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Умань

№

Про проведення державної
підсумкової атестації в 2017-2018н.р.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, на виконання
наказу Міністерства освіти і науки України № 94 від 08 лютого 2016 року «Про
затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному
році», листа ІМЗО №22 1/10-415 від 20.02. 2018 року «Щодо складання ДПА з
української мови у формі ЗНО», наказу МОН від 22.08.2017 № 1224 «Про
затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з
одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти» (із
змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 47 від 17. 01. 2017),
НАКАЗУЮ:
1.Провести державну підсумкову атестацію студентів 201-208 академічних
груп із загальноосвітніх предметів у 2017 -2018 навчальному році у терміни,
визначені навчальними планами, затвердженими в установленому порядку, після
опанування студентами повної програми предмета та терміну проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, визначеного центром оцінювання якості
освіти.
2. Атестація проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання у
пунктах проведення ЗНО або в навчальному закладі в письмовій формі:
2.1. Атестацію з української мови за освітній рівень повної загальної середньої
освіти провести у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у пунктах
проведення ЗНО, визначених центром оцінювання якості освіти 24 травня
2018року.
3. Атестацію провести з української літератури, історії України, математики
у письмовій формі:
3.1.З української літератури (201-208 гр.) - у формі тестування, взявши за
основу розробку завдань «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з
української літератури. 11 клас» (авт. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В.- К.:
Центр навчально-методичної літератури, 2013).
3.2. З історії України - у формі тестування, за завданнями, розробленими
цикловою комісією суспільних дисциплін.
3.3. З математики (205, 206-П гр.) - у формі інтегрованої письмової роботи з

математики (інтегрована робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) за
завданнями, розробленими цикловою комісією природничих дисциплін і
математики.
4.
Варіанти завдань для державної підсумкової атестації розробити
відповідним цикловим комісіям для кожної групи зокрема відповідно до
навчальних програм і подати на затвердження Директору коледжу.
Цикловим комісіям при складанні варіантів завдань використати в роботі
збірники завдань, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для
державної підсумкової атестації учнів старшої школи.
Головам циклових комісій подати екзаменаційну документацію в навчальну
частину до 30.05. 2018 р.
Попередити голів циклових комісій, викладачів, що братимуть участь у
підготовці варіантів завдань про відповідальність за розголошення інформації
щодо завдань з державної підсумкової атестації.
5.Для проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх
предметів затвердити її розклад та склад державних атестаційних комісій і
довести до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення
державної підсумкової атестації. При складанні розкладу проведення державної
підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до атестації з кожного
предмета студенти мали не менше двох-трьох днів.
6.До складання державної підсумкової атестації допустити студентів, які
виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до її
складання, завідувачам відділень подати в державну атестаційну комісію.
7.Результати атестації оцінюються за 12-ти бальною шкалою відповідно до
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року №329,зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за №566/19304, та Орієнтовних
вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої
освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011
року № 996.
8. Оцінки за атестацію заносяться до протоколу державної підсумкової
атестації (у разі її проведення в навчальному закладі) за формою, наведеною у
додатку щодо Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з
одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти (п.6 розділу
ІІ), та відповідної документації навчального закладу. Підсумкові бали
виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту, форма
якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015
року №645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту
державного зразка і додатки до них» на підставі семестрових балів незалежно від
результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо.
9. Студенти, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації,
зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти
атестацію в інші терміни до початку нового навчального року.
10. Студентам, звільненим від атестації відповідно до п.2 розділу ІІІ наказу
МОН №134/31586 від 02.02. 2018 р. у додаток до атестата про повну загальну

середню освіту за атестацію робиться запис: «звільнений (а)».
11.Студентів, які не з’являться на державну підсумкову атестацію без
поважних причин, вважати такими, що одержали незадовільну оцінку (1 бал).
12.Студенти, які одержать під час державної підсумкової атестації
незадовільну оцінку (1, 2, 3 бали) відраховуються з навчального закладу.
У період з 2018 року по 2019 рік такі студенти мають право повторного
складання атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання в наступному
році. Студенти, які одержать під час повторної державної підсумкової атестації
незадовільну оцінку (1,2,3 бали), відраховуються з коледжу.
При цьому їм видається академічна довідка встановленого зразка, в якій
вказується перелік предметів, що вивчив студент, кількість годин та оцінки за 12бальною шкалою.
13.Для студентів встановлюються види морального стимулювання за високі
досягнення у навчанні, передбачені Положенням про золоту медаль “За високі
досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”.
Рішення про представлення студентів до нагородження золотою або срібною
медаллю приймається педагогічною радою, погоджується з Управлінням освіти і
науки Черкаської облдержадміністрації, затверджується наказом директора
коледжу. Студентам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається
атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.
14.Для забезпечення об'єктивності державної підсумкової атестації створити
під головуванням завідувача навчально-методичного кабінету, кандидата
філологічних наук Денисюк Т.К. апеляційну комісію у складі:
- українська література: кандидат філологічних наук Денисюк В.В., кандидат
педагогічних наук Черевченко О.М.
- математика: Білошкурський В.В., Попов М.М.
- історія України: кандидат педагогічних наук Хрипун Д.М., Устенко В.І.
15.Оскарження процедури проведення та об’єктивновсті оцінювання
результатів атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися до
апеляційної комісії не пізніше трьох робочих днів після оголошення результатів
атестації. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться. Матеріали
атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів
після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформляються
відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка (бал).
16.Після закінчення роботи державної атестаційної комісії головам циклових
комісій здійснити аналіз рівня підготовки і якості знань студентів, розглянути на
засіданнях циклових комісій результати державної підсумкової атестації та
внести пропозиції з підвищення якості знань студентів.
Серпень 2018року, Крамська З.М., Денисюк Т.К.
17.Організацію виконання цього наказу та контроль за дотриманням вимог
до проведення атестації покладаю на заступників директора З.М. Крамську,
М .В.Дзисюка.
Директор
Чепка О.В.
Наказ підготувала заступник директора
з навчальної роботи Крамська З.М.
З наказом ознайомлені:
Крамська З.М.
Дзисюк М.В.

