
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

Від 15.02. 2012 р.                    м. Київ                                 № 40 

 

Про внесення змін до наказу від 

03.02.2012 № 24 «Про порядок 

закінчення 2011/2012 навчального року 

та проведення державної підсумкової 

атестації в загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Києва» 

 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14.02.2012 № 1/9-111 «Про внесення змін до листа 

МОНмолодьспорту від 27.01.12 № 1/9-61 «Порядок закінчення навчального 

року та  проведення державної підсумкової  атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році» у зв’язку з проведенням 

державної підсумкової атестації з української мови у 9 класах 14 травня 2012 

року та завершенням навчальних занять в 9 класах 11 травня 2012 року 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Внести зміни до пунктів 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 наказу Головного управління 

освіти і науки від 03.02.2012 № 24 «Про порядок закінчення 2011/2012 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації в 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва»: 

 

- у пункті 1.2. слова «в 9-х класах до 14 травня 2012 рок» замінити на 

слова «в 9-х класах до 11 травня 2012 року»; 

 

- у пункті 1.3. слова «в 9-х класах – 14 травня 2012 року» замінити на 

слова «в 9-х класах – 11 травня 2012 року»; 

 

- у пункті 1.7. слова  

 

«у 9-х класах з 5 предметів:  

- українська мова (диктант)    -  15 травня;  



- математика (алгебра та геометрія  

письмово)       - 21 травня; 

- географія       - у терміни, визначені  

навчальним закладом; 

- біологія       - у терміни, визначені  

навчальним закладом; 

- іноземної мови або іншого  

гуманітарного предмета за  

вибором навчального закладу   - у терміни, визначені  

навчальним закладом»; 

замінити на слова 

«у 9-х класах з 5 предметів:  

- українська мова (диктант)    -  14 травня;  

- математика (алгебра та геометрія  

письмово)       - 17 травня; 

- географія       - у терміни, визначені  

навчальним закладом; 

- біологія       - у терміни, визначені  

навчальним закладом; 

- іноземної мови або іншого  

гуманітарного предмета за  

вибором навчального закладу   - у терміни, визначені  

навчальним закладом»; 

 

- у пункті 1.8. слова «у 9-х класах (диктант) - 15 травня» замінити на 

слова «у 9-х класах (диктант)  - 14 травня; 

 

2. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення (Баглай Ю.Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного 

управління освіти і науки. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника – начальника управління навчальних закладів Головного 

управління освіти і науки Руденко Г.В. та ректора Київського університету 

імені Бориса Грінченка Огнев‘юка В.О. 

 

 

                Начальник                                              В. Горюнова 

 


