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ДПА 2015
1.Порядок та процедура проведення
Державна підсумкова атестація учнів - це
форма контролю відповідності освітнього
рівня
випускників
початкової
школи
державним вимогам.
Обов'язковою є атестація з української мови.
Учні початкової (4 клас) школи з навчанням
російською мовою, які прибули з-за кордону і
почали вивчати українську мову в поточному
навчальному році, замість атестації з цього
предмета можуть за заявою батьків та за рішенням педагогічної ради
проходити атестацію з російської мови.
Державна підсумкова атестація у
письмовій формі.

навчальних

закладах проводиться у

Завдання для проведення ДПА укладаються навчальними закладами.
Результати ДПА оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв
оцінювання та Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації
та виставляються: у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової
школи).
Результати державної підсумкової атестації не враховуються при
виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень проходить
атестацію.
Школярі, які хворіли під час проведення ДПА, мають надати медичну довідку,
на підставі якої рішенням педагогічної ради навчального закладу та
відповідним наказом керівника закладу їм надається право пройти атестацію в
інші строки.
Також право пройти атестацію в інші строки надається учням, які не з’явилися
для проходження атестації через поважні причини та тим учням, які тимчасово
навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації.
Учні, які проживають на тимчасово окупованій території України та на
території проведення антитерористичної операції, проходять атестацію у
загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів "Міжнародна українська
школа" або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти
України, що розташований на території, підконтрольній українській владі.
Для оскарження процедури проведення та результатів ДПА апеляційну заяву
подають батьки (один із батьків) протягом трьох робочих днів після оголошення
результатів атестації. Розгляд апеляційних заяв здійснюється у триденний строк
із дати надходження апеляційної заяви.
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2. Графік проведення ДПА у 2015 році
У 2015 році ДПА відбуватиметься у наступні строки:
з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови,
читання та математики.

3. Проведення ДПА в початковій школі у 2015 році (4
клас)
Проводиться з трьох предметів: української мови, читання та математики
У період з 12 по 21 травня.

Форма проведення: підсумкові контрольні роботи.
У російськомовних школах крім атестації з української мови (мова і читання)
атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з російської
мови (мова і читання).
У російськомовних школах атестація з математики може складатися російською
мовою.
Час проведення: кожна підсумкова контрольна робота проводиться на другому
чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після
святкових.
Тривалість: на проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1
академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції
щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.
Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку
на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає
кожному учневі.
Бали за атестацію виставляються у класному журналі під датою її
проведення.
Результати атестації не враховується при виставленні річних оцінок.
Зміст завдань формується відповідно до державних вимог щодо навчальних
досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи.
Завдання з української мови може формуватись з тексту для диктанту або
списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і
завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки
мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.
Завдання з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для
перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки
розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на
побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного.
Завдання з математики: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними
числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури;
вимірювання величин.
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Зміст підсумкової контрольної роботи з математики : складена задача
на 3 дії; вираз з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з
дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від
числа; застосування геометричного матеріалу.
4. Оформлення роботи з державної підсумкової атестації
Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи,
дотримуючись
вимог
оформлення
письмових
робіт,
до
прикладу:
У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп
загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата.
Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:
Робота
з державної підсумкової атестації
з української мови за курс початкової школи
учня (учениці) 4класу
( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)
На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву
тексту, до прикладу:
Диктант
У пошуках слова

У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім
лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються
як правильні відповіді.
5. Звільнення від проходження ДПА в 2015 році
1) За станом здоров’я
Учні загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів)
для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх
перебування в цих закладах; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів); навчально-реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних
класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною,
дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з
порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення,
затримкою
психічного
розвитку,
розумовою
відсталістю).
Учні за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть
бути підставою для звільнення учнів від проходження державної підсумкової
атестації за станом здоров'я (дивись додаток).
Таким учням необхідно подати за місцем навчання заяву батьків та висновок
лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем
спостереження дитини.
2) Учасники міжнародних спортивних змагань, конкурсів або виставок

Учні випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах,
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.hitmax.ocinochky.full&hl=ru
https://www.facebook.com/ocinochki
https://vk.com/ocinochki

Перекладено зрозумілою мовою, та доповнено корисниками .
О’ціночки ©

виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України
і відбуваються під час проведення атестації.

3) Учні з зон стихійного лиха, інших надзвичайних станів
Учні, які проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних станів, що
ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки
або місцевих органів управління освітою.
4) Учасники тренувальних зборів
Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань,
конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України
і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації.
5) Учасники олімпіад та фінальних етапів турнірів
Учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів,
конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України,
та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від
атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних
класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі ЗНО).
6) Учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів МАН
Учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від
атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень
учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у
формі ЗНО).
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