Департаменту  

освіти Харківської міської ради від 11.03.2014 № 40 “ Про порядок 

організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної  

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності м. Харкова, з метою створення належних 

умов у ліцеї, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 

2013/2014 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, 

встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за 

виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього 

рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів 

вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти 

  НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально – виховної  роботи Глухоті Л.М.: 

1.1. Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2013/2014 

навчального року та  проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 

11-х класів. 

Квітень-травень 2014 року 

1.2.Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних 

нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 



та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

департаменту освіти Харківської міської ради з питань організованого 

закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. 

Квітень-травень 2014 року 

1.3. Погодити з управлінням освіти розклад проведення державної підсумкової 

атестації учнів  9-х, 11-х класів  відповідно до календарно-тематичного 

планування та затвердити склади державних атестаційних та апеляційних 

комісій з кожного предмета. 

                                                                                                         До 25.04.2014 

1.4.Установити контроль за своєчасним і об’єктивним виставленням 

випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне 

оцінювання з української (російської) мови ( мова та читання) та математики. 

Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію. 

                                                                                                          До 23.05.2014 

1.5.Вжити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 

4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації. 

У дні проведення державної підсумкової атестації 

1.6. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за 

вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11-х класів згідно з 

орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації 

відповідно до профільної підготовки випускників 11-х класів. 

До 25.04.2014 

1.7.Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками закладу 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 та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасниками 

тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що 



мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації. 

До 30.04.2014 

1.8.Надати на перевірку до управління освіти:  

- списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації та 

документи, що підтверджують звільнення учнів 11-х класів від державної 

підсумкової атестації за станом здоров’я. 

                                                                                                       До 01.04.2014 

- списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних 

змагань, конкурсів, олімпіад, виставок та братимуть участь у них під час 

проведення державної підсумкової атестації з відповідними підтверджуючими 

документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, Українського центру з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт». 

До 20.03.2014 — 11-ті класи 

До 20.04.2014 — 9-ті класи 

1.9 Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я  

випускників 9-х, 11(12)-х класів  від державної підсумкової атестації. За 

результатами проведеної роботи видати відповідні накази. 

                                                                                                             До 16.05.2014 

1.10. Унести відповідні зміни до режиму роботи ліцею у дні проведення 

державної підсумкової атестації в 11-х класах та перенесення робочих днів 

                                                                                                               23.05.2014 

                                                                                                               27.05.2014 

                                                                                                               29.05 2014 

1.11.Надати до управління освіти  замовлення на виготовлення матеріалів для 

проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної 

середньої освіти. 

                                                                                                             До 15.04.2014 

1.12.Забезпечити  організоване закінчення навчальних занять та виконання у 

повному обсязі навчальних планів та програм. 



До 23.05.2014 — 11-ті класи 

1.13.Провести навчальні екскурсії та навчальну практику у 1-х-8-х,10-х класах 

                                                        З 02.06.2014 по 05.06.2014 — 1-4-ті класи 

                                                        З 02.06.2014 по 13.06.2014 — 5-8 та 10-ті класи 

1.14.Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник» 

                                                                                                               30.05.2014  

1.15.Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з 

нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту 

державного зразка. 

                                                                                          31.05.2014 — 11-ті класи 

                                                                                          18.06.2014 — 9-ті класи 

 

1.16. Надати до управління освіти інформацію про проведення свята «Останній 

дзвоник» за встановленими формами 

                                                                                                       До 10.04.2014 

3.17. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято “Останній 

дзвоник” інформацію про ліцей “Професіонал” та сценарний план проведення 

свята за встановленими формами 

                                                                                                                До 15.05.2014 

3.18.Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів: 

- 3(2) – 4-х класів — 5-11-х класів 

                                                                                                               До 23.05.2014 

                                                                                                               До 30.05.2014 

3.19.Провести державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів старшої школи 

з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни: 

- 23 травня  2014 року — українська мова (переказ), у тому числі російська мова 

(переказ) для учнів (вихованців), які прибули з-за кордону й почали вивчати 

українську мову лише в поточному навчальному році. 



- 27 травня 2014 року  – профільний предмет ( для учнів, які навчалися в класах 

з профільним навчанням),  

- 29 травня 2014 року   –  предмет за вибором ( другий профільний предмет) 

3.20. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів 

основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних 

планів: 

- 2 червня 2014 року  – математика ( інтегрована письмова робота з алгебри та 

геометрії); 

- 5 (6) червня 2014 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет 

інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального 

закладу, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням мовами національних меншин; 

- 10 червня 2014 року  – географія ( письмово); 

- 13 червня 2014 року  – українська мова (диктант), у тому числі російська мова 

(диктант) для учнів ( вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати 

українську мову в поточному навчальному році; 

- 16 червня 2014 року  – біологія (письмово); 

3.21.Забезпечити у повному обсязі посібниками відповідно до переліку 

обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації   

учнів  4-х, 9-х та 11-х класів у 2013/2014 навчальному році (додаток 1), 

затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 

1844  “Про надання грифа міністерства освіти і науки України збірникам 

завдань для проведення державної підсумкової атестації”. 

                                                                                                              До 30.04.2014 

3.22.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 

                                                                                        До 25.04.2014 — 4-ті класи 

                                                                                        До 08.05.2014 — 11-ті класи 



                                                                                        До 16.05.2014 — 9-ті класи 

3.23.Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і 

пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання 

результатів атестації, що проводилася у письмовій формі. 

З 23.05.2014 по 31.05.2014 — 11-ті класи 

                                                                     з 02.06.2014 по 18.06.2014 — 9-ті класи 

3.24. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах: 

3.24.1. Унести зміни до бази даних про випускників11(12)-х класів, які 

претендують на отримання  атестата  про повну  загальну середню освіту з 

відзнакою, 

До 30.05.2014 

3.24.2.Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують 

на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

До 17.06.2014 

3.24.2.Надіслати на затвердження до управління освіти інформацію про 

випускників,   які     нагороджуються     золотими   та    срібними     медалями  

( додаток 12) 

31.05.2014 

3.25.Здійснити контроль за дотриманням вимог щодо розрахунків середнього 

балу атестата випускників 11-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-

х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну 

загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і 

шкільній документації.  

                                                                     До 31.05.2014 — 11-ті класи 

                                                                                    До 18.06.2014 — 9-ті класи 

3.26. Здійснити контроль за роботою класних керівників з питань об’єктивності 

та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну 

загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11-х 

класів до отриманих ними балів за підсумкове оцінювання (річне) та державну 



підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації. 

                                                                                         До 31.05.2014 — 11-ті класи 

                                                                                         До 18.06.2014 — 9-ті класи 

3.27.        Установити контроль за роботою педагогів у частині недопущення 

фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації учнів. 

                                                                                     Травень — червень 2014 року 

3.28. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати 

до управління освіти . 

                                                                                    До 22.05.2014 — 4-ті класи; 

                                                                                     до 18.06.2014 — 9-ті класи 

                                                                                     до 02.06.2014 — 11-ті класи 

4. Відповідальному за ведення ліцейського сайту Коваленку С.В. розмістити цей 

наказ на сайті ліцею. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

    

   Директор ліцею                                                            О.В.Будко 

 

 

 

 З наказом ознайомлені : 

Глухота Л.М. 

Кущенко І.Ю. 

Коваленко С.В. 

 



                           


