
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛІЦЕЙ № 8 МІСТА ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

30.09.2022                                                м. Житомир                                  № 01-07/292 

 

Про деякі питання проведення 

 державної підсумкової атестації 

 у 2022/2023 навчальному році 

 

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 12.09.2022 року № 808 

«Деякі питання проведення у 2022/2023 навчальному році державної підсумкової атестації 

осіб, які здобувають загальну середню освіту», рекомендацій листа департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 28.09.2022 року № 1697 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Максимчук Л.П, Назарчук І.А.: 

1.1. Опрацювати наказ Міністерства освіти і науки України  від 12.09.2022 р № 808 

«Деякі питання проведення у 2022/2023 навчальному році державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту. 

1.2. При підготовці до організації та проведення державної підсумкової атестації 

(ДПА) взяти до уваги, що затверджено перелік предметів, із яких у 2022/2023 

навчальному році проводиться  ДПА: 

- у 4-х класах -  українська мова (оцінювання результатів з української мови та 

читання); математика; 

- у 9-х класах -  українська мова, математика та один із навчальних предметів 

зі списку:  біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, 

іноземна мова (англійська), інформатика, історія України, основи 

правознавства, українська література, фізика, хімія; 

- в 11-х класах – українська мова, математика, історія України або іноземна 

мова (англійська), один із навчальних предметів зі списку: історія України, 

іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія. 

-  Взяти до уваги, що здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми 

закладу освіти вивчали навчальний предмет «Природничі науки», можуть 

вибрати один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія. 

- Взяти до уваги, що здобувачі освіти, які для проходження ДПА вибрали  

третім навчальним предметом історію України, можуть вибрали четвертим 

предметом іноземну мову і навпаки. Здобувачі освіти, які вибрали третім 

навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим 

навчальним предметом іншу іноземну мову. 

1.3. Установити, що в 2022/2023 навчальному році ДПА осіб, які: 

- завершують здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, 

проводиться в письмовій формі; 

- завершують здобуття повної загальної середньої освіти проводиться у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року №25 (крім 

випадків, зазначених у пунктах 6-11, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення 



державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 07.12.2018 року №  1369); 

- завершують здобуття повної загальної середньої освіти та зазначені у пунктах 

6-11, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку, проводиться у закладі освіти в письмовій 

формі. 

2. Головам методичних об’єднань опрацювати з вчителями наказ Міністерства освіти і 

науки України  від 12.09.2022 р № 808 «Деякі питання проведення у 2022/2023 

навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну 

середню освіту» на засіданні МО, МК. 

3. Наказ довести до відома педагогів, учнів 4-х, 9-х, 11-х класів та їх батьків. 

 

 

 

Директор ліцею                                           Наталія ЛАВРИНЕНКО 

 

 

 


