
 

 

 

Рокитненський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  – дошкільний навчальний заклад) 

Нововодолазької районної ради Харківської області 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання педагогічної ради Рокитненського НВК 

 

05.04.2018                                                                                                      №3 

 

Голова педагогічної ради: Хихля Н.М. 

Секретар: Бакало І.О. 

Присутні: 19 членів педагогічної ради (список додається) 

Відсутні: немає 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

2. Про вибір третього предмету для проходження державної підсумкової 

атестації учнями 9-го класу Рокитненського НВК у 2017/2018 навчальному 

році. 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

3. Про строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го та  9-го 

класів Рокитненського НВК у 2017/2018 навчальному році 

(Доповідач: Чертов М.О., заступник директора з НВР) 

 

2. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи Чертова 

М.О., який проінформував про те, що відповідно до листа Міністерства освіти 

і науки України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 

2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої 

освіти», на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 16.03.2018 №67 «Про організоване 

закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти 

Нововодолазької РДА Харківської області від 28.03.2018 №74 «Про 

організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів закладів загальної середньої 



освіти Нововодолазького району», відповідного наказу Рокитненського НВК 

від 29.03.2018 №35, з метою організованого проведення державної 

підсумкової атестації у 9-му класі необхідно обрати третій предмет для 

проходження державної підсумкової атестації учнями 9-го класу. 

 

ВИСТУПИЛИ: Хихля Н.М., директор НВК, яка запропонувала, враховуючи 

побажання учнів 9 класу, провівши моніторинг навчальних досягнень учнів за 

минулі роки,  з огляду на практичну значимість предмету, а також той факт, 

що багато випускників обирають цей предмет для проходження ЗНО, обрати 

третім предметом для проведення ДПА біологію.  

 

УХВАЛИЛИ: третім предметом для проходження державної підсумкової 

атестації учнями 9 класу обрати біологію; довести рішення про вибір третього 

предмету до відома учнів 9-го класу та їх батьків. 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи Чертова 

М.О., який проінформував про те, що відповідно до вище зазначених 

нормативних документів щодо організованого закінчення 2017/2018 

навчального року, заклади загальної середньої освіти самостійно визначають 

строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го та 9-го класів. З 

огляду на це, Чертов М.О. запропонував провести державну підсумкову 

атестацію в такі строки: 

- у 4-му класі ДПА з української мови (передбачає оцінювання результатів 

навчання з української мови та читання) (контрольна робота) – 15.05.2018; з 

математики (контрольна робота) – 17.05.2018; 

- у 9-му класі ДПА з української мови (письмово) – 30.05.2018; з  математики 

(письмово) – 04.06.2018; з біології (письмово) – 07.06.2018. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Затвердити строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го 

класу Рокитненського НВК у 2017/2018 навчальному році: 

- українська мова (передбачає оцінювання результатів навчання з української 

мови та читання) (контрольна робота) – 15.05.2018; 

- математика (контрольна робота) – 17.05.2018; 

2) Затвердити строки проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го 

класу Рокитненського НВК у 2017/2018 навчальному році: 

- українська мова (письмово) – 30.05.2018; 

- математика (письмово) – 04.06.2018; 

- біологія (письмово) – 07.06.2018. 



3) Скласти графік проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го та 9-

го класів Рокитненського НВК у 2017/2018 навчальному році відповідно до 

рішення педагогічної ради та довести його до відома вчителів, учнів та їх 

батьків. 

4) Вчителям – предметникам для проведення державної підсумкової атестації 

укласти єдині завдання, відповідно до затверджених Міністерством освіти і 

науки України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та подати їх 

на затвердження  директору Рокитненського НВК. 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                    Н.М.Хихля 

 

Секретар                                                               І.О.Бакало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список присутніх на засіданні педагогічної ради 5 квітня 2018 року 

 

1. Бакало І.О. 

2. Біда В.В. 

3. Ганночка Є.С. 

4. Глєбова Л.М. 

5. Гречуха Н.С. 

6. Касяненко Н.І. 

7. Кругла Т.К. 

8. Лютікова Ю.І. 

9. Макієва Т.П. 

10.Нестеренко І.В. 

11.Пензев В.І. 

12.Передерій О.Б. 

13.Олійник Т.І. 

14.Семенська Н.О. 

15.Сергієнко О.В. 

16.Степаненко О.М. 

17.Хихля Н.М. 

18.Чертов М.О. 

19.Шевченко Н.О. 

 

 


