
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

30.03.2017 смт Нова Водолага №  74 

 

Про організацію та проведення  

державної підсумкової атестації 

за курс базової загальної 

середньої освіти на підставі  

заяви батьків 

  

 

Відповідно до 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, наказів Міністерства освіти і науки 

України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 

2016/2017 навчальному році», (зі 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, 

листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9 -149 «Про 

проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про 

структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів», відповідно наказу Департаменту науки і освіти  
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Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2017 № 89 «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 Харківської 

області», з метою створення належних умов, що забезпечать безумовне 

дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року та здійснення 

контролю за виконанням навчальних планів та програм  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Дозволити учневі 9-го класу Водолажченку Дмитру Віталійовичу на підставі 

заяви батьків пройти державну підсумкову атестацію за курс базової загальної 

середньої освіти. 

З 30.05.2017 по 07.06.2017 

2. Затвердити рішення педагогічної ради від 30.03.2017, протокол № 3, щодо вибору 

біології як третього предмета для проходження державної підсумкової атестації за 

курс базової загальної середньої освіти. 

3. Відповідно до рішення педагогічної ради від 30.03.2017 року, протокол № 3, 

державну підсумкову атестацію за курс базової загальної середньої освіти провести 

у такі терміни: 

- 30.05.2017 - українська мова (диктант); 

- 05.06.2017 - математика (письмово); 

- 07.06.2017 - біологія (письмово). 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.: 

4.1. Створити належні умови для проходження державної підсумкової атестації за 

курс базової загальної середньої освіти учневі 9-го класу Водолажченку Дмитру 

Віталійовичу. 

З 30.05.2017 по 07.06.2017 

4.2. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної 

освіти управління освіти і науки Департаменту на погодження склад державних 
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атестаційних комісій, 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 18.05.2017 

5. Керівникам методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного та 

природно-математичного циклу Скляр І.І. та Водолажченко Т.В. погодити завдання, 

складені для проходження державної підсумкової атестації з урахуванням вимог, 

викладених у листі Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 

«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2016/2017 навчальному році», та подати на затвердження директору 

закладу. 

До 28.04.2017 

6. Вчителям-предметникам Курило О.А., Губі Т.А. та Водолажченко Т.В. укласти 

завдання для проведення державної підсумкової атестації, відповідно до 

затверджених міністерством орієнтованих вимог до змісту атестаційних завдань, та 

подати на розгляд до відповідного методичного об’єднання. 

До 21.04.2017 

7.  Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                                С.Ю.Єрмаков 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б.________ 

Скляр І.І.________ 

Водолажченко Т.В.________ 

Курило О.А.________ 

Губа Т.А.________ 

 

 

  


