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20^ .  № Л С
Про проведення державної підсумкової 
атестації учнів (вихованців) 
загальноосвітніх навчальних закладів 
у  2016/2017 навчальному році

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 14 лютого2015 року за номером №157/26602, 
наказів Міністерства освіти і науки України від 27.07.2016р. №889 «Деякі 
питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за 
№1114/29244, від 20.10.2016р. №1272 «Про проведення державної 
підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 
закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016р. №1696 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 
2016 р. №1696», з метою забезпечення організованого закінчення 
навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що у 2016/2017 навчальному році:

1.1. Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів І і II ступенів проводитиметься в терміни, визначені 
навчальним закладом.

1.2. Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів III ступеня проводитиметься з 23 травня по 16 червня 
2017 року у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
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2. Провести державну підсумкову атестацію для осіб, які отримують 
загальну середню освіту екстерном, у терміни, визначені для випускників 9-х, 
11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Дозволити учням 4-х, 9-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в 
поточному навчальному році, проходити атестацію з мови навчання за заявою 
батьків (одного з батьків) або осіб, які їх замінюють, та рішенням 
педагогічної ради.

4. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів 
(вихованців) спеціальних навчальних закладів.

5. Рекомендуємо провести свято «Останній дзвоник» у 
загальноосвітніх навчальних закладах області ЗО травня 2017 року.

6. Рекомендуємо вручити документи про освіту випускникам 
9-х класів -  10 або 11 червня, 11-х класів -  24 або 25 червня 2017 року.

7. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 
закладів освіти обласної комунальної власності, загальноосвітніх навчальних 
закладів:

7.1. Забезпечити контроль за виконанням пп. 1-6 цього наказу, належну 
організацію закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації

до 30.06.2017.
7.2. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм 

закладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну 
ситуацію

до 30.05.2017.

7.3. Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, 
громадськості з питань закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації

1»;

до 01 квітня 2017.

7.4. Оформити в кожному навчальному закладі відповідні 
інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів «гарячої лінії» 
управління освіти і науки облдержадміністрації: (0352) 52-21-14, 52-24-63

2

до 01 квітня 2017.



7.5. Заборонити працівникам навчальних закладів збирати кошти на 
проведення урочистостей, подарунки навчальним закладам, педагогічним 
працівникам тощо.

7.6. З метою організованого проведення державної підсумкової 
атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання на базі навчальних 
закладів області, у яких розташовані пункти тестування:

7.6.1. Створити безпечні умови та забезпечити належне медичне 
обслуговування у пунктах тестування (спільно з іншими відповідними 
структурами)

травень-липень 2017.

7.6.2. Унести відповідні зміни до режиму роботи навчальних закладів 
області, у яких розташовані пункти тестування

травень-липень 2017.

8. Керівникам закладів освіти обласної комунальної власності:

8.1. Подати до управління освіти і науки облдержадміністрації на 
погодження склад комісій і графіки проведення державних підсумкових 
атестацій

до 20.04.2017.

8.2. Подати до управління освіти і науки облдержадміністрації 
інформацію про учнів 9-х класів, які є претендентами на одержання свідоцтва 
з відзнакою,

до 01.04.2017.

8.3. Подати до управління освіти і науки облдержадміністрації 
інформацію про учнів 11-х класів, які є претендентами на нагородження 
золотою та срібною медалями,

до 01.04.2017.

9. Тернопільському обласному комунальному інституту 
післядипломної педагогічної освіти (Петровський О.М.):

9.1. Провести інструктивну нараду для відповідальних працівників 
місцевих органів управління освітою та закладів освіти обласної комунальної 
власності з питань закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації

березень - квітень 2017.



9.2. Надавати методичну допомогу місцевим органам управління 
освітою з питань закінчення 2016/2017 н.р. та проведення державної 
підсумкової атестації

березень-липень 2017.

9.3. Сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться 
державна підсумкова атестація у закладах освіти обласної комунальної 
власності

до 01.04.2017.

9.4. Підготувати рекомендації щодо проведення свята «Останній 
дзвоник» та урочистого вручення документів про освіту випускникам 9-х та 
11-х класів, розмістити їх на сайті інституту

до 05.05.2017.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління Г.В. Зварич

Біловус Н.Ю. 
Вітер В.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 

2016 р.№

Перелік
навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня

№ з/п Назва навчального предмету Примітка

1. Українська мова

2. Літературне читання

3. Математика

Мова національної меншини

Випускники проходять ДПА з 
зазначеного предмета за 
рішенням педагогічної ради 
навчального закладу з 
урахуванням побажань батьків

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або 
вивченням мов національних меншин

Директор департаменту Ю. Г. Кононенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
________ 2016 р.№_

Перелік
навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня

№ з/п Назва навчального предмету Примітка
1. Українська мова
2. Математика
3. Українська література Випускники проходять ДПА

Зарубіжна література з одного з зазначених
Іноземна мова предметів, який обирається
Історія України педагогічною радою
Всесвітня історія навчального закладу
Правознавство. Практичний курс
Г еографія
Біологія
Хімія
Фізика
Інформатика
Мова національної меншини*
Інтегрований курс «Література»*

* Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або 
вивченням мов національних меншин

Директор департаменту Ю. Г. Кононенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 20.10. 2016 р.№  1272 
(у редакції наказу МОН 
від ^€>/<2 / 6 ' № /& $

Перелік
навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня

№
з/п

Назва навчального 
предмету

Форма проведення 
державної 

підсумкової 
атестації **

Примітка

1. Українська мова У формі зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

2. Математика
У формі зовнішнього 

незалежного 
оцінювання

Випускники мають 
право обрати один із 
зазначених предметів 

незалежно від 
профілю 

навчального закладу

Історія України
(період XX -  початок XXI
століття)

3. Іноземна мова***

У формі зовнішнього 
незалежного 
оцінювання

Випускники проходять 
ДПА з одного з 

зазначених предметів 
за власним вибором

Історія України
(період XX -  початок XXI
століття)
Математика
Біологія
Г еографія
Фізика
Хімія

4. * Мова національної 
меншини

У навчальному закладі 
або у формі 
зовнішнього 
незалежного 

оцінювання***

ДПА з цього предмета 
не обов'язкова, 

випускники проходять 
її за бажанням

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням мов
національних меншин
**Учні вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів та загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна Українська школа» проходять ДПА у формі ЗНО за 
бажанням. Учні, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 
проходять ДПА за місцем навчання
*** Відповідно до Переліку навчальних предметів, із яких у 2017 році проводиться 
зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 27 липня 2016 р. № 889

Директор департаменту 
загальної середньої та 
дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко


