
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З  

 

м. Здолбунів 

  25 березня 2016 року                               № 51                      

 

Про  порядок закінчення  навчального року  

та проведення державної підсумкової  

атестації  у загальноосвітніх  

навчальних закладах району 

у 2015-2016 навчальному році  

           
 

Відповідно до Положення про відділ освіти  Здолбунівської  районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Здолбунівської районної державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, 
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 у 

Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602 та враховуючи 
накази Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 „Про 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти  у 2015–2016 навчальному році», від 08.10.2015 
№ 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 16.09.2015 № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних 
вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», 

 

наказую : 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1.1. Вжити відповідних заходів з метою виконання навчальних програм, 

проведення навчальних екскурсій і практики учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах; забезпечити організоване закінчення 2015-2016 

навчального року у визначені Міністерством освіти і науки  України 

терміни. 

1.2. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 і 11 (12) 

класах у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 



1.3. Забезпечити участь учнів 11(12) класів у державній підсумковій 

атестації з української мови,математики або історії України у формі 

ЗНО в пунктах тестування 5 травня, 11 травня та 13 травня 2016 року 

відповідно. 

1.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації з іноземної 

мови за завданнями Міністерства освіти і науки України дл учнів 11 

(12) класів у навчальному закладі 20 травня 2016 року. 

1.5. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації з математики 

у 9 класах  1 червня 2016 року, української мови 3 червня 2016 року. 

1.6. Забезпечити дотримання вимог відповідних нормативних документів 

при нагородженні випускників Золотою або Срібною медалями, видачі 

свідоцтв з відзнакою.  

1.7. При атестації екстернів забезпечити виконання вимог Положення про 

екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.06.2008  № 

498/15189. 

1.8. Подати на погодження  25 травня 2016 року рішення спільного 

засідання педагогічної ради та ради навчального закладу про 

представлення випускників до нагородження Золотою або Срібною 

медаллю.  

1.9. Подати до 25 травня 2016 року клопотання про нагородження Золотою 

або Срібною медаллю випускників звільнених за станом здоров’я від 

занять з фізичної культури, трудового навчання, або зарахованих до 

спеціальних груп з фізичної культури. 

    2.    Відділу освіти райдержадміністрації: 

2.1. З метою контролю за правильністю присудження Золотої або Срібної 

медалей, отримання свідоцтв з відзнакою здійснити перевірку 

документації навчальних закладів, щодо виконання навчальних планів 

і програм та відповідності оцінювання досягнень у навчанні 

претендентів на нагородження медаллю та отримання свідоцтв з 

відзнакою у терміни: 

                    -   25 травня 2016 року – загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів   11   

                         клас;                                   

- 26 травня 2016 року – загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, І-ІІІ      

                         ступенів /9 клас/. 

2.2. Здійснити перевірку письмових робіт претендентів на отримання 

свідоцтва з відзнакою та нагородження Золотою або Срібною медаллю  

комісією відділу освіти райдержадміністрації у терміни: 

- українська мова  9 клас  - 06 червня 2016 року 

- математика 9 клас –  02 червня 2016 року 

- іноземна мова 11 клас –  23 травня 2016 року 

 

 

 

 



2.3.Направити працівників відділу освіти та районного методичного кабінету 

з метою здійснення контролю за проведенням державної підсумкової 

атестації (згідно з окремим графіком). 

  3. Затвердити склад районних комісій по перевірці робіт учнів 9, 11 класів, 

претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою та нагородження Золотою 

або Срібною медаллю, що додається. 

 4. Затвердити склад районних апеляційних комісій для забезпечення 

об’єктивного проведення державної підсумкової атестації учнів, що 

додається. 

 5.  Погодити державні атестаційні комісії для проведення  атестації у 

загальноосвітніх навчальних  закладах  району, що додаються. 

 6.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

        

  Начальник відділу                                                                            Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

 наказ відділу освіти 

____________№___ 

 

СКЛАД 

районних комісій по перевірці робіт учнів 9,11(12) класів, претендентів на 
отримання свідоцтв з відзнакою, нагородження Золотою або Срібною 

медаллю 
 

Українська мова  - 9 клас 

 

1. Пальчевська Н.Б. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Савчук Н.П. – учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3  

3. Козік С.М. – учитель української мови Новомощаницької ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

4. Антонюк В.М.- учитель української мови Суємської ЗОШ І-ІІ ступенів 

5. Цехановська А.Р.- учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 

6. Литвин Л.Г. - учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

7. Стецюк І.Р. - учитель української мови Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

8. Загалевич  І.С.   - учитель української мови Глинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

9. Ющак  Є.Р. – учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 

10. Соловйова Т.Б. – учитель української мови Копитківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

11. Кремінська Т.А. - учитель української мови  Мізоцького НВК “ЗОШ І-

ІІ ст. – ліцей” 

12. Сидорук Н.Д. – учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 

13. Шевцова Р.В. - учитель української мови Здолбунівської гімназії  

       

                                                     Математика  - 9 клас 

        

1. Парфенюк Л.Є. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Куць Т.І. – учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

3. Кравчук О.М. – учитель математики Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

4. Гончар Г.Я.  -  учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 

5. Мазурець І.М. – учитель математики Глинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

6. Сімонович Т.І. – учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 

7. Кацеба О.М. – учитель математики Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 



8. Вознейчук І.А. – учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 

9. Мирончук В.Є - учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 6 

10. Пивоваренко Н.К. - учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

11. Ольшевський Ю.О. - учитель математики Здовбицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  

12. Наконечна А.А. - учитель математики  Здолбунівської гімназії 

13. Горшунова Л.М. - учитель математики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 

 

                                                     Іноземна мова – 11 клас 

 

        1. Хатунцева Н.А. – голова комісії, методист райметодкабінету 

        2  Кузьмук Н.В. – учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ            

            ступенів № 5 

        3. Племянник Г.М. . – учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ                 

            ступенів № 4 

        4. Мельничук Н.І. - учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ                 

            ступенів № 1 

        5. Семенець О.Р. – учитель іноземної мови Здолбунівської гімназії 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

 наказ  відділу освіти 

                                                                                                                                                        

____________№____                 

 

 

                                                         СКЛАД 

районних апеляційних комісій 

 

 

Українська мова та  література 

1. Пальчевська Н.Б. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Парфенюк А.А. – учитель української мови Здовбицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  

3. Ковальчук Л.Є – учитель української мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 

 

Математика 

1. Парфенюк Л.Є.  – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Овсійчук В.М. –  учитель математики Мізоцького НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – 

ліцей” 

3. Хоманець Г.П. – учитель математики Здолбунівської гімназії 

 

Фізика  

1. Парфенюк Л.Є. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2.  Мельничук П.Ф. – учитель фізики Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 6 

3. Федорчук Ю.О. – учитель фізики Мізоцького НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – 

ліцей” 

 

Інформатика 

1. Галик О.І. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Михалко Ю.І. – учитель інформатики Здолбунівської гімназії   

3. Нетикша К.Г. – учитель інформатики  Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 

 

Біологія 

1. Грицина Є.Б. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Степанюк М.О. – учитель біології  Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 6 

3. Федорчук К.В. –  учитель біології Мізоцького НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – 

ліцей”  

 

 

 

Хімія 

1. Грицина Є.Б. – голова комісії, методист райметодкабінету 



2. Прушківська Л.Г. – учитель хімії Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 

3. Шеретюк Н.О. – учитель хімії  Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 

Зарубіжна література 
1. Хатунцева Н.А. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Піскаєва Т.Є – учитель світової літератури Здолбунівської гімназії 

3. Якімова Є.О. -  учитель світової літератури Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

   

Географія  

1. Грицина Є.Б. – голова комісії, методист райметодкабінету 

2. Кісільчук А.М. – учитель географії Здолбунівської  гімназії 

3. Гнатюк В.В. – учитель географії Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 

 

Історія України, всесвітня історія, правознавство 

1.  Паламар Н.В. – голова комісії, методист райметодкабінету  

2.   Сахарук Г.Д. – учитель історії Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6  

3.   Панасюк Л.А.-  учитель історії Здолбунівської  ЗОШ І-ІІІ ст.. № 4 

 

Іноземна мова 

1. Хатунцева Н.А. – голова комісії , методист райметодкабінету  

2. Шмендель А.В. – учитель іноземної мови Здолбунівської гімназії 

3. Остапук Р.В.  – учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 

     4.  Нетикша Т.Л. – учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ       

           ступенів № 4 

4. Марчук Н.Ю. – учитель іноземної мови Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


