
 

 

НАКАЗ 

 

06.01.2015     м. Енергодар    № 

 

Про організацію та проведення  

державної підсумкової атестації  

учнів групи ППП(ОК) 12 (12-Б клас) 

в 2014-2015н.р. 

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 18.02.2008 

№94 у редакції наказу МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 18.01.2010 за №39/17334), Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах (наказ МОН України від 30.05.2006р. №419), 

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

особам, які здобувають професійно-технічну освіту, (наказ Міністерства 

праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 

31.12.1998 №201/459), Інструкції про проведення та випуск учнів 

(вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом МОН України від 14.04.2008р. № 319; на виконання 

листів Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 р. № 1/9 – 115 «Про 

порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному 

році», листа МОНМС від 08.04.13 №1/9 – 255 «Про порядок закінчення 

навчального року та проведення державних кваліфікаційних та підсумкової 

атестації у професійно-технічних навчальних закладах» листа Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної від 

15.02.2013 № 02/02 – 0119 «Про збірники завдань для ДПА» згідно до 

робочого навчального плану з професії «Оператор комп’ютерного набору» у 

випускному 12-Б класі (група ППП(О,К)_12) та рішення педагогічної ради 

від 06.01.2015р. протокол №   у термін з 19.01.2015р. по 31.01.2015р. 

провести державну підсумкову атестацію з трьох загальноосвітніх предметів 

у письмовій формі за збірниками завдань: з української мови (переказ, 

обов’язково), математики (обов’язково, відповідно до професійної 



спрямованості) та одного предмету за вибором учнів. У цьому навчальному 

році (згідно за наданими заявами) учні 12-Б класу обрали інформатику. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести державну підсумкову атестацію для учнів групи ППП(ОК) 12 

(12-Б клас) у терміни 19.01.2015р. по 31.01.2015р. згідно з робочим 

навчальним планом для підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «оператор комп’ютерного набору» (термін 2 роки 28 тижнів) 

2. При проведенні підсумкових атестації  із загальноосвітніх дисциплін 

керуватись листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 08.02.2013 р. №1/9-92 та наказу МОНМС України від 

25.01.2013 №55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної 

підсумкової атестації». 

3. З метою забезпечення виконання вимог чинних нормативних 

документів щодо проведення ДПА погодити розклад державної 

підсумкової атестації учнів групи ППП(ОК) 12 (12-Б) (додаток 1) та 

склад атестаційних комісій (додаток 2) з НМЦ ПТО у Запорізькій 

області. 

4. Включити до переліку предметів за вибором навчального закладу для 

учнів групи ППП(ОК) 12 (12-Б клас) математику, як обов’язковий 

предмет для учнів технологічного профілю. 

5. Включити до переліку предметів за вибором учнів групи ППП(ОК) 12 

(12-Б клас) інформатику, як професійно спрямований предмет 

відповідно до обраної професії. 

6. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника 

директора з НВР Тешлюк Л.І. 

7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор         Л.С. Роман 

 

Згідно з оригіналом 

Секретар 

______________ К.О. Кедярова 

____________ 2015 


