
 

 

 

Україна  

НАКАЗ 

Линовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

25.03.2019 р.                                                                                        №39 

 

 Про проведення державної підсумкової  

атестації у 2018-2019 навчальному році 

 

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 

№59 «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» (зі змінами, наказ 

МОНУ від 01.02.209 №116), листів МОН України «Методичні рекомендації 

до проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах 

загальної середньої освіти в 2018-2019 н.р.», від 23.01.2019 №1/9-41 

«Методичні рекомендацій щодо особливостей проведення державної 

підсумкової атестації з іноземних мов у 2018-2019 навчальному році»; від 

30.01.2019 №1/9-51 «Про уточнений перелік міжнародних мовних іспитів», 

листів Управління освіти і науки в Чернігівській області від 20.03.2019 р. 

№05-09/950 та відділу освіти, культури, сімʼї, молоді та спорту Линовицької 

селищної ради №168 від 20.03.2019 року «Щодо організованого завершення 

2018-2019 н.р. та проведення державної підсумкової атестації у закладах 

загальної середньої освіти», Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 року №931 «Деякі 

питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 року 

№1030/32482 з урахуванням особливостей організації освітнього процесу, 

передбачених листом МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо 

вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 

2018/2019 навчальному році», з метою забезпечення організованого 

проведення державної підсумкової атестації учнів,  

 

НАКАЗУЮ: 

        1. Затвердити склад державних   атестаційних комісій у 4 класі: 

Предмет Голова комісії Члени комісії 

Українська мова Ворожбит С.О.  – 

заступник 

Рішко В.В. – учитель початкових 

класів 



директора школи з 

НВР 

Математика Ворожбит С.О.  – 

заступник 

директора школи з 

НВР 

Рішко В.В.– учитель початкових 

класів 

          

2. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації в 4 класі: 

Дата 

проведення 

Предмет Форма 

проведення 

Час 

проведення 

Кількість 

учнів 

14.05.2019 р. Математика  Письмово  9
30

 – 10
10

 22 

21.05.2019 р. Українська 

мова  

Письмово 9
30

 – 10
10 

22 

 

3. Затвердити склад державних   атестаційних комісій у 9-А класі: 

 Предмет Голова атестаційної 

комісії 

Члени комісії 

Українська 

мова 

Кобець В.І.  –  директор 

школи  

Овчинник А.М. - учитель 

української мови і літератури, 

Волкова Н.І. - учитель української 

мови і літератури,  

Підлісна Ю.В. - учитель 

української мови і літератури 

Математика Кобець В.І.  – директор 

школи 

Цурган Н.Д. - учитель математики, 

Новицька Л.Б. - учитель 

математики 

Географія  Ворожбит С.О.  – 

заступник директора 

школи з НВР 

Рудика С.О. – учитель географії та 

біології,  

Силенко Н.П.– практичний 

психолог, учитель основ здоров’я  

           

4. Затвердити склад державних   атестаційних комісій у 9-Б класі: 

 Предмет Голова атестаційної 

комісії 

Члени комісії 

Українська 

мова 

Кобець В.І.  –  директор 

школи  

Овчинник А.М. - учитель 

української мови і літератури, 

Волкова Н.І. - учитель української 

мови і літератури,  

Підлісна Ю.В. - учитель 

української мови і літератури 

Математика Кобець В.І.  – директор 

школи 

Цурган Н.Д. - учитель математики, 

Новицька Л.Б. - учитель 

математики 

Історія Ворожбит С.О.  – Устюгова М.В. – учитель історії та 



України заступник директора 

школи з НВР 

правознавства, 

Силенко Н.П. – практичний 

психолог, учитель основ здоров’я 

5. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації у 9-А 

класі: 

Дата 

проведення 

Предмет Форма 

проведення 

Час проведення Кількість 

учнів 

28.05.2019 р. Українська 

мова  

Письмово 

(диктант) 

9
00

-10
00 

14 

 

31.05.2019 р. Математика     Письмово 9
00

-11
15 

14 

05.06.2019 р. Географія  Письмово  9
00

-10
00 

14 

            

 6. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації у 9-Б 

класі: 

Дата 

проведення 

Предмет Форма 

проведення 

Час проведення Кількість 

учнів 

28.05.2019 р. Українська 

мова  

Письмово 

(диктант) 

9
00

-10
00 

16 

 

05.06.2019 р. Математика     Письмово 9
00

-11
15 

16 

31.05.2019 р. Історія 

України 

Письмово  9
00

-10
00 

16 

 

7. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації в 11 класі: 

Дата 

проведення 

Предмет Форма 

проведення 

Час 

проведення 

 

Кількість 

учнів 

21.05.2019 р. Математика  ЗНО  
 

2 

23.05.2019 р. Українська 

мова і 

література 

ЗНО  11 

28.05.2019 р. Англійська 

мова 

ЗНО  1 

30.05.2019 р. Фізика   ЗНО  1 

04.06.2019 р. Історія 

України 

ЗНО  10 

06.06.2019 р. Біологія  ЗНО  8 

11.06.2019 р. Географія  ЗНО  - 

13.06.2019 Хімія  ЗНО  - 



8. Вчителям Рішко В.В., Овчинник А.М., Цурган Н.Д., Рудиці С.О., 

Устюговій М.В. до 26.04.2019 року підготувати матеріали   ДПА  для 

погодження педагогічною радою школи. 

 9.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

                    Директор школи                                  В.І. Кобець 

 

 

 
З наказом ознайомлені:  

Ворожбит С.О. 

Цурган Н.Д.                      

Овчинник А.М. 

Устюгова М.В. 

Рудика С.О. 

Рішко В.В. 

 
 


