
Протокол № 2 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

від 13 березня 2018 року 

 

Голова педагогічної ради  - Огородник М. І. 

Секретар педагогічної ради – Самойлюк О. В. 

 

Присутні: вчителі школи в кількості 29 чоловік. 

Відсутні:  - 2 (Кардаш В. А., Онищук А. А.) 

 

Порядок денний 

1. Про звільнення від проходження ДПА учнів за станом здоров’я. 

2. Про проведення державної підсумкової атестації за вибором закладу. 

 

І. Слухали: 

        Огородник М.І., директора школи, яка   зазначила, що відповідно до 

пункту 1.2 Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі 

загальної середньої освіти  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України №1547 від30 грудня 2014 року учні за наявності захворювань, 

наведених у Перелік у захворювань, що можуть бути підставою для звільнення 

учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження 

державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному у додатку до 

Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації 

учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства охорони здоров’я  України від 01 лютого 2013 року №72/78, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за 

№288/22820. 

 Звільняються від проходження державної підсумкової атестації. 

Підставою для звільнення є рішення педагогічної ради на основі якого 

видається  наказ по школі. 

 На даний час на розгляд педагогічної ради надійшла заява Холод Олени 

Миколаївни, мами учня 11 класу Холода Андрія Васильовича з проханням 

звільнити його від проходження державної підсумкової атестації. Підставою є 

медичний висновок комунального закладу охорони здоров’я «Березнівська 

центральна районна лікарня» Березнівської районної ради від 02 березня 2018 

№243, в якому зазначено, що діагноз Холода Андрія належить до Переліку 

захворювань та паталогічних станів, що може бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання (пункт 4.3) і звільняється 

від проходження ЗНО (наказ МОН України та МОЗ України №1027/900). 



 На підставі поданих документів пропоную підтримати рішення про 

звільнення Холода Андрія від проходження державної підсумкової атестації. 

 

Постановили: 

1. Звільнити від проходження ЗНО Холода Андрія Васильовича 

                                                                                          2017-2018 н.р. 

ІІ. Слухали: 

Петрик Н. Л., заступник директора з навчально-виховної роботи яка 

сказала, що Державна підсумкова атестація (далі - ДПА) в 2017/2018 

навчальному році у закладах загальної середньої освіти здійснюється 

відповідно листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-66 від 31 січня 

2018 року «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості 

проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», до частини 8 статті 12 

Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015, року за № 

157/26602, та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки 

України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами. 

ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання з 22 травня до 14 липня (основна і 

додаткова сесії) 2018 року. 

Зважаючи на зазначене, заклади загальної середньої освіти самостійно 

визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-х 

класів. 

ДПА здобувачів початкової освіти здійснюється з метою внутрішнього 

моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох 

предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з 

української мови та читання) і математики. Для проведення ДПА в закладі 

освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу освіти, 

відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту 

атестаційних завдань і затверджує керівник закладу освіти. 

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з 

предметів, з яких учень (вихованець) проходив атестацію; оцінки за ДПА 

виставляються в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення 

дати після колонки з написом "Річна" та у табелі навчальних досягнень. 

ДПА здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі 

з трьох предметів: 

українська мова; 



математика; 

предмет за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного зазначених 

навчальних предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна 

мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до 

навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, 

правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, 

інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних 

меншин третім предметом для проведення ДПА можуть бути мова національної 

меншини або інтегрований курс «Література». 

Завдання для проведення ДПА укладають вчителі закладу освіти, 

відповідно до затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту 

атестаційних завдань, і затверджує керівник закладу освіти. 

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з 

предметів, з яких проводилось ДПА. Оцінки за ДПА виставляються в Класному 

журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з 

написом "Річна" і додаток до свідоцтва про базову середню освіту; заносяться 

до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі 

документів про здобуття базової середньої освіти. 

 

Постановили: 

1. Провести державну підсумкову атестацію в 4  класі за курс початкової 

загальної середньої освіти з двох предметів:  

українська мова –15 травня 2018 року; 

математика – 22  травня 2018 року. 

 

2. Провести державну підсумкову атестацію в 9 класі за курс базової  загальної 

середньої освіти з трьох предметів:  

українська мова; 

математика; 

географія (предмет за вибором педагогічної ради). 

З 01.06 по 09.06 2018 року 

3. Вчителям – предметникам 4, 9 класу: 

3.1. Укласти завдання для підсумкових контрольних робіт відповідно до 

затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань 

та подати на затвердження адміністрації навчального закладу. 

До 06.04.2018 року 

 

Голова педагогічної ради                                         Огородник М. І. 

Секретар педагогічної ради                                     Самойлюк О. В. 

 

 



 

 

 


