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Н А К А З  
 

від  17.03.2020 р.            c. Острійки                                                                    № 25-О 
 

Про завершення 2019/2020 навчального року 

 та проведення ДПА осіб, які здобувають  

загальну середню освіту в навчальному закладі  
 

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», 

статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку 

проведення ДПА, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України від 02 січня 2019 року №8/329979, Порядку переведення 

учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14 липня 2015 

року №762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 

року за № 924/27369 (зі змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства 

освіти і науки України від 08 травня 2019 року №621, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 29 травня за № 555/33526), Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобутті повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 

2019 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 

2018 року за №564/32016, 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 березня 

2015 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 березня 

2015 року за № 354/26799, Положення про похвальний лист «За високі 

досягнення у навчання» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у 

вивчення окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11 грудня 2000 року № 579, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 19 грудня2000 року за № 923/5144, на виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року №365 «Про 

деякі питання в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 червня 2019 року за 

№578/33549, від 23 жовтня 2019 року за № 1332 «Деякі питання проведення в 

2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осів , які  
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здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України вів 17 грудня 2019 року № 1247/34218, від 16 жовтня 2018 

року №1109 «Про деякі питання про загальну середню освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 листопада 2018 року 

за № 1279/32731, листів Міністерства освіти і науки України від 03 січня 

2020 року за №1/9-2 «Щодо проведення державної підсумкової атестації в 

2019/2020 навчальному році» та від 03 лютого 2020 року за № 1/9-64 «Щодо 

проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладі 

загальної середньої освіти  у 2019/2020 навчальному році», наказу 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

02 березня 2020 року №51 «Про завершення 2019/2020 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну 

середню освіту в закладах освіти Київської області», наказу відділу освіти 

Білоцерківської районної державної адміністрації від 17 березн2020 року за 

№ 127 «Про завершення 2019/2020 навчального року  та проведення 

державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту 

в закладах освіти Білоцерківського району» та з метою організованого 

завершення 2019/2020 навчального року, проведення державної підсумкової 

атестації здобувачів загальної середньої освіти  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Шпирці А.І., заступнику директора з навчально-виховної роботи: 
 

1.1. забезпечити вивчення навчального матеріалу учнями 1-10 класів денної 

форми навчання та виставлення семестрового та річного оцінювання до 25 

травня 2020 року та 11 класів – до 18 травня 2020 року; 
 

1.2. вивчити стан виконання навчальних планів і програм, навчальних 

екскурсій і навчальної практики і 1-11-х класах з урахуванням термінів 

карантину; 
 

1.3. провести 27 травня 2020 року святи «Останній дзвоник» для учнів 1-11-х 

класів; 
 

1.4. провести державну підсумкову атестацію в закладі загальної середньої 

освіти : 

    4 клас – з 12 по 20 травня 2020 року з двох предметів: українська мова, 

математика; 

   9 клас – з 28 травня 2020 року з трьох предметів: українська мова, 

математика, зарубіжна література; 

  11 клас – з трьох предметів згідно з графіком проведення ЗНО; 
 

1.5. розробити та затвердити до 30 квітня 2020 року єдині завдання для 

здобувачів початкової та базової середньої освіти згідно з рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України; 
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1.6. визначити відповідно до пунктів 15,16 порядку проведення ДПА строки 

 проведення ДПА за завданнями, укладеними закладом освіти, особам, які не 

з’явилися для проходження ДРА у формі ЗНО без поважних причин, але не 

раніше закінчення термінів додаткової сесії ЗНО; 
 

1.7. провести в закладі освіти достроково або в інші строки, визначені 

керівником закладу, та на підставі заяви здобувача освіти (у разі досягнення 

ним повноліття), або його батьків чи осіб, які їх заміняють, і за наявності 

докуметнів, які підтверджують такі підстави, для здобувачів освіти, які: 

- хворіли під час проведення ДПА; 

- не з’явилися для проходження ДПА через поважні причини; 

- тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в 

Україну після проведення ДПА; 

- були призвані (мобілізовані) на військову службу; 

- виїжджають на постійне місце проживання за кордон; 
 

1.8. надати можливість здобувачам освіти, які навчаються в закладі загальної 

середньої освіти і не з’явилися для проходження атестації у формі ЗОН без 

поважних причин,пройти атестацію у закладі загальної середньої освіти у 

строки, визначені наказом керівника закладу освіти, але не раніше 01 вересня 

поточного року; 
 

1.9. зарахувати результати мовних  спитів з іноземних мов як результати з 

цих предметів здобувачами базової середньої освіти, які в поточному та в 

попередньому календарних роках отримали сертифікат (диплом) з 

міжнародного мовного іспиту з іноземної мови відповідно до переліку, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України та виставити оцінку за 

атестацію з іноземної мови (12 балів); 
 

1.10. забезпечити звільнення від проходження ДПА здобувачів освіти 

відповідно до пунктів 1 – 10 розділу ІV Порядку проведення державної 

підсумкової атестації; 
 

1.11. забезпечити прибуття учнів 11 класу до місць проведення державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання ; 
 

1.12. провести урочисте вручення документів про освіту випускникам 11 

класу 25-27 червня 2020 року, а випускникам 9 класу – 18 червня 2020 року; 
 

1.13. заборонити будь-які неофіційні форми відзначення завершення 

навчального року, заходів із вручення документів про освіту, збір коштів 

працівниками закладу освіти та їх використання без бухгалтерського обліку; 
 

1.14. забезпечити інформування учнів випускних класів, громадськості з 

питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації; оформити відповідний інформаційний стенд, на якому розмістити 

номера «гарячої лінії» відділу освіти: 5-39-84, 5-25-16; 
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1.15. неухильно дотримуватися порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти відповідно до чинного законодавства; 
 

1.16. залишити персональну відповідальність на прибуття учнів 11 класу до 

місць проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання за собою; 
 

1.17. сформувати до 05.05.2020 року апеляційні комісії з предметів, з яких 

проводиться ДПА у ЗЗСО; 
 

1.18. забезпечити проведення позапланових інструктажів з техніки безпеки 

для учнів, які будуть підвозитися до місця проведення ДПА у формі ЗНО.  
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Шпирку А.І.  

 

 

 

Директор школи                                                      Л. Бабій  

 

 


