
 

 
  КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62 

Е-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua  Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02143614 

 

НАКАЗ 
 

“ 16_”_березня_2015 р. 

                                                       м.Київ 

                   №_84_ 

 

 

Про закінчення 2014/2015 

навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації  

учнів (вихованців)  у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах Київської області  

 

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, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», п.4. наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 №1120 «Про деякі 

питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 

році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.10.2014 за №1208/25985, від 

16.12.2014 №1475 «Про затвердження Календарного плану проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання 

вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році» (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.02.2015 №132), листів 

Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 

навчального року», від 14.10.2014 №1/9-535 «Щодо організації навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово 

окупованій території в Автономній республіці Крим, місті Севастополі та у 

місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській 



 

областях», від 20.01.2015 №1/9-21 «Про деякі питання проведення державної 

підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 

навчальному році» 

 НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад робочої групи департаменту освіти і науки  з 

питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 

навчальному році. (додаток 1). 

2. Провести з 12 по 21 травня 2015 року державну підсумкову 

атестацію з трьох предметів учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки  України. 

3. Провести з 01 по 08 червня 2015 року державну підсумкову 

атестацію з трьох предметів учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

4. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11-х класів з трьох 

предметів у два етапи: 24 квітня з української мови у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, з 22 по 28 травня – з двох предметів у навчальних 

закладах. 

5. 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. 

6. Дозволити учням 4-х, 9-х  класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням мовами національних меншин, 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. 

7. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації учнів 

(вихованців) спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) усіх типів.  

8. Провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних 

закладах області 29 травня. 

9. Вручити документи про освіту випускникам 11-х класів – 30-31 

травня, 9-х класів – 10-11 червня. 

10. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

закладів освіти обласної комунальної власності, загальноосвітніх навчальних 

закладів: 



 

10.1.  Забезпечити контроль за виконанням пп. 2-9 цього наказу, 

належну організацію закінчення 2014/2015 навчального року  та проведення 

державної підсумкової атестації 

до 11.06.2015. 

10.2.  Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм 

закладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну 

ситуацію  

до 29.05.2015. 

10.3.  Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, 

громадськості з питань закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації. Оформити в кожному навчальному закладі відповідні 

інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів "гарячої лінії" 

департаменту освіти і науки: (044) 278-23-62, 279-84-52 

до 22.04.2015. 

10.4. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення закінчення 

загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, 

подарунки навчальним закладам, педагогічним працівникам тощо. 

11. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти (Осипенко Ж.Ж.): 

11.1. 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 2015. 

11.2.  Надавати методичну допомогу місцевим органам управління 

освітою з питань закінчення 2014/2015 н.р. та проведення державної 

підсумкової атестації 

до 12.06.2015. 

12. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти (Осипенко Ж.Ж.), 

відділу соціального захисту,  інтернатних  та  позашкільних закладів 

(Шаповал А.Г.): 

12.1.  Сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться 

державна підсумкова атестація у закладах освіти обласної комунальної 

власності 

до 08.05.2015. 



 

13. Керівникам закладів освіти обласної комунальної власності: 

13.1.  Подати до департаменту освіти і науки на погодження склад 

комісій і графіки проведення державних підсумкових атестацій у закладах 

освіти обласної комунальної власності 

до 20.04.2015. 

13.2.  Вивчити запити на проходження державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) спеціальних загальноосвітніх шкіл обласної комунальної 

власності, КЗ КОР «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» 

та подати інформацію до департаменту освіти і науки 

до 15.04.2015. 

14.  Комунальному закладу Київської обласної ради «Сервісно-

ресурсний центр» (Кабан С.М.) укласти угоди з місцевими органами 

управління освітою щодо забезпечення навчальних закладів області 

випускною документацією  

до 01.04.2015. 

15. Центру нових інформаційних систем і технологій департаменту освіти і 

науки (Плескач С.М.): 

15.1.  Подати замовлення на документи про освіту для осіб, які 

отримують загальну середню освіту екстерном 

до 06.05.2015. 

15.2.  Подати підтвердження замовлення на виготовлення атестатів про 

освіту особливого зразка 

до 22.05.2015. 

15.3.  Подати підтвердження замовлення на виготовлення свідоцтв про 

освіту особливого зразка. 

до 05.06.2015. 

16.  Київському обласному інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів (Бачинська Є.М.): 

16.1.  Розробити методичні рекомендації щодо укладання завдань для 

державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах  

до 25.03.2015. 



 

16.2. Підготувати рекомендації щодо проведення свята "Останній 

дзвоник" та урочистого вручення документів про освіту випускникам 9-х та 

11-х класів,  розмістити їх на сайті департаменту освіти і науки, порталі 

інституту 

до 05.05.2015. 

17.  Наказ опублікувати в Інформаційно-методичному збірнику 

департаменту освіти і науки  Київської обласної державної адміністрації та 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, 

розмістити на сайтах департаменту освіти і науки  та Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

до 01.04.2015. 

18.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор департаменту                 підпис           Н.І. Клокар 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: 

Осипенко Ж.Ж. 

279-84-52 

 

Завізовано: 

 

Рогова В.Б. 

 

Бачинська Є.М. 

 

Шаповал А.Г. 

 

Плескач С.М. 

 

Кабан С.М. 

 

Дерев’янко Л.П. 

Надіслано:  

до справи,  

КОІПОПК,  структурним підрозділам 

департаменту освіти і науки, закладам 

освіти обласної комунальної власності,  

місцевим органам управління освітою, 

КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до наказу департаменту 

 освіти і науки  

 16.03.2015  № _84_  

 

 

Робоча група  

департаменту освіти і науки   

з питань закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів  

у 2014/2015 навчальному році. 

 

Клокар Н.І. – директор департаменту освіти і науки, керівник групи; 

Рогова В.Б. – заступник директора департаменту освіти і науки;  

Осипенко Ж.Ж. – начальник відділу дошкільної та загальної середньої 

освіти департаменту освіти і науки; 

Бачинська Є.М.  – в.о. ректора Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів;   

Шаповал А.Г. – начальник відділу соціального захисту, інтернатних та 

позашкільних закладів департаменту освіти і науки; 

Плескач С.М. – завідувач Центру нових інформаційних систем і 

технологій департаменту освіти і науки; 

Кабан С.М. 

 

 

– директор КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» 

 

 

 

 

 


