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Н А К А З  

 
04.04.2018                                                                  № 

Про затвердження термінів проведення  

державної підсумкової атестації 

в 4-х, 9-х класах 2017-2018 навчального року 

На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014           

№ 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за                        

№ 157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16.08.2017 за № 1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів 

(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015                

№ 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за                        

№ 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, враховуючи листи Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 



навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 

31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості 

проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», наказу Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2018  № 

67 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської області», наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 27.03.2018 № 60 «Про 

порядок організованого закінчення 2017/2018 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 2017/2018 навчального року і проведення державної підсумкової 

атестації, у встановленому порядку, 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 загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення педагогічної ради 

ліцею від 30.03.2018, протокол №3 

   НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити терміни проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-А 

класах: 

- для 4-х класів – з 14.05.2018 по 18.05.2018 року; 

- для 9-х класів  – з 29.05.2018 по 07.06.2018 року. 

2. Затвердити англійську мову як предмет за вибором для складання державної 

підсумкової атестації для учнів 9-х класів. 



2. Глухоті Л.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи,  

2.1. Скласти розклади державної підсумкової атестації для учнів 4-х, 9-х класів 

згідно з визначеними термінами 

2.2.Внести до розкладу державної підсумкової атестації учнів 9-х класів 

предмет за вибором навчального закладу «Англійська мова». 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

    Директор ліцею                                      О.В.Будко 

З наказом ознайомлена: 

Глухота Л.М. 

 

 


