
УКРАЇНА 

СТАРОМІЗУНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ  

ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

__________________________________________________________________ 

вул. Січових Cтрільців, 82, с. Старий Мізунь Долинського району Івано-Франківської  області, 

77543, тел. (03477) 61-6-74 

E-mail  Staromizynskazow_dol@ukr.net Код ЄДРПОУ 20565684 

НАКАЗ 

від 05.05.2020                           с. Старий Мізунь                                       №_28_ 

Про проведення державної підсумкової  

атестації за курс повної загальної  

середньої освіти для екстернів  

у 2019-2020 навчальному року  

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-182 від 31 

березня 2020 року «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального 

року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», листа 

Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 року №1/9-213 «Щодо 

проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-

2020 навчального року», Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10.07.2019 року №955, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823, ураховуючи принцип 

здоров’язбереження під час організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання в умовах епідеміологічної ситуації в 

Україні, установленим карантином відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 із змінами від 30.03.2020 року та 

24.04.2020 року, за рішенням  онлайн-засідання педагогічної ради ліцею, 

проведеної 05.05.2020 року у дистанційному форматі на платформі Zoom, 

протокол №8, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести державну підсумкову атестацію для осіб, які зараховані до 

ліцею в 2019-2020 навчальному році на екстернатну форму навчання для 

здобуття свідоцтва про повну загальну середню освіту, в період з 13.05 

по 18.05.2020 року в синхронному режимі з використанням технологій 

дистанційного навчання (відео інструментів Zoom, Skype, Viber та 

електронної пошти) за таким графіком: 

1.1. Українська мова – 13.05.2020 року (початок  о 10.00 год); 
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1.2. Математика – 15.05.2020 року (початок  о 10.00 год); 

1.3. Географія – 18.05.2020 року (початок  о 10.00 год). 

2. Створити державну атестаційну комісію для проведення державної 

підсумкової атестації у складі: 

2.1. Для проведення ДПА з української мови: 

Голова комісії – Сова О.В.,  

Член комісії – Шарабуряк М.Я., 

Учитель української мови – Паньків О. І., 

2.2. Для проведення ДПА з математики: 

Голова комісії – Лиходід Л.М.,  

Член комісії – Шарабуряк М.Я., 

Учитель математики – Сова О.В.. 

2.3. Для проведення ДПА з географії: 

Голова комісії – Сова О.В.,  

Член комісії – Лиходід Л.М., 

Учитель географії – Шара А.М.. 

3. Учителям навчальних предметів, що виносяться на ДПА, провести 

консультації в дистанційному форматі на платформі Zoom з учнями-

екстернами відповідно до графіка: 

3.1. З української мови – 07.05.2020 року о 11 год. (учитель 

Паньків О.І.); 

3.2. З математики – 08.05.2020 року о 11 год. (учитель Сова 

О.В.); 

3.3. З географії – 12.05.2020 року о 11 год (учитель Шара А.М.) 

4. Результати державної підсумкової атестації з української мови і географії 

здобувачам освіти відправляти на електронну пошту закладу освіти 

staromizynskazow_dol@ukr.net в той же день до 12.00 год., а математику до 

12.30 год.. 

5. Членам атестаційної комісії після перевірки виконання завдань 

результати оцінювання оформити у протоколах і здаюти директору ліцею 

в день проведення ДПА. 

6. Копію даного наказу розмістити на сайті ліцею. – відповідальна Рудик 

Н.Р.. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 Директор                                                                                                       О. Сова 
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