
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

12.04.2019 смт Нова Водолага        № 69 

 

 

Про  створення та затвердження 

складу державних атестаційних 

комісій для проведення державних 

підсумкових атестацій здобувачів 

початкової та базової середньої 

освіти 

 

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 

Закону України «Про загальну середню освіту»,  Порядку проведення 

державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02.01.2019 за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін 

до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», листа Міністерства 

освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо методичних 

рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах 

загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році» та наказу 

Департаменту науки і освіти Харківської державної адміністрації від 11.04.2019 

№ 92 «Про організоване закінчення 2018/2019 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», з метою 

створення належних умов у закладі, що забезпечать безумовне дотримання 

порядку закінчення 2018/2019 навчального року, проведення державної 

підсумкової атестації  
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НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад державної атестаційної комісії для проведення державної 

підсумкової атестації здобувачів початкової освіти (Додаток 1). 

2. Затвердити склад державної атестаційної комісії для проведення державної 

підсумкової атестації здобувачів базової середньої освіти (Додаток 2). 

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                         С.Ю.Єрмаков 

 

 

Калашник  

Буклей 

 

                                                                                    

З наказом ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б.______________ 

Атанасова Т.Г.________________ 

Водолажченко Т.В.__________ 

Губа Т.А.________________ 

Курило О.А.________________ 

Петрашкевич Т.Р.______________ 
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Додаток 1 до наказу 

від 12.04.2019 № 69 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

       Директор                С.Ю.Єрмаков    

       «___»___________2019 

 

 

Склад  

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації  

здобувачів початкової освіти у Комунальному закладі «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради у 

2018/2019 навчальному році 

 

 

№ 

з/п 

Назва предмету та 

форма ДПА 
Голова комісії Вчитель 

1. 
Українська мова 

(письмово) 

Єрмаков С.Ю., 

директор 

Атанасова Т.Г. 

2. 
Математика 

(письмово) 

Єрмаков С.Ю., 

директор 

Атанасова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Додаток 2 до наказу 

від 12.04.2019 № 69 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

       Директор                С.Ю.Єрмаков    

       «___»___________2019 

 

 

Склад  

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації  

здобувачів базової середньої освіти у Комунальному закладі «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради у 

2018/2019 навчальному році 

 

 

№ 

з/п 

Назва предмету та 

форма ДПА 
Склад комісії 

Предмети, які 

викладають 

вчителі 

1. 
Українська мова 

(диктант) 

Голова - Єрмаков С.Ю.  

Члени: 

Петрашкевич Т.Р.  

 

Курило О.А. 

Фізика 

 

Українська мова та 

література 

Українська мова та 

література 

2. 
Математика 

(письмово) 

Голова - Єрмаков С.Ю.  

Члени: 

Губа Т.А.  

Водолажченко Т.В. 

Фізика 

 

Математика 

Хімія, біологія 

3. 
Біологія 

(письмово) 

Голова - Єрмаков С.Ю.  

Члени: 

Водолажченко Т.В. 

Губа Т.А.  

Фізика 

 

Хімія, біологія 

Математика 

 


