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Н А К А З  

“  25  ”      03        2011   р.  №  105  . 

м. Київ 

Київ 

 

 

Про проведення підсумкових 

контрольних робіт у 5-8 класах 

загальноосвітніх навчальних  

закладів Київської області 

 
На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.02.2011 №141 “Про 

проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 04.03.2011 №1/9-151 “Про проведення підсумкових 

контрольних робіт” та з метою якісної підготовки проекту Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти  

наказую: 

1. Призначити відповідальними за організацію та проведення підсумкових 

контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів Київської області: 

 Коваленка В.П. – начальника відділу дошкільної, позашкільної, загальносередньої 

освіти головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

 Клокар Н.І. – ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів. 

2. Керівникам відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, 

управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад, закладів освіти обласної 

комунальної власності: 

2.1. Протягом 10 – 20 травня 2011 року організувати проведення підсумкових 

контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів з української 

мови, математики, історії України, іноземної (перша мова: англійська, французька, 

німецька) та російської мови (у класах з російською мовою навчання) на другому-

четвертому, п’ятому (як виняток) уроках. 

2.2. До 22.04.2011 узгодити графіки проведення підсумкових контрольних робіт у 

5-8 класах з розкладом уроків загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.3. До 29.04.2011 довести до відома учнівського та батьківського колективів 

графік проведення підсумкових контрольних робіт, телефони “гарячої лінії” головного 

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



2.4. Результати підсумкових контрольних робіт виставити у класному журналі на 

сторінках відповідних предметів згідно зі зразком (додаток 1) та врахувати при 

виставленні семестрової оцінки. 

2.5. До 25.05.2011 узагальнити та подати до Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів (Клокар Н.І.) звіт про результати 

проведення контрольних робіт за формою (додаток 2). 

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

відома педагогічних колективів. 

3. Відділу дошкільної, позашкільної, загальносередньої освіти (Коваленко В.П.):  

3.1. До 15.04.2011 провести наради за участю осіб, відповідальних за проведення 

підсумкових контрольних робіт у місцевих органах управліннях освітою, закладах 

освіти обласної комунальної власності. 

3.2. Спільно з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних 

кадрів організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед керівних, педагогічних 

працівників, громадськості з питань проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 

класах загальноосвітніх навчальних закладів області. 

4. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

(Клокар Н.І.): 

4.1. Взяти участь в організації проведення підсумкових контрольних робіт в 

закладах освіти області. 

4.2. До 05.05.2011 розробити методичні рекомендації щодо проведення 

підсумкових контрольних робіт з англійської та французької мов для спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов та 

забезпечити їх передачу до місцевих органів управління освітою. 

4.3. До 05.06.2011 інформацію про результати проведення підсумкових 

контрольних робіт у закладах освіти районів і міст узагальнити та подати головному 

управлінню (Коваленко В.П.).  

5. До 10.06.2011 узагальнити та подати Міністерству освіти і науки, молоді та 

спорту України звіти про результати проведення контрольних робіт в області. 

6. Наказ розмістити на сайті головного управління освіти і науки, освітньому 

порталі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, в 

інформаційно-методичному збірнику головного управління освіти і науки Київської 

облдержадміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник головного управління  (підпис)  В.Г.Бутник 

 

 



Додаток 1 
 

до наказу ГУОН КОДА 
 

від   25.03.2011     №  105  . 

 

 

 

ЗРАЗОК 

Заповнення сторінок класного журналу 
 

 

   Українська мова     Облік навчальних досягнень учнів 
(назва предмета) 

 

№ 

Прізвище та ім’я 

 

З
о

ш
и

т
 

 

П
К

Р
  

03 04 06 10 11 13 17 18 20  

05 05 05 05 05 05 05 05 05  

1.  Антипова Алла  10  10    11    

2.  Бурковська Анастасія  7   н   5    

3.  Василенко Олександр  8     7 н    

… …            

 

 

 

Вчитель     Іванова Олександра Миколаївна      

 

№ Дата ЗМІСТ    УРОКУ Завдання  додому 

91 03/05   

92 04/05   

93 06/05   

94 10/05   

95 11/05   

96 13/05 …  

97 17/05 Підсумкова контрольна робота Повторити §§17-20 

98 18/05 …  

99 20/05   

… … …  

 


