
                                                    Затверджую 

                                            Директор Харківського приватного 

                                            ліцею «Професіонал» 

                                            _______________ О.В.Будко 

                                                        ______________ 2016                                         

Заходи 

щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації в ліцеї «Професіонал» 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконанн

я 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

1. Довести до відома вчителів, 

учнів та їх батьків зміст 

нормативних документів, що 

регламентують порядок 

закінчення 2015/2016 

навчального року,  

проведення державної 

підсумкової атестації, 

переведення та випуск учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Березень Глухота Л.М. 

 

 

2. Розглянути питання 

організованого закінчення 

навчального року на 

педагогічній раді 

24.03.2016 Будко О.В.  

3. Оформити у ліцеї куточок 

«Готуємось до державної 

підсумкової атестації» 

Квітень 

2016 

Глухота Л.М.  

4. Взяти на контроль виконання 

в повному обсязі навчальних 

планів і програм 

До 

30.05.2015 

Глухота Л.М.  

5. Розглянути на засіданнях 

методичних об’єднань 

учителів вимоги до 

проведення державної 

підсумкової атестації з 

навчальних предметів у 

221.03.-28.

03.2016 

Глухота Л.М. 

Голови 

методичних 

об’єднань 

 



2015/2016 навчальному році 

6. Розмістити на сайті ліцею 

інформацію щодо 

організованого закінчення 

навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації 

До 

04.04.2016 

Коваленко С.В.  

 Провести роз’яснювальну 

роботу з учнями та їх 

батьками з питань 

особливостей оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

випускних класів, які 

є учасниками міжнародних 

предметних олімпіад та 

турнірів, конкурсів, учасники 

IV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, 

учасниками ІІІ етапів 

Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії 

наук України, учасниками 

тренувальних зборів із 

підготовки до олімпіад, 

турнірів, змагань, конкурсів, 

що мають статус 

міжнародних, та проведення 

ДПА. 

 

До 

20.04.2016 

Глухота Л.М.  

7. Провести нараду з учителями 

щодо підготовки методичних 

матеріалів для проведення 

державної підсумкової 

атестації 

04.04.2016 Глухота Л.М.  

8. Надати на погодження 

розклади проведення 

державної підсумкової 

атестації та склад 

атестаційних комісій для 

До 

28.04.2016 

-4-ті 

До 

18.05.2016

Глухота Л.М.  



проведення державної 

підсумкової атестації учнів 

4-х,9-х,11-х класів до 

управління освіти 

-9-ті 

До 

21.04.2016 

– 11-ті 

9. Здійснити контроль за 

проведенням державної 

підсумкової атестації учнів 

4-х класів з української мови 

(мова та читання), математики 

та з  питань своєчасного та 

об’єктивного виставлення 

випускникам 4-х класів балів 

за державну підсумкову 

атестацію й річне оцінювання 

з української мови (мова та 

читання) та математики. 

12.05.- 

21.05.2016 

Глухота Л.М.  

10 Організувати проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 11-х класів у 

два етапи: 

- з української мови у 

формі 

ЗНО у пунктах тестування 

   -  з математики (для учнів 

11-А, Б класів),  

- з історії України ( для учнів 

11-А,Б класів) у формі ЗНО у 

пунктах тестування; 

    -  з англійської мови в 

ліцеї за завданнями 

Міністерства освіти і науки 

України  

 

 

 

 

05.05.2016 

 

 

11.05.2016 

 

13.05.2016 

 

 

20.05.2016 

 

Глухота Л.М. 

Учителі, 

Кл. керівники 

 

 

 

 

11. Забезпечити організоване 

проведення свята «Останній 

дзвоник»: 

1-11-ті класи 

27.05.2016 Манжос О.В. 

Кузнєцова Т.Л. 

Кл.керівники 

1-х класів 

 

12. Організувати проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 9-х класів з 

предметів: 

- української мови 

 

 

 

 

01.06.2016 

Глухота Л.М.  



- математики 

- англійської мови 

05.06.2015 

08.06.2016 

13. Внесення оцінок  ДПА з 

української мови і літератури, 

математики та історії України, 

проведеної у формі ЗНО під 

час основної сесії 

до документа про освіту 

(здійснюватиметься з 

урахуванням наслідків 

розгляду апеляційного 

звернення випускника). 

До додатків до атестатів про 

повну загальну середню 

освіту вносяться: 

-усі предмети інваріантної та 

варіативної складових 

робочого навчального плану 

старшої школи; 

 - бали за ДПА; 

 - середній бал документа про 

повну загальну середню 

освіту (середній бал 

розраховується як середнє 

арифметичне річних оцінок з 

предметів інваріантної 

складової робочого 

навчального плану, 

виставлених у додатку до 

атестата, та оцінок, отриманих 

за ДПА). 

Проведення педагогічної ради 

До 

30.05.2016 

Глухота Л.М. 

Кл.керівники 

 

14. Здійснити контроль за 

роботою вчителів та класних 

керівників щодо 

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 

До 

30.05.2016 

До 

09.06.2016 

Глухота Л.М.  



ними балів за річне 

оцінювання та державну 

підсумкову атестацію та 

зазначених у ліцейській 

документації 

17. Забезпечити безпечні умови 

для проведення святкових 

урочистостей з нагоди 

закінчення ліцею 

випускниками 11-х класів та 

вручення їм атестатів про 

повну загальну середню 

освіту державного зразка 

29.05.2016 Будко О.В.  

18. Здійснити контроль за 

дотриманням вимог щодо 

розрахунків середнього бала 

свідоцтв випускників 9-х 

класів та здійсненням 

відповідних записів у 

додатках до свідоцтв 

про базову загальну середню 

освіту та шкільній 

документації. 

Засідання педради про 

вручення документів про 

освіту випускникам 9-х 

класів. 

 

08.06.2016   

18. Забезпечити безпечні умови 

для проведення святкових 

урочистостей з нагоди 

закінчення ліцею 

випускниками 9-х класів та 

вручення їм свідоцтв про 

базову середню освіту 

09.06.2016 Будко О.В.  

19 Надати до управління освіти 

адміністрації Київського 

району Харківської міської 

ради узагальнену інформацію 

про результати проведення 

державної підсумкової 

До 

25.05.2016 

– 4-ті 

класи 

До 

16.06.2016 

Глухота Л.М.  



атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х 

класів 

– 9-ті 

класи 

20 Установити контроль за 

роботою  педагогів у частині 

недопущення фактів 

хабарництва під час 

організованого закінчення 

навчального року й 

проведення державної 

підсумкової атестації учнів. 

 

Квітень- 

травень 

Будко О.В.  

 


