
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №7 

ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

24.04.2018 року                                                                                      №____ 

 

Про створення державних атестаційних 

комісій для проведення державної 

підсумкової атестації за освітній рівень 

початкової загальної середньої освіти в 

2017-2018 навчальному році 

 

На виконання листа управління освіти Прилуцької міської ради від 14.03.2018 

№01-14/329 «Про організоване закінчення 2017-2018 навчального року та 

проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», наказів Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Календарного плану підготовки та 

проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти» від 19.09.2017 № 1287, «Про 

затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» від 08.04.2015 № 412, «Про затвердження 

Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального 

закладу» від 14.07.2015 №762, «Про затвердження Положення про державну 

підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 

30.12.2014 №1547, «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За 

високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у 

вивченні окремих предметів» від 07.02.2012 №115, Спільного наказу Міністерства 

освіти, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів ЗНЗ за станом 

здоров’я» від 01.02.2013 №72/78 та листів Міністерства освіти і науки України 

«Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів» від 07.06.2017 №1/9-315, Про організоване завершення 

2017/2018 н.р. та особливості проведення  ДПА у закладах загальної середньої 

освіти від 31.01.2018 №1/9-66, листа Управління освіти і науки Чернігівської 

обласної державної адміністрації «Про рекомендації щодо організованого 

завершення 2017-2018 начального року та особливості проведення ДПА у закладах 

загальної середньої освіти»  №04-12/758 від 21.02.2018, листа Міністерства освіти 
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та науки України від 27.03.2018 №1/9-185 «Щодо проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої освіти», наказу по школі від 19.03.2018 

№64 «Про порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів», 

 

НАКАЗУЮ: 

1 Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення 

державної підсумкової атестації учнів  4-х класів за курс початкової  загальної 

середньої освіти (додаток ). 

2 Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бондаренко О.В.: 

2.1. Погодити склад державних атестаційних комісій для проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х класів в управлінні освіти Прилуцької міської 

ради Чернігівської області. 

2.2. Ознайомити членів державних атестаційних комісій з нормативно-правими 

документами щодо попередження порушень при організації та проведенні 

ДПА. 

2.3. Оформити інформаційні стенди щодо державної підсумкової атестації з 

інформацією для учнів та батьків до  27.04.2018 року. 

3. Адміністратору шкільного сайту Бондаренку С.М., учителю інформатики, 

розмістити цей наказ на офіційному сайті школи до 30.04.2018 року. 

4. Секретарю школи М.С. Якименко під підпис ознайомити з цим наказом 

педагогічних працівників школи. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                                                         

 

Директор школи                     _________________                 В.В.Зуб
 

                            (особистий підпис

 

 

 

                                                                                    ПОГОДЖЕНО 

                                                                                    Начальник управління освіти 

                                                                                    Прилуцької міської ради 

                                                                                    ________________С.М.Вовк 

                                                                                    ______.___________2018 р. 

 

 

 

 

 



 

З наказом ознайомлені:

________________ О.В.Бондаренко 

(підпис) 
________________ 

(дата ознайомлення) 
________________О.М. Бойко 

(підпис) 
________________ 

(дата ознайомлення) 

 

 

 

 

________________ В.В.Діденко 

(підпис)  
________________ 

(дата ознайомлення) 
________________ М.С. Якименко 

(підпис)  
________________ 

(дата ознайомлення) 
________________ С.М.Бондаренко 

(підпис)  
________________ 

(дата ознайомлення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу Прилуцької загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 7 управління освіти 

Прилуцької міської ради  

від 24.04.2018 року №____
 

                                                                    
 

Склад державних атестаційних комісій 

для проведення державної підсумкової атестації 

за освітній рівень початкової загальної середньої освіти 

Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

Прилуцької міської ради Чернігівської області 

у 2017-2018 навчальному році 

 

К
л

а
с 

П
р

ед
м

ет
 

Голова 

атестаційної комісії 
Учитель, який викладає предмет 

4а 

У
к

р
а
їн

сь
к

а
 м

о
в

а
 Зуб Володимир Володимирович 

учитель математики,  

директор школи, 

спеціаліст вищої категорії,  

учитель-методист 

Бойко Ольга Миколаївна, 
учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії,  

учитель-методист  

Плюта Інна Павлівна 

учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії , 

старший учитель 

4б 

У
к

р
а
їн

сь
к

а
 м

о
в

а
  Бондаренко Олена Володимирівна,  

учитель англійської мови,  

заступник директора з НВР,  

спеціаліст вищої категорії 

Діденко Валентина Володимирівна 
учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

Плюта Інна Павлівна 

учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії , 

старший учитель  

4а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 Зуб Володимир Володимирович,  
учитель математики,  

директор школи,  

спеціаліст вищої категорії 

учитель-методист  

 

Бойко Ольга Миколаївна, 
учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії,  

учитель-методист  

 

4б 

М
ат

ем
ат

и
к
а Бондаренко Олена Володимирівна,  

учитель англійської мови,  

заступник директора з НВР,  

спеціаліст вищої категорії 

Діденко Валентина Володимирівна 
учитель з початкової освіти,  

спеціаліст вищої категорії,  

старший учитель 

 

 
 


