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НАКАЗ  

18.04.2019                             м. Ковель                                                         № 37 

Про заходи щодо виконання державної  

програми з математики та української мови  

і літератури в 11-А, Б класах у зв’язку з проведенням  

ДПА під час навчального процесу 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 р. №931 

«Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого  в 

Міністерстві юстиції України 11.09.2018 року № 1030/32482, наказу  МОН від 25.01.2019 

р. № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році ДПА осіб, які здобувають  

загальну середню освіту», наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради від 19.02.2019 р. № 69 «Про організоване завершення 2018-2019 навчального 

року та особливості проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної 

середньої освіти», наказу по закладу від 18.03.2019 № 24 «Про порядок закінчення 

2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» м. Ковеля», у 

зв’язку з проведенням державної підсумкової атестації з математики та української мови 

за рівеньповної загальної освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання під час 

навчального процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дудчику Л.С. внести зміни у 

розклад уроків математики, української мови і літератури в 11 класі з метою виконання 

державних програм з вищеназваних предметів. 

2. Вчителям математики Кравчук С.І. та Михалевич А.Г.:  

1) вичитати програму з математики в 11-А, Б класах до 21 травня 2019 року; 

2) провести оцінювання навчальних досягнень учнів 11-А, Б класів за ІІ семестр до 15 

травня 2019 року, за рік до 21 травня 2019 року. 

3. Вчителю української мови Вакуліч Л.Я.: 

1) вичитати програми з української мови та літератури в 11-А, Б класах до 23 травня 

2019 року; 

2) провести оцінювання навчальних досягнень учнів 11-А, Б класів за ІІ семестр до 17 

травня 2019 року, за рік до 23 травня 2019 року. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                  Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: _________   _________________                   Л.С. Дудчик 

    ________   _________________                     С.І. Кравчук 

_________   _________________                   А.Г. Михалевич 

_________   _________________                   Л.Я. Вакуліч 
     (дата ознайомлення)                   (підпис) 
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