
НАКАЗ 

від _____ 201_ р.                                                                  №   

 

Про організацію та проведення 

державної підсумкової атестації 

у 2017-2018 н.р. (у групах підготовки КР та МС) 

 

Відповідно до наказу МОН № 1224 від 22.08.2017 року  про затвердження 

положення про ДПА студентів, які здобувають ОКР молодшого спеціаліста  з одночасним 

завершенням здобуття повної загальної середньої освіти,  листа  ІМЗО № 21.1/10-2325 від 

20.10.17 року «Деякі питання проведення у 2018 році державної підсумкової атестації 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з 

одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти», положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 

(наказ Міністерства освіти і науки  України  від  30.12.14   року  № 1547 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Провести  у 2017/2018 навчальному році державну підсумкову атестацію у 

терміни, визначені робочими навчальними планами та графіками навчального процесу 

2. Заступнику директора  з навчальної роботи  Герасимик-Черновій Т.П.: 

2.1. Створити комісію для проведення державної підсумкової атестації  

2.2. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації і графік 

проведення консультацій. 

2.4. Затвердити списки учнів і студентів груп для проходження атестації відповідно до 

рішення педагогічної ради про допуск учнів до державної підсумкової атестації. 

3. Головам циклових комісій  природничо-математичної та соціально-гуманітарної 

підготовки_Чорноус Н.М., Кравчик Л.М.: 

3.1. Розглянути до 01.03.2018 року на засіданнях циклових комісій необхідні матеріали 

для проведення державної підсумкової атестації. 

3.2. Обговорити до 01.06. 2018 р. підсумки ДПА у 2017-2018 навчальному році. 

4. Викладачам предметів загальноосвітньої підготовки, які винесені на ДПА. 

4.1. Провести семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з 

01.03.2018 року до 20.05.2018 року та інформувати заступника директора з навчальної 

роботи. 

4.2. Провести річне оцінювання із вказаних предметів не раніше, ніж через три дні 

після виставлення оцінки за І семестр  

4.3.  Розробити завдання для проведення державної підсумкової атестації. 

4.4. До 01.03. 2018 р. оформити стенд «Готуємось до державної підсумкової атестації». 

4.4. Провести консультації для учнів та студентів відповідно графіку консультацій  ДПА. 

            4.5. Провести державну підсумкову атестацію  з визначених предметів в групах 

студентів ІІ курсу № 21-БО, 22-ТБ, 23-ТМ, 24-ТЕХ та в групах підготовки кваліфікованих 

робітників № 31, 34, 36. 

            4.6. Забезпечити учнів і студентів бланками відповідей для виконання тестових 

завдань. 

4.7. Результати державної підсумкової атестації учнів занести в  протокол. 

4.8. Надати інформацію заступнику директора з навчальної роботи про результати 

проведення державної підсумкової атестації. 

              5. Класним керівникам, кураторам та майстрам виробничого навчання забезпечити 

100% явку учнів  та студентів на державну підсумкову атестацію. 

  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

З наказом ознайомлені: 



ПІП _____ 

         _____ 

Директор        ___________           ______________ 

                        (підпис)                      (ініціали, прізвище) 

 


