
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

20.10.2016           № 1272 

 

Про проведення державної  

підсумкової атестації учнів  

(вихованців) загальноосвітніх  

навчальних закладів у 2016/2017  

навчальному році 

 

Відповідно до пункту 3 розділу 1 та пунктів 1, 2, З, 7 розділу II Положення про держав-

ну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердже-

ного наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєст-

рованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та підпункту 3 

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 р. № 889 «Деякі пи-

тання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юсти-

ції України 09 серпня 2016 року за № 1114/29244, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити переліки навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році 

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів І, II і III ступенів, що додаються. 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) до 01 лю-

того 2017 р. забезпечити підготовку орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та 

подати на затвердження в установленому порядку. 

3. Встановити, що у 2016/2017 навчальному році: 

1) державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів І і 

II ступенів проводитиметься у строки, визначені навчальним закладом; 

2) державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів III 

ступеня проводитиметься з 23 травня по 16 червня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К. 

 

 

Міністр          Л. М. Гриневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

20.10.2016 № 1272 

 

Перелік 

навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році  

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників  

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня 

 

№ з/п Назва навчального предмета Примітка 

1. Українська мова  

2. Літературне читання  

3. Математика  

4.* Мова національної меншини Випускники проходять ДПА з зазначеного пред-

мета за рішенням педагогічної ради навчального 

закладу з урахуванням побажань батьків 

 

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням 

мов національних меншин 

 

 

Директор департаменту        Ю. Г. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

20.10.2016 № 1272 

 

Перелік 

навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році  

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників  

загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня 

 

№ з/п Назва навчального предмета Примітка 

1. Українська мова  

2. Математика  

3. Українська література Випускники проходять ДПА з одного з 

зазначених предметів, який обирається 

педагогічною радою навчального закладу 
Зарубіжна література 

Іноземна мова 

Історія України 

Всесвітня історія 

Правознавство. Практичний курс 

Географія 

Біологія 

Хімія 

Фізика 

Інформатика 

Мова національної меншини* 

Інтегрований курс «Література»* 

 

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням 

мов національних меншин 

 

 

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

20.10.2016 № 1272 

 

Перелік 

навчальних предметів, з яких у 2016/2017 навчальному році  

проводитиметься державна підсумкова атестація випускників  

загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня 

 

№ 

з/п 

Назва навчального 

предмета 

Форма проведення 

державної підсумкової 

атестації ** 

Примітка 

1. Українська мова У формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

 

2. Математика У формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Випускники мають право об-

рати один із зазначених пред-

метів незалежно від профілю 

навчального закладу 

Історія України (період XX – 

початок XXI століття) 

3. Українська література У формі зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Випускники проходять ДПА з 

одного з зазначених предметів 

за власним вибором 
Іноземна мова 

Історія України (період XX – 

початок XXI століття) 

Математика 

Біологія 

Географія 

Фізика 

Хімія 

4.* Мова національної меншини У навчальному закладі ДПА з цього предмета 

не обов'язкова, випускники 

проходять її за бажанням 

 

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або вивченням 

мов національних меншин 

** Учні вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів проходять ДПА у формі ЗНО за 

бажанням 

 

 

Директор департаменту        Ю. Г. Кононенко 

 


