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Про
порядок
організованого
закінчення
2016/2017 навчального року та проведення
державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х,
11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів і форм власності м. Харкова
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту»,
«Про запобігання корупції», 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602,
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272
«Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»
(зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього
навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль
«За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листів
Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах
у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру
2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації від 28.03.2017 № 89 «Про порядок організованого закінчення
2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів
4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм
власності Харківської області», з метою створення належних умов
у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, що забезпечать безумовне
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дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення
державної підсумкової атестації, у встановленому порядку, здійснення контролю
за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю
освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ,
ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти
та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

НАКАЗУЮ:
1. Начальнику відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти
Шепелю В.М.:
1.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог нормативних документів
Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення
поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації
учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.
Квітень – червень 2017 року
1.2. Надати пропозиції директору Департаменту освіти Харківської
міської ради щодо погодження складу державних атестаційних комісій
для проведення державної підсумкової атестації учнів початкової, основної
та старшої шкіл з кожного предмета для загальноосвітніх навчальних закладів
міського підпорядкування.
4-х класів – до 28.04.2017
9-х класів – до 18.05.2017
1.3. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної
та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації інформацію про проведення свята
«Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм
власності за встановленими формами (додатки 1, 2, 3).
До 20.05.2017
2. Директору науково-методичного педагогічного центру Департаменту
освіти Дуловій А.С. надати допомогу районним методичним центрам,
адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів міського підпорядкування
з питання підготовки матеріалів до проведення державної підсумкової атестації.
До 01.05.2017
3. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради,
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності:
3.1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення
2016/2017 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів
4-х, 9-х, 11(12)-х класів.
Квітень – червень 2017 року
3.2. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних
документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого
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закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової
атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.
Квітень – червень 2017 року
3.3. Провести засідання педагогічних рад та затвердити відповідними
наказами керівників навчальних закладів строки проведення державної
підсумкової атестації випускників навчальних закладів І та ІІ ступенів та третій
предмет для проходження державної підсумкової атестації випускників 9-х
класів.
До 05.04.2017
3.4. За погодженням з управлінням освіти адміністрації району визначити:
- дату завершення навчального року;
- дату проведення свята «Останній дзвоник»;
- дату вручення документів про освіту;
- доцільність проведення навчальної практики;
- особливості організації навчально-виховного процесу в 11-х класах
під час підготовки та складання ДПА у формі ЗНО.
До 15.04.2017
3.5. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти
інформацію щодо загальної кількості випускників у 2016/2017 навчальному році.
До 18.04.2017
3.6. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти
інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернуться до початку
державної підсумкової атестації.
До 20.04.2017
3.7. Створити та погодити з управліннями освіти адміністрацій районів
склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової
атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.
4-х класів – до 28.04.2017
9-х класів – до 18.05.2017
3.8. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх
навчальних закладів щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів
випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад, турнірів
та конкурсів, IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, тренувальних зборів із підготовки до олімпіад,
турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення
державної підсумкової атестації.
До 30.04.2017
3.9. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової
або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової
робочих навчальних планів.
До 30.04.2017
3.10. Установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх
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навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва
під час організованого закінчення навчального року і проведення державної
підсумкової атестації учнів.
Травень – червень 2017 року
3.11. За результатами річного оцінювання учнів-екстернів педагогічною
радою закладу прийняти рішення про допуск до складання державної
підсумкової атестації та надати до відділу нормативності і якості освіти
Департаменту освіти Харківської міської ради списки учнів-екстернів,
допущених до ДПА (додаток 4).
До 05.05.2017
3.12. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом
здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами
проведеної роботи керівникам навчальних закладів видати відповідні накази.
До 06.05.2017
3.13. Створити апеляційні комісії в управліннях освіти з кожного
предмета, з якого атестація проводиться у навчальних закладах.
До 10.05.2017
3.14. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення
зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності
оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.
З 10.05.2017
3.15. Організувати проведення у навчальних закладах державної
підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів:
українська мова, літературне читання, математика.
У строки, визначені загальноосвітнім
навчальним закладом, з 16.05.2017
3.16. Доручити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх
типів і форм власності вжити заходів щодо недопущення фактів відсутності
без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової
атестації.
У дні проведення державної підсумкової атестації
з 16.05.2017
3.17. Створити умови для проведення державної підсумкової атестації у
навчальних закладах для учнів (вихованців) вечірніх загальноосвітніх
навчальних закладів, які не обрали ДПА у формі ЗНО.
З 23.05.2017
3.18. Унести відповідні зміни до режиму роботи підпорядкованих
загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких організовано роботу пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у формі ЗНО, та, у разі
потреби, здійснити перенесення робочих днів.
23.05.2017 – 16.06.2017
3.19. Забезпечити участь учнів 11(12)-х класів старшої школи
в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього
незалежного оцінювання:
- 23.05.2017 з української мови;
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- 31.05.2017 з математики або 02.06.2017 з історії України;
- предмет у формі ЗНО за власним вибором випускника.
3.20. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти
Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник»
у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
за встановленою формою (додаток 1).
До 12.05.2017
3.21. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято
«Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм
власності інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята
за встановленими формами (додатки 2, 3).
До 12.05.2017
3.22. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового
та річного оцінювання навчальних досягнень учнів.
До 22.05.2017
До 24.05.2017
3.23. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію
надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської
міської ради за встановленими формами (додатки 5, 6, 7).
До 25.05.2017 – 4-ті класи
До 18.06.2017 – 9-ті класи
До 27.06.2017 – 11 (12)-ті класи
3.24. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності
та відповідності виставлених балів річного оцінювання у всіх класах
та державної підсумкової атестації в 4-х класах.
До 26.05.2017
3.25. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник»
у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.
26.05.2017 (27.05.2017 – для ЗНЗ,
що працюють за шестиденним
робочим тижнем)
3.26. Організувати проведення у навчальних закладах державної
підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів:
українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.
У строки, визначені загальноосвітнім
навчальним закладом, з 30.05.2017
3.27. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних
випускників 9-х та 11(12)-х класів на порталі ДІСО – інформаційна система
управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного
виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.
До 09.06.2017 – 9-і класи
До 23.06.2017 – 11(12)-і класи
3.28. Здійснити
контроль
за
дотриманням
підпорядкованими
загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів і форм власності вимог
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щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів,
середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних
записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв
про базову загальну середню освіту та шкільній документації.
До 09.06.2017 – 9-і класи,
До 23.06.2017 – 11(12)-і класи
3.29. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей
(випускних вечорів) з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х та 9-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності
й вручення їм документів про освіту державного зразка.
09.06.2017 – 9-і класи
24–25.06.2017 – 11-і класи
3.30. Здійснювати переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього
навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі
результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів
(вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової
та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього
навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення
оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу
або відповідного місцевого органу управління освітою.
Упродовж 5-ти робочих днів з дати прийняття
3.31. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х,
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку
державної підсумкової атестації.
Одразу після надходження відповідних заяв
3.32. Після завершення державної підсумкової атестації:
3.32.1. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів,
які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту
з відзнакою.
До 10.06.2017
3.32.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які
претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту
з відзнакою.
До 24.06.2017
3.33. Здійснювати контроль за роботою загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів і форм власності з питань виконання Державного стандарту
початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
23.11.2011 №1392, Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004
№ 24.
До 24.06.2017
3.34. Надіслати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту
освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними
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медалями (додаток 8).
До 27.06.2017
4. Затвердити склад апеляційних комісій із предметів державної
підсумкової атестації та річного оцінювання в загальноосвітніх навчальних
закладів міського підпорядкування (додаток 9).
5. Керівникам
загальноосвітніх
навчальних
закладів
міського
підпорядкування надати на погодження до Департаменту освіти склад
державних атестаційних комісій 4-х, 9-х класів з кожного предмета згідно з п. 1
розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 30.12.2014 № 1547 (за два тижні до початку атестації).
До 28.04.2017 – 4-х класів
До 16.05.2017 – 9-х класів
6. Водію Ковалевському А.М. забезпечити роботу автомобіля
Департаменту освіти.
24–25.06.2017
7. Інженеру з інформаційно-методичного та технічного забезпечення
Науково-методичного педагогічного центру Войтенку Є.О. розмістити цей наказ
на офіційному сайті Департаменту освіти.
До 05.04.2017
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти Віцько О.В.
Директор Департаменту освіти
З наказом ознайомлені
Віцько О.В.
Шепель В.М.
Дулова А.С.
Войтенко Є.О.
Ковалевський А.М.
Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

О.І.Деменко

Шепель В.М.
№
з/п

Начальник управління освіти

1.

П.І.Б.

Кількість випускників 11х класів

Кількість випускників 9-х
класів

Кількість учнів усього

Учасники урочистостей

Місце проведення
(адреса)

Час проведення

П.І.Б. директора ЗНЗ

Телефон

Адреса закладу

Назва ЗНЗ
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Додаток 1
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90

Інформація про проведення свята «Останній дзвоник»
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Додаток 2
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90

Найменування
Дата заснування
Адреса
Директор
Спеціалізація
Педагогічний
склад
Мережа учнів
Досягнення
учнів
Видатні
випускники
Співпраця з
ВНЗ
Додаткова
інформація

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
(повна назва ЗНЗ)

Загальна кількість педагогів.
Зазначення педагогів, які мають звання й відзнаки (в тому
випадку, коли відзнака (звання) має високий рівень – поіменно)
Загальна кількість класів та учнів у них
Кількість 1-х класів та учнів у них
Кількість 9-х класів та учнів у них
Кількість 11-х класів та учнів у них
Творчі, інтелектуальні та спортивні досягнення учнів (рівня не
нижче міського).
Поіменний список із зазначенням займаної посади (напрямку
діяльності) і року випуску
Назви ВНЗ
Напрямок спільної діяльності
Результативність співпраці
До розділу вноситься інформація, яка не увійшла в попередні,
але при цьому цікава для характеристики школи.
Наприклад, наявність: пам’ятника (пам’ятного знаку) на
території
команди КВК (ДЮП, ЮІДР)
видання шкільного альманаху та ін.

Начальник управління освіти

Шепель В.М.

П.І.Б.
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Додаток 3
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
СЦЕНАРНИЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ СВЯТА «ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА»

(повна назва ЗНЗ)

Дата проведення:
Місце проведення:
Час проведення:
ЧАС

ХІД ЗАХОДУ
ВІДКРИТТЯ ЗАХОДУ

09.00-09.02

Урочистий винос (підняття) прапора України (прапора й штандартів школи)

2 хв.

Гімн України (за бажанням)

2 хв.

УРОЧИСТА ЧАСТИНА
Вітальне слово директора
П.І.Б.
Представлення почесних гостей:

3 хв.

Вітальне слово Харківського міського голови

3 хв.

Вітальне слово почесного гостя
П.І.Б.
ТВОРЧА ЧАСТИНА

10 хв.

Творчі номери (Театралізована вистава)

ЗАВЕРШЕННЯ ЗАХОДУ
3 хв.

Останній дзвоник
Винос прапора
Заключні слова ведучих

Начальник управління освіти

Шепель В.М.

П.І.Б.
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Додаток 4
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
ДАНІ
про учнів-екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до
державної підсумкової атестації у 2016/2017 навчальному році (окремо за
курс базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої
освіти) у ___________________ районі
Дата
№ Прізвище, ім’я, по
народз/п
батькові
ження

Попередня
освіта
(документ), рік
отримання документа

1.

На який
В якому закладі
документ буде
буде проводитись
проводитись
ДПА (екстернат)
ДПА екстернат
Свідоцтво про
БЗСО
(прискорено)

2.

Примітка: у графі 4 «Освіта» обов’язково вказувати клас, який закінчив учень,
документ про здобуття освіти (назва, серія, номер) та рік отримання
документа.

Начальник управління освіти

Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

П.І.Б.
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Додаток 5
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про проведення ДПА учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
____________________________ району у 201_/201_ навчальному році

№
1
2
3

Навчальний предмет

Кількість
учнів 4
класів

Складал
и ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів
початков
достатні високи
середній
ий 1-3
й 7-9
й 10-12
4-6 балів
бала
балів
балів

Українська мова
Літературне читання
Математика

Начальник управління освіти

Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

П.І.Б.
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Додаток 6
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста) у 20--/20-навчальному році
(денна форма навчання)
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО
ДПА:__________________________________________
КІЛЬКІСТЬ
УЧНІВ,
ЯКІ
СКЛАЛИ
ДПА:
_________________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ: ________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ__________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (СВІДОЦТВО ПРО
БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ):
Навчальний
предмет
(усі предмети
інваріантної
складової робочих
навчальних планів)

Загал Кількість
ьна
учнів, які
кількі звільнені
сть
від
учнів проходжен
9-х
ня ДПА
класів

Кількість
учнів, які
складали
ДПА
(зараховано
згідно з
наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів
(кількісні показники)
початко
вий

середні
й

достат
ній

висок
ий

Українська мова
Математика
Предмет за
вибором ЗНЗ

ПРИМІТКА: Інформації про результати ДПА учнів, які навчалися за денною, вечірньою
(заочною) формами навчання та складали ДПА у формі екстернату надавати окремо

Начальник управління освіти

Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

П.І.Б.

14

Додаток 7
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
ІНФОРМАЦІЯ
про результати державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів ______________ району (міста) у 20-- /20-навчальному році
(денна форма навчання)
КІЛЬКІСТЬ
УЧНІВ,
ЯКІ
ДОПУЩЕНІ
ДО
ДПА:
______________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ
УЧНІВ,
ЯКІ
СКЛАЛИ
ДПА
(ЗНО)
:
_________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ: _________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ З ВІДЗНАКОЮ:
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ: ________________________________
СРІБНА МЕДАЛЬ: ________________________________
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ ( АТЕСТАТ ПРО
ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): __
Навчальний предмет
(усі предмети
інваріантної складової
робочих навчальних
планів)

Загальна
кількість
учнів
11 (12)-х
класів

Кількість
учнів, які
звільнені
від
проходженн
я ДПА

Кількість
учнів, які
складали
ДПА

Рівень навчальних
досягнень учнів
В
сер дост
початко
ис
едні атні
вий
ок
й
й
ий

Українська мова
Математика або
Історія України
Іноземна мова
ПРИМІТКА: Інформації про результати ДПА учнів, які навчалися за денною, вечірньою
(заочною) формами навчання та складали ДПА у формі екстернату надавати окремо
(додаток № ДПА-18 – денна форма навчання, додаток № ДПА- 19 – вечірня (заочна)
форми навчання), додаток № ДПА-20 – екстернат).

Начальник управління освіти

Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

П.І.Б.
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Додаток 8
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
ІНФОРМАЦІЯ
про випускників 11(12)-х класів ЗНЗ ______________________________ району (міста),
які нагороджені золотими та срібними медалями
Які отримали медаль
№
з/п

1
2

Дата
Прізвище, ім'я, по батькові народжен
ня

Всього по закладу
Кількість
випускників -

-

Всього по району (місту)
Кількість випускників -

Начальник управління освіти

Шепель В.М.,
Удальцова Н.О.

-

Срібна
Назва ЗНЗ

Золота

3 яких предметів
має 9 балів

Кількість -

Кількість -

Відсоток від
загальної
Кількість кількості
випускників
–
Відсоток від
загальної
кількості
випускників -

Відсоток від
загальної
Кількість кількості
випускників
Відсоток від
загальної
кількості
випускників -

П.І.Б.
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Додаток 9
до наказу Департаменту освіти
від 03.04.2017 № 90
1. Апеляційна комісія для організованого проведення державної підсумкової
атестації та річного оцінювання в загальноосвітніх навчальних закладів
міського підпорядкування
Голова апеляційної комісії Шепель В.М. – начальник відділу нормативності
і якості освіти.
Члени комісії:
з української мови (для випускників, які не виявили бажання складати ЗНО):
Тарасенко Ірина Михайлівна – головний спеціаліст відділу нормативності
і якості освіти;
Демкович Тетяна Олександрівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
з математики, фізики:
Гельфгат Ілля Маркович – учитель фізики Комунального закладу
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області»;
Подаруєва Світлана Василівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
Удальцова Наталія Олександрівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
з біології:
Гостиннікова Олена Миколаївна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
Кравченко Марина Олександрівна – учитель біології Комунального
закладу «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради
Харківської області»;
з історії України:
Реформат Марина Іванівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
Воробйова Наталія Миколаївна – головний спеціаліст відділу
нормативності і якості освіти;
з географії:
Кругла Ніна Яківна – учитель географії Комунального закладу
«Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області»;
Костюченко Надія Павлівна – учитель географії Комунального закладу
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«Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської
області»;
з іноземної мови (англійська):
Гордевська Тетяна Вікторівна – учитель англійської мови Комунального
закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради
Харківської області»;
Кратюк Ірина Іванівна – учитель англійської мови Комунального закладу
«Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської
області»;
Онасько Христина Олександрівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
з іноземної мови (німецька):
Літвінова Вікторія Василівна – головний спеціаліст відділу нормативності
і якості освіти;
Гурова Наталія В’ячеславівна – учитель німецької мови Харківської
гімназії № 23 Харківської міської ради Харківської області (за згодою).
2. Апеляційна комісія для організованого проведення державної підсумкової
атестації в початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів
міського підпорядкування (української мови, літературного читання,
математики)
голова комісії Дулова Алла Степанівна – директор Науково-методичного
педагогічного центру.
Члени комісії:
Бут-Гусаїм Наталія Василівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
Попова Людмила Вікторівна – методист Науково-методичного
педагогічного центру;
Стрілець Алла Миколаївна – учитель початкових класів Комунального
закладу «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради
Харківської області».

Директор Департаменту освіти

Шепель В.М.

О.І.Деменко

