
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

10.04.2017 Кобеляки №91 

Про закінчення навчального 
року та проведення державної 
підсумкової атестації в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах району в 2016-2017 
навчальному році 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 05 квітня 2017 №126 „Про порядок організованого 
закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх 
типів і форм власності Полтавської області" та з метою організованого 
завершення навчального року 

НАКАЗУЮ: 

1. До 10.05.2017 року створити та затвердити склад апеляційних комісій 
із предметів, які виносяться на державну підсумкову атестацію у 
загальноосвітніх навчальних закладах району (додається). 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм 
власності, в межах компетенції: 

1) вжити заходів щодо недопущення відсутності без поважних причин 
учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації; 

2) до 30.04.2017 року врахувати особливості оцінювання навчальних 
досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних 
олімпіад та турнірів, конкурсів, учасниками IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, учасниками III 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 державної підсумкової 
атестації; 
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3) здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку середнього бала 
атестата випускників 11-х класів, середнього бала свідоцтва випускників 9-х 
класів та здійснення загальноосвітніми навчальними закладами відповідних 
записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв 
про базову загальну середню освіту і шкільній документації; 

4) до 15.04.2017 року провести засідання педагогічних рад та затвердити 
відповідними наказами керівників навчальних закладів строки проведення 
державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів І і II ступенів 
та третій предмет для проходження державної підсумкової атестації 
випускників 9-х класів; 

5) створити та погодити склади державних атестаційних комісій для 
проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу З 
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 (до 25.04.2017 - 4-ті класи, до 15.05.2017 - 9-ті 
класи); 

6) за рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки 
дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на 
військову службу, виїжджають на постійне проживання за кордон та видати 
відповідні накази; 

7) до 06.05.2017 року здійснити контроль за дотриманням порядку 
звільнення за станом здоров'я випускників 9, 11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової 
атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази; 

8) до 15.04.2017 року за погодженням із відділом освіти 
райдержадміністрації визначити дату завершення навчального року, дату 
проведення свята «Останній дзвоник», дату вручення документів про освіту, 
доцільність проведення навчальної практики, особливості організації 
навчально-виховного процесу в 11-х класах під час підготовки та складання 
державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання; 

9) установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного 
оцінювання навчальних досягнень учнів 3 (2) - 4-х класів, учнів 5 - 11-х класів; 

10) створити належні умови для проходження учнями-екстернами 
державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів; 
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11) до 30.04.2017 року здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за 

курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної 
складової робочих навчальних планів; 

12) до 30.04.2017 року за результатами річного оцінювання учнів-
екстернів педагогічною радою закладу прийняти рішення про допуск до 
складання державної підсумкової атестації; 

13) забезпечити участь учнів 11-х класів старшої школи у зовнішньому 
незалежному оцінюванні на пунктах тестування з 23.05.2017 по 16.06.2017 
року; 

14) організувати проведення у навчальних закладах державної 
підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: 
українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу; 

15) організувати проведення у навчальних закладах державної 
підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: 
українська мова, літературне читання, математика; 

16) організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 
11-х класів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися після початку 
державної підсумкової атестації; 

17) після завершення державної підсумкової атестації до 10.06.2017 року 
унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на 
отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, до 
24.06.2017 року внести зміни до бази даних про випускників 11-х, які 
претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з 
відзнакою. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Н.М.КОВАЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ відділу освіти 
райдержадміністрації 
10.04.2017 №91 

Склад 
апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах району 

1. Мужайло А.Н..- голова апеляційної комісії, завідуюча районного 
методичного кабінету; 
2. Масич Н.І.. - заступник голови апеляційної комісії, головний спеціаліст 
відділу освіти райдержадміністрації. 

Українська мова, українська література, зарубіжна література, 
інтегрований курс "Література" 

1. Левченко С.Г. - методист районного методичного кабінету; 
2. Шара-Махно Т.В.- заступник директора Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 
3. Бровко О.І. - заступник директора Кобеляцького НВК № 1; 
4. Андрейко М.М. - заступник директора Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Математика, фізика, інформатика 
1. Хома J1.B. - методист райметодкабінету; 
2. Жовтяк О.С. - учитель математики Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; 
3. Ткач О.В. - учитель інформатики Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
4. Козлова A.C. - учитель фізики Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; 

Історія України, всесвітня історія, правознавство, іноземні мови, географія, 
основи економіки 

1. Митько Т.О. - методист райметодкабінету; 
2. Концаренко О.Г. - учитель англійської мови Кобеляцького НВК №1; 
3. Комлєва С.М. - учитель історії Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; 
4. Коваленко P.O. - учитель географії Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

Біологія, хімія 
1. Чернявська В.І. - учитель біології Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; 
2. Савченко В.Г. - вчитель хімії та біології Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
3. Корінна І.Ю. - заступник директора Кобеляцького НВК № 1; 
4. Пелюхня О.С. - учитель хімії Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. 


