
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумська обласна рада 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67; 

e-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 

                

29.09.2015  № 802                                                       на  № _________ від ___________  
 

  

 Начальникам управлінь (відділів) 

освіти (освіти і науки; освіти, 

молоді та спорту), міських рад, 

міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій 

 

Про проведення державної  

підсумкової атестації учнів 

(вихованців) у системі загальної 

середньої освіти у 2015- 

2016 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 

№ 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти у 2015-2016 навчальному році» інформуємо 

про проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів у наступні терміни, визначені Міністерством освіти і науки 

України: 

– з 10 по 20 травня 2016 року – державної підсумкової атестації 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з трьох предметів; 

– з 1 по 10 червня 2016 року – державної підсумкової атестації 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з трьох предметів; 

– з 16 по 30 травня 2016 року – державної підсумкової атестації 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня з трьох предметів 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання – відповідно до переліків 

навчальних предметів, що додаються. 

Просимо інформацію довести до відома керівників навчальних закладів. 

Додаток до листа на 2 арк. 

 

 

Проректор        І.В. Удовиченко 
 

 

 

 

 

 

Каленик О.В. 

       33-66-21

mailto:sumy.oippo@gmail.com


 

 

Додаток  

до листа Сумського ОІППО 

від 29.09.2015  № 802 

 

 
Перелік  

навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня 

у 2015-2016 навчальному році 

 

№ з/п Назва навчального предмету 

1. Українська мова 

2. Літературне читання 

3. Математика 

 

 

Перелік  

навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 

у 2015-2016 навчальному році 

 

№ з/п Назва навчального предмету Примітка  

1. Українська мова   

2. Математика   

3. Українська література Випускники проходять ДПА з 

одного з зазначених 

предметів, який обирається 

педагогічною радою 

навчального закладу 

 

Зарубіжна література 

Іноземна мова 

Історія України 

Всесвітня історія 

Правознавство. Практичний курс 

Географія 

Біологія  

Хімія 

Фізика 

Інформатика 

Мова національної меншини* 

Інтегрований курс «Література»* 

 

*Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням або 

вивченням  мов національних меншин 

   

 

 

 

 

 



 

Продовження додатка  

 

 

Перелік  

навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня 

у 2015-2016 навчальному році 

 

 

№ з/п Назва навчального предмету Примітка  

1. Українська мова   

2. Іноземна мова   

3. Математика  Випускник має право обрати 

один із зазначених предметів 

незалежно від профілю 

навчального закладу 

Історія  

 

 


