
Завершення 

2018-2019 н.р., 

проведення ДПА-2019

Методичні рекомендації



Завершення навчального року

 Лист ДОН від 25.01.2019 № 063-582 «Про організаційні 
заходи щодо закінчення 2018-2019 навчального року 
в закладах загальної середньої освіти міста Києва»

РЕКОМЕНДОВАНО:

 Весняні канікули: 25.03-01.04.2019

 «Останній дзвоник»: 31.05.2019

 ДПА:
4 клас – 14-24.05.2019;
9 клас – 04-13.06.2019.

 Вручення документів про освіту:
9 клас – 14.06.2019;
11 клас – 26-27.06.2019.

До повноважень ЗЗСО належить виключно видача документів про освіту 
(ст.38 Закону України «Про загальну середню освіту»



Документи про освіту

 Наказ МОН України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі
питання документів про загальну середню освіту»

o свідоцтво про здобуття початкової освіти;

o свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

o свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

o свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 
(для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими 
порушеннями інтелектуального розвитку);

o довідка про закінчення повного курсу навчання 
(для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями);

o свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти;

o свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з 
відзнакою (для осіб, нагороджених срібною медаллю 
"За досягнення у навчанні");

o свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з 
відзнакою (для осіб, нагороджених золотою медаллю 
"За високі досягнення у навчанні")



ДПА-2019 Нормативні документи

 Наказ МОН України від 07.12.2018.2018 № 1369 «Про 
затвердження порядку проведення державної 
підсумкової атестації».

 Наказ МОН України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення 
в 2018-2019 н.р. державної підсумкової атестації осіб, які 
здобувають загальну середню освіту»
(зі змінами – наказ МОН від 01.02.2019 № 116).

 Наказ МОН України від 22.08.2018 року № 931 «Деякі 
питання проведення в 2019 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти».

 Спільний наказ МОН/МОЗ від 29.08.2016 року №1027/900 
«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».

 Лист МОН від 23.01.2019 №1/9-41 «Методичні 
рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з 
іноземних мов у 2018/2019 н.р.»



ДПА     Загальні положення

•початкової (у 4 класі), 

•базової середньої (у 9 класі)

•повної загальної середньої освіти (в 11 (12) класі)

Атестацію проходять особи, які завершують здобуття

Результати атестації не враховуються під час виставлення 
річних оцінок із навчальних предметів

Атестацію осіб, які завершують здобуття початкової освіти, 
здійснюють лише з метою моніторингу якості освітньої 
діяльності закладів освіти та якості освіти

•протокол ДПА;
•класний журнал;
•відповідні документи про освіту;
•рекомендується у Книги видачі документів про освіту

Якщо атестація проводиться в закладі освіти, оцінки за 
атестацію зазначають у таких документах:



ДПА-2019
4 клас 9 клас 11 клас

для чого
виключно для 

моніторингу якості 

освіти

оцінювання 

результатів 

навчання

оцінювання 

результатів 

навчання

форма письмова письмова ЗНО

коли
14-24.05.2019

затверджує 

керівник ЗЗСО

04-13.06.2019

затверджує 

керівник ЗЗСО

21.05 – 13.06.2019;

додаткова сесія –

26.06-12.07.2019

де в ЗЗСО в ЗЗСО в пункті тестування

предмети
українська мова*,

математика

українська мова, 

математика,

+ 1 на вибір ЗЗСО 
(рішення педради з 

урахуванням 

побажань учнів)

українська мова, 

математика або 

історія України,

+1 на вибір учня

* або мова нацменшин (для осіб, які здобувають освіту мовами нацменшин або 
перебували за кордоном і почали вивчати укр.мову у поточному н.р.
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ти Затверджує строки атестації в ЗЗСО 
в межах навчального року

Затверджує завдання для проведення атестації в 
ЗЗСО

Створює державні атестаційні комісії 
не пізніше ніж за місяць до початку атестації (наказ)

Контролює дотримання вимог до організації та 
проведення атестації в ЗЗСО



Державні атестаційні комісії

для атестації здобувачів
початкової освіти

для атестації здобувачів базової 
середньої чи повної загальної 

середньої освіти 

голова — керівник закладу 
освіти або його заступник;

голова — керівник закладу освіти
або його заступник;

вчитель, який викладає у 
відповідному класі
початкової школи

члени комісії — вчитель, який 
викладає навчальний предмет у 
цьому класі, та вчитель навчальних 

предметів відповідної освітньої галузі 
або предметної (циклової) комісії 
(у разі створення)

Персональний склад комісії затверджується наказом керівника 
ЗЗСО не пізніше ніж за місяць до початку атестації.

За потреби можна створити декілька комісій для проведення 
атестації з одного навчального предмета. 

Розклад роботи комісії узгоджує голова комісії й затверджує
заступник директора з навчальної роботи. Розклад слід 
оприлюднити на інформаційному стенді закладу освіти та/або
на його сайті.



Атестація у разі навчання за різними формами

Якщо особа здобуває:

 загальну середню освіту за вечірньою та заочною

формами, то може пройти атестацію в закладі освіти

(за умови, що вона не реєструвалася для участі в ЗНО);

 повну загальну середню освіту за екстернатною
формою, то проходить атестацію в закладі освіти за 

відповідний рівень повної загальної середньої освіти

(за умови, що вона не реєструвалася для участі в ЗНО);

 загальну середню освіту за сімейною (домашньою) 

формою, то проходить атестацію на загальних підставах у 

закладах освіти, на території обслуговування яких вони 

проживають, або в інших закладах освіти, які ведуть їх облік



Атестація в інші строки

За письмовим зверненням до керівника ЗЗСО, 
якщо здобувачі освіти:

хворіли під час проведення атестації

не з’явилися для проходження атестації
через поважні причини

тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном 
і повернулися в Україну після проведення атестації

були призвані (мобілізовані) на військову службу

виїжджають на постійне місце проживання за кордон

Строки атестації визначає керівник ЗЗСО у разі представлення 
документів, що підтверджують підставу перенесення атестації



Атестація осіб, 

які не брали участі в ЗНО

через поважні 
причини

• після 12.07.2019

• Строки 
атестації 
визначають 
наказом 
керівника ЗЗСО

без поважної 
причини

• не раніше 
01.09.2019

• Строки 
атестації 
визначають 
наказом 
керівника ЗЗСО



ДПА-2019 з іноземних мов

9 клас 11 клас

як
предмет за вибором 

ЗЗСО
предмет за вибором учня

форма

Письмова:

− аудіювання;

− читання;

− використання мови.

Завдання готує вчитель.

ДПА у формі ЗНО

2-х рівнів складності: 

стандарту та профільного

Міжнародний 

мовний

сертифікат

А2+ для ЗЗСО, В1 для 

спеціаліз. з поглибл. 

вивч.ін.м.

Оцінка за атестацію –

12 балів (до документу 

про освіту)

В1+ тих, хто вивчав ін.м. за

рівнем стандарту або 

академічним, 

В2+  для тих, хто вивчав 

ін.м. поглиблено

Оцінка за атестацію –

12 балів (до документу 

про освіту)



Наталія Сидоренко
Шановні колеги. Звертаю Вашу увагу на зміни у переліку міжнародних мовних іспитів, які можна зарахувати як оцінку ДПА (відповідно до листа МОН від 30.01.2019 № 1/9-51)
А саме, з німецької мови - іспит DSD



Подання та розгляд апеляцій

1

•Апеляційні комісії створюються управлінням освіти з кожного 
навчального предмета

2

•Один з батьків може подати апеляційну скаргу протягом 3-х 
робочих днів після визначення результатів в ЗЗСО

3

•Розгляд апеляційних заяв – у триденний строк із дати їх 
надходження

4

•Можуть бути такі рішення:
- відмовити в задоволенні через недостатність підстав;
- задовільнити апеляційну заяву.

5
•Повторна атестація апеляційною комісією не проводиться



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

КОНТАКТИ:

Наталія Сидоренко, 
заступник директора РНМЦ
управління освіти Дніпровської районної 
в місті Києві держадміністрації,
пр.Миру, 10, каб. 207,
тел. 296-73-24

Наталія Сидоренко
Сторінка науково-методичного центру Дніпровського району м.Києва у соцмережах: https://www.facebook.com/nmcDniprKyiv/


