
У К Р А Ї Н А
ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, РЕЛІГІЙ ТА У СПРАВАХ 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

Н А К А З  №12

від 18 січня 2011 року                                                                            м. Хуст 

Про порядок закінчення навчального року 
та  проведення  державної  підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах міста у 2010/2011 навчальному 
році

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р. 
№ 1/9-950  "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової  атестації  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  в  2010/2011 
навчальному  році",  листа  управління  освіти  і  науки  Закарпатської  ОДА  від 
11.01.2011  р.  №01-20/60  та  з  метою  забезпечення  організованого  закінчення 
2010/2011 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам  навчальних  закладів  забезпечити  виконання  листа 
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  30.12.10  р.  №1/9-950  “Про  порядок 
закінчення навчального року та проведення державної  підсумкової атестації  в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році”. 

2. Взяти до відома, що відповідно до зазначеного листа:
2.1. Навчальні заняття у 1-10 класах завершуються 26 травня 2011 р., а в 11-х 
класах-18 травня.
2.3.  У 4-х  класах  державна  підсумкова атестація  проводиться  з  16  по  20 
травня 2011 року із української мови та читання (мови читання), математики на 
другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.
2.2.  Державна  підсумкова  атестація  для  випускників  11-их  класів 
проводиться 20-26 травня 2011 року з трьох предметів у письмовій формі: 

- 20 травня з української мови (переказ, обов’язково);
- 23 травня з історії України або математики (обов’язково для учнів, які 

навчалися  у  класах  універсального  профілю)  або  профільного  предмета  (для 
учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням);

- 26 травня з предмета за вибором.
2.3.  Результати  державної  підсумкової  атестації  виставляються  у  додатки  до 
атестатів  про  повну  загальну  середню  освіту  у  графі  «державна  підсумкова 
атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.



2.4. Державна підсумкова атестація для випускників 9-их класів проводиться 31 
травня - 18 червня 2011 року з п’яти предметів: української мови, математики, 
географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за 
вибором навчального закладу.
2.5.  Державна  підсумкова  атестація  з  української  мови  (диктант)  у  9-х 
класах  проводиться  31  травня 2011  року за  завданнями,  оголошеними 
Міністерством освіти і науки в день її складання.
2.6. Державна підсумкова атестація з математики у 9-их класах проводиться 
у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії. За результатами 
учням  виставляється  одна  оцінка  –  з  математики.  Варіанти  завдань  для 
проведення атестації визначається обласним управлінням освіти і науки.

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1.  До  25  квітня  2011  року подати  пропозиції  щодо  персонального  складу 
шкільних державних атестаційних комісій (початкової, основної, старшої школи 
– додатки 1,2,3).
3.2. До 25 квітня 2011 року скласти розклади проведення державної підсумкової 
атестації в 4-х класах.
3.3.  Державна  підсумкова  атестація,  яка  проводиться  у  письмовій  формі, 
розпочнеться о 9.00, а в усній формі — для першої групи — о 9.00, для другої 
групи — о 14.00. 
            4. 27 травня 2011 р. провести у загальноосвітніх навчальних закладах 
міста свято «Останній дзвінок». 
            5. Урочисту міську лінійку, випускні вечори та вручення атестатів 
про повну загальну середню освіту для учнів 11-х класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах І-ІІІ ступенів міста провести 28 травня 2011 р. 

    6. Після завершення занять у 1-4 класах провести навчальні екскурсії з 27 
травня  по  1  червня (4  дні,  не  більше  3-х  академічних  годин  на  день)  та 
навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів 5-6 класів з  31 травня 15 
червня (10 днів) — для учнів 5-6-х класів (по 3 академічні години), 7-8-х класів 
(по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).

Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків 
організації  навчальних  екскурсій  та  навчальної  практики  з  урахуванням 
місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання.
            6.Контроль за дотриманням вимог щодо визначення претендентів та 
нагородження медалями, свідоцтв з відзнакою; завершення навчального року 
та  проведенням  державної  підсумкової  атестації учнів  загальноосвітніх 
навчальних  закладів  покласти  на  директорів  загальноосвітніх  навчальних 
закладів та спеціалістів управління освіти, релігій та у справах національностей.
           7.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                   В. Мочарник 
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