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Управлінський аспект
Наказ управління освіти Чернівецької міської ради від 04.03.2016р. №100
“Про порядок закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації учнів(вихованців) у загальноосвітіх навчальних закладах
м.Чернівців”
Наказ МОН України від 14.07.2015р. №762
“Про порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального
закладу до наступного класу ”
Навчальний процес завершиться
27 травня 2016 року

Свято “Останній дзвоник”
27 травня 2016 року
о 8.30 , 9.00
Навчальні екскурсії
з 30 травня по 2 червня 2016 року
Інструктивно-методичний лист МОНУ від 06.02.2008 р. №1/9-61

Методичний супровід
Наказ МОН України від 08.04.2015р. № 412
“Інструкція щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх
навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2015 р. за № 472/26917.
Лист МОН України від 21.09.2015р. № 2/2-14-1907-15
“Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів”.

Класний журнал

Особові справи

Похвальні листи, табелі

П.29. У розділі ІV журналу
«Зведений облік навчальних досягнень учнів»
у 1-3-му класах заповнюються рядки:

«І семестр», «ІІ семестр», «Рік»

у 4-му класі – 4 рядки:
«І семестр», «ІІ семестр», «Рік», «Державна підсумкова атестація»

П.27. Річний бал виставляється у колонці журналу з
позначкою «Рік».

Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.









Бали, виставлені за ДПА не враховуються при
виставленні річних балів.
Річний бал є підсумковим. Окрема колонка для
підсумкового бала не відводиться.
Корегуючий бал за всі види оцінювання не
виставляється.
Річні та семестрові бали, виставлені учителем у
журнал заносять до табелів школярів
(для учнів 2-4 кл.).



У разі неатестації учня (учениці) через пропуски
половини або більшості уроків із навчальних
предметів, які оцінюються вербально, робиться
запис «Не зар.» (не зараховано). З навчального
предмета (предметів), з якого учень (учениця) не
атестований, готується завдання на літні
канікули за індивідуальною програмою,
виконання якої перевіряється перед початком
нового навчального року. За результатами
перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у
журналі робиться повторний запис про рішення
педагогічної ради.





Наприкінці семестрів та навчального року з
навчальних предметів, з яких оцінювання
навчальних досягнень учнів здійснюється
вербально, у журналі у графах «І семестр», «ІІ
семестр», «Рік» записується «Зар.» (зараховано).
Окремі види перевірок у разі вербального
оцінювання (за ведення зошита, діалог, диктант
тощо) у журналі словом «Зар.» не фіксують.
У випадках, коли учні звільнені за станом
здоров’я від занять із фізичної культури,
наприкінці семестрів та навчального року
робиться запис «Зв.» (звільнений (а)).







18. У журналі балами фіксуються такі види контролю: у 2-4-му класах –
поточний, періодичний, а також виводяться тематичні, семестрові, річні
бали; у 4-му класі – результати державної підсумкової атестації з
предметів, із яких проводилась атестація.
У разі неатестації учня (учениці) за тему, семестр, рік робиться
відповідний запис «н/а» (неатестований / неатестована). Неатестація
учня (учениці) за тему не впливає на семестровий та річний бал, якщо
наступні теми ним (нею) засвоєні. Неатестація учня (учениці) за І
семестр не впливає на оцінку за ІІ семестр та річний бал, якщо програма
ІІ семестру засвоєна.
У разі неатестації учня (учениці) з навчального предмета (який
оцінюється балами) за ІІ семестр та рік для нього готується завдання на
літні канікули за індивідуальною програмою, виконання якого
перевіряється до початку нового навчального року. За результатами
перевірки, орієнтовно до 05 вересня включно, у журналі робиться
повторний запис про рішення педагогічної ради загальноосвітнього
навчального закладу.

Запис про рішення педагогічної ради у журналі робиться за
такою формою:
«Переведено до _______ класу (протокол від ________№__)»;

«Переведено до _______ класу, нагороджено Похвальним листом (протокол
від ________№__)»;

«Дано завдання на літні канікули з ________(назва предмета) за
індивідуальною формою навчання (протокол від ________№__)».

У цьому випадку до 05 вересня включно робиться повторний запис про
рішення педагогічної ради.

П.29. У розділі ІV журналу
“Зведений облік навчальних досягнень учнів ”
«Переведено до іншої школи (класу)» – указати назву
загальноосвітнього навчального закладу (наказ від ________№__);

«Перебував (перебувала) на лікуванні у санаторії чи у санаторній
школі (наказ по загальноосвітньому навчальному закладу від
_________№__)»;
«Переведено на індивідуальну форму навчання» тощо (наказ від
________№__).

П.30. У розділі V журналу “Загальні відомості про учнів”
«Вибув/вибула (куди?), наказ від ________№__».
«Прибув/прибула з «__»_________, наказ від ________№__».

Примітка:
навчальні екскурсії, що не передбачені навчальними програмами з
певних предметів, згідно рішення педагогічної ради проводяться
наприкінці навчального року або можуть бути проведені упродовж
навчального року (у канікулярний період або вихідні дні).
Обов’язковими залишаються:
проведення інструктажів з техніки безпеки перед виїздом;
оформлення необхідного пакету документів перед виїздом.

Графік проведення екскурсій

ІІІ. Облік проведення навчальних екскурсій
П 28. У розділі ІІІ «Облік
проведення навчальних
екскурсій» учитель записує дату,
зміст і кількість годин
проведення навчальних
екскурсій, що не передбачені
навчальними програмами з
певних предметів і проводяться
наприкінці або упродовж
навчального року.
.

Число і місяць
23 23 23
Прізвище та
ім’я учня (учениці)

10 10 10

№

з/п

Навчальні екскурсії з
окремих предметів,
передбачені
календарно-тематичним
планом, записуються на
сторінках журналу,
відведених для відповідного
предмета.

Дата

23

ЗМІСТ

Назва предмета,
підпис вчителя

Екскурсія до музею під відкритим небом.

Природознавство

Екскурсія до музею під відкритим небом.

Природознавство

Екскурсія до музею під відкритим небом.

Природознавство

1.
10
23

2.
10
23

3.

П32. У розділі VI «Листок здоров’я»
медичний працівник загальноосвітнього навчального закладу фіксує
інформацію про групу здоров’я кожного учня

VI. Листок здоров’я
№
з/п

Прізвище та
ім’я учня
(учениці)

Дата
народженн
я

Група з
фізичної
культури

Термін
дії

Зміна
групи з
фізичної
культури

Термін
дії

1
2
3
4
5

Медичний працівник _______________
___________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Класний керівник
________________ ___________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Учитель фізичної культури _______________
____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Директор школи
_______________
____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)

М.П.

Примітка

Орієнтовні вимоги
до проведення
державної підсумкової атестації
учнів 4 класів
у системі загальної середньої освіти
у 2015/2016 навчальному році

Державна підсумкова атестація
проводиться

з 12 по 21 травня
Українська
мова

Літературне
читання

Математика

Наказ МОН України від 30.12.2014 р. №1547
« Положення про державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної
середньої освіти у 2015/2016 навчальному році «
Наказ МОН України від 16.09.2015р. № 940
«Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі
загальної
середньої освіти у 2015/2016 навчальному році »
2
Наказ МОН України від 08.10.2015р. №1050
«Про внесення змін до наказу МОН від 16 вересня 2015 року №940»
Наказ МОН України від 08.02.2016р. № 94
«Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації
учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»
Наказ УО ЧМР від 04.03.2016 №100 “ Про порядок закінчення 2015 2016 навчального
року та проведення державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Чернівців ”

хворіли під час проведення атестації
не з’явилися для проходження атестації
не взяли участь в атестації з окремого предмета

Зобов’язані надати довідку,
на підставі якої

Рішенням педагогічної ради та
відповідним наказом керівника

Надається право пройти атестацію
у визначені строки та укладеними завданнями навчальним закладом

Атестація учнів, які тимчасово навчалися за кордоном
… і повернулися в Україну після проведення атестації,
проходитимуть атестацію в строки визначені навчальним закладом
за завданнями, укладеними навчальними закладами

Дозволяється проводити атестацію достроково
… в окремих випадках (виїзд за кордон, на лікування) за завданнями,
укладеними навчальними закладами на підставі письмової заяви батьків

Проходження ДПА учнями, які були відсутні, регламентується:
- п.7 Порядку про переведення учнів(вихованців) загальноосвітніх
навчальних закладів до наступного класу, затверджений наказом МОН
України від 14.07.2015р. № 762;
- п. 9-13 Положення про державну підсумкову атестації учнів(вихованців) у
системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від
30.12.2014р. № 1547

Від проходження ДПА звільняються:
- учні, які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формою;
Такі учні можуть проходити атестацію за заявою батьків(одного із батьків) або їх
законних представників.

- учні за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть
бути підставою для звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів від
проходження державної підсумкової за станом здоров’я.
Таким учням необхідно подати за місцем навчання такі документи:
- заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;
- висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем
спостереження дитини

Особливості проведення ДПА в 2015/2016 н. р.

У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється
мовами національних меншин чи іноземними мовами

…атестація може складатися мовою вивчення предмета

Під час проведення атестації в одному приміщенні, крім членів комісії,
можуть бути присутніми особи:
- уповноважені місцевими органами управління освіти(не більше однієї);
- представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього
навчального закладу (не більше двох).

Державна підсумкова атестація в початковій школі

Державна підсумкова атестація
проводиться з трьох предметів

Українська мова

Літературне читання

Математика





Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу
державної підсумкової атестації та відповідної
шкільної документації (класних журналів,
особових справ учнів (вихованців)),
виставляються у табель навчальних досягнень
(після закінчення початкової школи).
Проводити додаткові перевірні роботи в усній чи
письмовій формах з метою виставлення бала за
державну підсумкову атестацію учнів початкової
школи недоцільно.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт
Наказ МОН України від 13.04.2011р. № 329 «Про затвердження критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної
середньої освіти»

Наказ МОН України від 21.08.2013р. №1222 «Про затвердження орієнтовних
вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі
загальної середньої освіти»
Лист МОН України від 28.01.2014р. № 1/9-74 «Інструктивно-методичні
матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Державна підсумкова атестація проводиться:
письмово у формі підсумкових контрольних робіт

відповідно до календарного планування

на другому чи третьому уроці

крім понеділка чи п’ятниці, а також перед і після
святкових днів
Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводять









Враховуючи ці умови, складається розклад
проведення ДПА.
На проведення контрольної роботи відводиться
1 академічна година (один урок) :
5хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції
щодо виконання;
35 - на її виконання.

Зміст завдань контрольної роботи:
Формується відповідно до державних вимог щодо рівня
загальноосвітньої підготовки учня, визначених
чинними навчальними програмами для 1-4 класів

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляється
методичним об’єднанням учителів початкових класів

Проводити додаткові перевірні роботи в усній чи письмовій формах
з метою виставлення бала за державну підсумкову атестацію
учнів початкової школи недоцільно

При підготовці завдань необхідно враховувати:
перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчається учнями
впродовж навчання в початковій школі;

контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності;

кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання
впродовж часового проміжку , відведеного на контрольну роботу;

тестові завдання формулювати в одному стилі;

завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох
рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту).

Оформлення атестаційної роботи
Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі
штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових
робіт

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид
роботи та назву тексту

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється
учнем на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному
бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом
:

До прикладу:

Робота
на державну підсумкову атестацію
з української мови за курс початкової школи
учня (учениці) 4 класу
(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового
відмінка)

Диктант
Тарас Шевченко

Оцінювання підсумкових контрольних робіт

Відповідно до наказу МОН України від 08.02.2016р. №94
“Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної
підсумкової атестації учнів(вихованців) у системі загальної середньої
освіти у 2015/2016 навчальному році”

керуємося
Вимогами до оцінювання підсумкових контрольних робіт,
зазначених до кожної комбінації з відповідного предмету

ІІ. Облік проведення навчальних досягнень
Число і місяць

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12 13 14
Прізвище та
ім’я учня (учениці)
Авакова Ніна
Буров Ігор
Валігорський Андрій
Весела Тетяна
Гаврилова Ірина
Діденко Інна
Жаров Станіслав

05 05 05

9
10
н
7
зв.
11
12

27
05

Рік
ДПА

з/п

ІІ семестр

№

10
10

10
10
9
8
9
10
11

9
8
9
10
11

№
з/п

9
10
8
7
зв.
11
12

Дата

Підсумкова контрольна робота.
Державна підсумкова атестація.

12

1.

05
13

2.

05
14

3.

ЗМІСТ

05

Завдання додому








Відповідно до пункту 25 у 4 класах загальноосвітніх навчальних
закладів підсумкові контрольні роботи з української мови (мови
навчання), літературного читання та математики як форми
державної підсумкової атестації мають певні особливості фіксації
результатів у журналі. На правій сторінці журналу у розділі «Тема»
здійснюється запис «Державна підсумкова атестація».
Бали, одержані учнями за підсумкову контрольну роботу з
предметів, які підлягають державній підсумковій атестації
виставляються у журналі в окремій колонці з написом ДПА без
зазначення дати після колонки з балами за рік.
У разі, коли учень (учениця) звільнений (-а) від ДПА за рішенням
педагогічної ради, у журналі у цій колонці робиться запис: зв.
У випадках, якщо учень (учениця), який був з певних причин
відсутній на підсумковій контрольній роботі рішенням педагогічної
ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним
наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти
атестацію в інший час і у журналі у відповідних колонках
виставляється бал за ДПА.

На сайті Освіта. ua, в рамках методичної допомоги навчальним закладам,
розміщено новий безкоштовний збірник ДПА- 2016 у початковій школі, що
відповідає новим вимогам до проведення атестації

