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Н А К А З 

 

“18 ” лютого  2013 року                                                                       №45 
 

Про закінчення 2012/2013 навчального 

року та проведення державної 

підсумкової атестації  

в загальноосвітніх навчальних  

закладах Київської області 

Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.04.2008 №319, 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 18.02.2008 №94 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 27.02.2008 №151/14842, зі  змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за №1237/18532, Положення про золоту 

медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у 

навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.12.2000 №584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

19.12.2000 за №924/5145 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 17.03.2008 №186),  зі змінами, що затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 №528 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за №750/21063,  листів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399 «Про 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 

навчального року», від 06.02.2008  №1/9-61 "Методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та 

навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів", від 08.02.2010 

№1/9-67 "Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту", від 28.04.2012 №1/9-326 «Про врахування середнього бала документа про 

базову загальну середню освіту»,  від 08.02.2013 №1/9-92 "Про порядок закінчення 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році" 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/


 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад робочої групи департаменту освіти, науки та молоді з 

питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчального року. 

(додаток 1). 

2. Завершити повне вивчення навчального матеріалу учнями 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та 12-х класів вечірніх (змінних)  

загальноосвітніх навчальних закладів 24 травня 2013 року, 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за шестиденним робочим 

тижнем – 25 травня 2013 року. 

3. Провести свято "Останній дзвоник" для учнів 1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та 12-х класів вечірніх (змінних)  

загальноосвітніх навчальних закладів  24 травня 2013 року, для  1-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за шестиденним робочим 

тижнем – 25 травня 2013 року. 

4. Провести з 13 по 21 травня 2013 року державну підсумкову атестацію учнів 

4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно з рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

5. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 

11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та 12-х класів вечірніх (змінних)  

загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2). 

6. Провести державну підсумкову атестацію для осіб, які отримують загальну 

середню освіту екстерном, в терміни, визначені для випускників 9-х, 11-х  класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Київської області. 

7. Дозволити учням 9-х, 11-х  класів (груп) загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням мовами національних меншин, які прибули із закордону і 

почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з 

цього предмета за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням 

педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання. 

8. Провести урочисте вручення документів про освіту 1-2 червня 2013 року –  

для випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та 12-х класів 

вечірніх (змінних)  загальноосвітніх навчальних закладів, 11-12 червня 2013 року – 

для 9-х класів. 

9. Заборонити будь-які неофіційні форми проведення заходів з  вручення 

документів про освіту, збір коштів працівниками навчальних закладів та їх 

використання без відповідного бухгалтерського обліку. 

10.  Керівникам керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

закладів освіти обласної комунальної власності, загальноосвітніх навчальних 

закладів:  



 

10.1. Забезпечити контроль за виконанням пп. 2-11 цього наказу, належну 

організацію закінчення 2012/2013 навчального року. та проведення державної 

підсумкової атестації. 

До 11.06.2013 

10.2. Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм закладами 

освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну ситуацію, 

несприятливі погодні умови тощо. 

До 25.05.2013 

10.3. Забезпечити інформування керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів, 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, науки та молоді: (044) 278-23-

62, 279-84-52. 

До 30.04.2013 

10.4.  Визначити в установленому порядку перелік загальноосвітніх навчальних 

предметів для складання учнями державної підсумкової атестації та форми її 

проведення.  

До 20.04.2013 

10.5.  Проводити роз’яснювальну роботу щодо особливостей заповнення 

додатків до атестатів про повну загальну середню освіту та  свідоцтв про базову 

загальну середню освіту відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України (листи від 08.02.2010 №1/9-67, 28.04.2012 №1/9-326). 

До 25.05.2013 

10.6.  Подати департаменту освіти, науки та молоді: 

10.6.1. Графіки проведення державної підсумкової атестації за вибором учнів 

загальноосвітнього навчального закладу (в електронному вигляді) згідно зі зразком 

(додаток 3).  

До 25.04.2013 

10.6.2. Пропозиції щодо відвідування свят "Останній дзвоник" та вручення 

документів про  освіту  представниками  органів  виконавчої  влади згідно  з 

додатками 4-6.  

До 25.04.2013 

10.6.3. Узагальнені результати проведення державної підсумкової атестації та 

копію відповідного наказу. 

До 20.06.2013 



 

10.7.   Надати загальноосвітнім навчальним закладам коди доступу для 

відкриття файлів з варіантами завдань не пізніше 08:30 у дні проведення державної 

підсумкової атестації з математики, російської мови. 

До 04.06.2013 

10.8.  Взяти на особистий контроль виконання цього наказу та довести його до 

відома педагогічних колективів. 

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

11.1. Забезпечити організацію проведення дострокової державної підсумкової 

атестації випускників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням місцевих 

органів управління освітою. 

До 11.06.2013 

11.2.  Провести наради для керівників місцевих органів управління освітою та 

закладів освіти обласної комунальної власності з питань закінчення навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації. 

Лютий-квітень 2013 

11.3.  Забезпечити надсилання пробних тестових файлів  на електронні адреси 

місцевих органів управління освітою та закладів освіти обласної комунальної 

власності з  метою перевірки сумісності текстових програм. 

До 25.04.2013 

11.4.  Визначити варіанти завдань для державної підсумкової атестації, 

підготовка яких належить до компетенції департаменту освіти, науки та молоді, 

забезпечити їх кодування та надсилання на електронні адреси місцевих органів 

управління освітою, закладів освіти обласної комунальної власності. 

Для учнів 11-х (12-х) класів  

до 25.04.2013, 

Для учнів 9-х класів до 30.04.2013  

11.5.  Надіслати на електронні адреси місцевих органів управління освітою, 

закладів освіти обласної комунальної власності коди доступу до варіантів завдань не 

пізніше 08:20 у дні проведення атестації. 

До 04.06.2013 

11.6. Провести вибіркове вивчення стану виконання навчальних планів та 

програм, об’єктивності представлення випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів до нагородження Золотою або Срібною медаллю, похвальною грамотою 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за особливі досягнення у 

вивчення окремих предметів, проведення державної підсумкової атестації в системі 

загальної середньої освіти області. 

Березень-травень 2013 

 



 

11.7.  Здійснити збір та узагальнення інформації про випускників, які не 

атестовані, встановити терміни проведення їх повторної державної підсумкової 

атестації та підготовку відповідних атестаційних завдань. 

Червень-серпень 2013 

12. Відділу виховної роботи, соціального захисту та інтернатних закладів 

(Марченко Т.М.): 

12.1.  Подати на затвердження та погодження в установленому порядку склади 

комісій і розклади для проведення державних підсумкових атестацій у закладах 

освіти обласної комунальної власності. 

До 25.04.2013 

12.2.  Погодити рішення педагогічних рад та рад навчальних закладів про 

представлення випускників до нагородження Золотою або Срібною медаллю. 

До 24.05.2013 

13.  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 01.04.2013 

14. Центру нових інформаційних систем і технологій (Плескач С.М.) 

14.1. Подати замовлення на документи про освіту для осіб, які отримують 

загальну середню освіту екстерном. 

До 20.04.2013 

14.2. Подати підтвердження замовлення на виготовлення атестатів про освіту 

особливого зразка. 

До 27.05.2013 

14.3. Подати підтвердження замовлення на виготовлення свідоцтв про освіту 

особливого зразка. 

До 03.06.2013 

15. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

(Кабан Л.В.) підготувати: 

15.1.  пропозиції варіантів завдань державної підсумкової атестації в 

загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до рекомендацій Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України. 

До 25.04.2013 

15.2.  рекомендації і сценарії урочистих свят "Останній дзвоник" та "Випускний 

бал – 2013", розмістити їх на порталі інституту. 

До 25.04.2013 



 

16. Наказ опублікувати в Інформаційно-методичному збірнику департаменту 

освіти, науки та молоді і науки Київської обласної державної адміністрації та 

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, розмістити 

на сайтах департаменту освіти, науки та молоді та Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

До 01.04.2013 

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор департаменту                          Н.І.Клокар 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: 

Осипенко Ж.Ж. 

279-84-52 

 

Завізовано: 

 

Лахтадир Л.І. 

 

Рогова В.Б. 

 

Кабан Л.В. 

 

Марченко Т.М. 

 

Гуляй Н.І. 

 

Плескач С.М. 

 

Кабан С.М. 

Надіслано:  

до справи,  

КОІПОПК, ПТНЗ, закладам освіти 

обласної комунальної власності,  

відділам (управлінням) освіти 

райдержадміністрацій,  

міських рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК 2 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

 Наказ департаменту 

 освіти, науки та молоді 
 

 18.02.2013  № 45  
 

 

 
 

 

ГРАФІК 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)  

у системі загальної середньої освіти Київської області 
 

 

 

в 11-х класах 
 

№ Дата Предмет Профіль навчання Примітка 

1.  27.05.2013 Українська мова Усі Обов’язкова для всіх 

2.  

29.05.2013 
Математика або 

Історія України 
Універсальний 

За вибором учнів 

29.05.2013 
Профільного 

спрямування 
Крім універсального 

3.  31.05.2013 За вибором учнів Усі – 

 
 

 

у 9-х класах 
 

№ Дата Предмет Форма проведення 

1.  28.05.2013 Біологія або географія письмово 

2.  31.05.2013 Українська мова Диктант, письмово 

3.  04.06.2013 Математика Письмово 

4.  07.06.2013 Біологія або Географія Письмово 

5.  10.06.2013 За вибором навчального закладу За вибором учнів 

 

 



 

ДОДАТОК 3 

 
до наказу департаменту 

 освіти, науки та молоді 
 

 18.02.2013   №  45 . 
 

 

 

 

 

 

 
 

ГРАФІК 

проведення державної підсумкової атестації за вибором учнів  

для 11-х класів 

 

Назва ЗНЗ Клас Профіль 29.05.2013 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Зоренська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

11-А Універсальний Математика  Іст. України  

11-Б Технологічний Технологія    

11-В Укр. філологія Укр. література   

Яскрава ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

11-А Природничий Математика Астрономія Біологія 

11-Б Фізико-математ. Фізика   

Турська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 
11 Філологічний Світова 

література 

Англійська 

мова 

Німецька 

мова 

Промінева ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 
11 Спортивний Фізична 

культура 
  

 

Назва ЗНЗ Клас Профіль 31.05.2013  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Яскрава ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

11-А Природничий Іст. України ОБЖ Фізика 

11-Б Фізико-математ. Англ. мова Географія Астрономія 

Турська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 
11 Філологічний ОБЖ Німецька 

мова 

Російська 

мова 

 

 

для 9-х класів 

 

Назва ЗНЗ Клас 28.05.2013 07.06.2013 10.06.2013) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Яскрава ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

9-А Біологія Географія  Німецька мова 9:00 

9-Б Біологія Географія Фізика  9:00 

9-В Біологія Географія Німецька мова 14:00 

9-Г Географія Біологія Укр. література 9:00 

Турська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

9-А Біологія Географія Російська мова 9:00 

9-Б Біологія Географія Англійська мова 9:00 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 



 

ДОДАТОК 4 

 
до наказу департаменту  

 освіти, науки та молоді 

 

 18.02.2013  №  45 . 
 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо відвідування свята "Останній дзвоник" представниками 

  органів  виконавчої  влади* 

 (Дата проведення – 24.05.2013) 
 

№ 
ЗНЗ ПІП 

директора 

Проведення заходу 

назва адреса телефон дата  час  місце  

1.        

2.        
 
* Зазначити не більше 2-х закладів (для районів: 1 – у місті, 1 – у сільській місцевості). 

 

 

ДОДАТОК 5 

 
до наказу департаменту  

 освіти, науки та молоді 

 

 18 .02.2013  №  45 . 
 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо відвідування свята "Останній дзвоник" представниками 

  органів  виконавчої  влади * 

(Дата проведення – 25.05.2013) 
 

№ 
ЗНЗ ПІП 

директора 

Проведення заходу 

назва адреса телефон дата  час  місце  

1.        

2.        
 
* Зазначити не більше 2-х закладів (для районів: 1 – у місті, 1 – у сільській місцевості). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 6 

 
до наказу департаменту 

 освіти, науки та молоді 

 

 18.02.2013  № 45 . 
 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо відвідування свята вручення документів про освіту  

представниками   органів  виконавчої  влади** 

  
 

 

№ 
ЗНЗ ПІП 

директора 

Проведення заходу 

назва адреса телефон дата  час  місце  

1.        

2.        
 
** Зазначити не більше 2-х закладів (для районів: 1 – у місті, 1 – у сільській місцевості).  

 

 

УВАГА!  Інформація повинна бути відмінна від навчальних закладів, зазначених у 

додатку 4. 

 


