
 

 

Завершення навчального року 

  

 «Останній дзвоник»: 29.05.2020  

  

ДПА:  

4 клас – 18-22.05.2020;  

9 клас – 03-17.06.2020.  



ДПА-2020 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

 Наказ МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження  порядку 
проведення державної підсумкової атестації» 

 Наказ МОН України від 23.10.2019 № 1332 «Деякі питання  проведення в 
2019-2020 н.р. державної підсумкової атестації  осіб, які здобувають 
загальну середню освіту». 

 Лист МОН України від 03.01.2020 № 1/9-2 «Щодо проведення 
державної підсумкової атестації в 2019/2020 навчальному році» 

 Лист МОН від 03.02.2020 №1/9-64 «Методичні рекомендації щодо  
особливостей проведення державної підсумкової атестації з  іноземних 
мов у 2019/2020 н.р.» 

 Наказ МОН України від 11.05.2019 року № 635 «Деякі питання  
проведення в 2020 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». 



ДПА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестацію проходять особи, які завершують здобуття 

 
•початкової (у 4 класі), 

•базової середньої (у 9 класі) 

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

 
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 

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

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



ДПА-2020 

4 клас 9 клас 11 клас 

 
для чого 

виключно для 

моніторингу якості 

освіти 

оцінювання  

результатів  

навчання 

оцінювання  

результатів  

навчання 

форма письмова письмова ЗНО 

 
коли 

18-22.05.2020 

затверджує 

керівник ЗЗСО 

01-10.06.2020 

затверджує 

керівник ЗЗСО 

21.05 – 15.06.2020; 

додаткова сесія – 

25.06-17.07.2020 

де в ЗЗСО в ЗЗСО в пункті тестування 

 
 

предмети 

українська 

мова,  

математика 

українська мова,  

математика, 

+ 1 предмет на вибір ЗЗСО   

(за рішенням педради) 

українська мова,  

математика або  

історія України, 

+1 предмет на вибір 

учня 
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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 (4 клас) 
Для атестації здобувачів базової  

середньої чи повної загальної  

середньої освіти (9 клас) 

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. 



АТЕСТАЦІЯ В ІНШІ СТРОКИ 

 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 

За письмовим зверненням до керівника ЗЗСО,  якщо здобувачі освіти: 



АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ЗНО 

через поважні  
причини 

• після  

17.07.2020 

 
• Строки  

атестації 
визначають  
наказом 
керівника ЗЗСО 

без поважної  
причини 

• не раніше  
01.09.2020 

 

• Строки  
атестації 
визначають 
наказом 
керівника ЗЗСО 



ДПА-2020 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 

 

 
Міжнародний  

мовний  

сертифікат 

 

А2+ для для класів, які 

вивчають іноземну мову за 

рівнем стандарт або 

академічним рівнем, 

В1+ для класів із поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Оцінка за атестацію –  12 

балів (до документу  про 

освіту) 

В1+ для для класів, які вивчають 

іноземну мову за рівнем 

стандарт або академічним 

рівнем, 

В2+ для класів із поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Оцінка за атестацію –  12 

балів (до документу 

про освіту) 
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Розробник екзамену 

 

 

Назва екзамену/ тесту 

Кількість  

балів/  

оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А2+ 

ан
гл

ій
сь

к
а 

Cambridge Assessment English A2 Key 133-139 

Edexelc 
Pearson Test of English General/  

Pearson English Certified Test A2 
50-100 

British Council Aptis for Teens A2 

н
ім

ец
ьк

а 

Goethe-Institut 
Goethe-Zertifikat A2, 

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 
60-100 

Zentrale fur Auslandsschulwesen DSD A2-Zertifikat A2 

ÖSD (Österreichisches  

Sprachdiplom) 
A2 ZA2 45-90 

ф
р
ан

ц
у

зь
к
а  

Centre international d'études  

pédagogiques (CIEP) 

DELF Tout Public A2  

DELF Pro A2 

DELF Junior A2  

DELF Prim A2 

 

50-100 

іс
п

ан
сь

к
а 

 
Instituto Cervantes 

DELE A2 para escolares 

(Diploma de Espanol como Lengua 

Extranjera) 

 
A2 
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М
о
в
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Розробник екзамену 

 
Назва екзамену/ тесту 

Кількість  

балів/  

оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В1 

ан
гл

ій
сь

к
а 

 

Cambridge Assessment English 

A2 Key 
B1 Preliminary 

140+ 

140-159 

IEL TS 4.0, 4.5, 5.0 

Edexcel 
Pearson Test of English General/  
Pearson English Certified Test B1 

50-100 

British Council Aptis for Teens Bl 

ETS TOEFL iBT 42 

н
ім

ец
ьк

а 

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 60-100 

Zentrale für 
Auslandsschulwesen 

DSD I Bl 

ÖSD (Österreichisches  
Sprachdiplom) 

B1ZB1 60-100 

ф
р
ан

ц
у

зь
к
а  

Centre international d'études  
pédagogiques (CIEP) 

 
DELF Tout Public Bl 
DELF Pro Bl 
DELF Junior Bl 

 

50-100 

іс
п

ан
сь

к
а  

Instituto Cervantes 
DELE B1 para escolares  
(Diploma de Espanol como  
Lengua Extranjera) 

 
Bl 



Р
ів

ен

ь
 М

о
в

а
  

Розробник екзамену 

 

Назва екзамену/ тесту 
Кількість  

балів/  

оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В2 

ан
гл

ій
сь

к
а 

Cambridge Assessment  
English 

B2 First 160-179 

IELTS 5.5, 6.0 

Edexcel 
Pearson Test of English General/  

Pearson English Certified Test B2 
50-100 

ETS TOEFL iBT 72 

British Council Aptis for Teens B2 

н
ім

ец
ьк

а Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B2 60-100 

Zentrale für  

Auslandsschulwesen 
DSD II B2 

ÖSD (Österreichisches  

Sprachdiplom) 
B2 ZB2 60-100 

ф
р

ан
ц

у
зь

к
а 

 
Centre international d'études  

pédagogiques (CIEP) 

DELF Tout Public B2  

DELF Pro B2 

DELF Junior B2 

 

50-100 

іс
п

ан
сь

ка
 

 
Instituto Cervantes 

 

DELE B2 (Diploma de Espanol  

como Lengua Extranjera) 

 
B2 



ВІД АТЕСТАЦІЇ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

МОЖУТЬ БУТИ ЗВІЛЬНЕНІ: 

 здобувачі освіти, які за станом здоров'я не можуть її складати 
(відповідно до Інструкції про звільнення від проходження державної 
підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних 
закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78);  

 особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями 
розвитку;  

 здобувачі освіти, які перебувають у соціальних відпустках;  

 здобувачі освіти, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, 
виставках, що мають статус міжнародних;  

 здобувачі освіти, які проживають у зоні стихійного лиха або іншого 
надзвичайного стану;  

 учасники тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, 
змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних; 

 учасники міжнародних предметних олімпіад і фінальних етапів турнірів, 
конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства 
України, та переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

 переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України 



ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ 

1 

•Апеляційні комісії створюються управлінням освіти 

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 

•У разі задоволення апеляційної заяви апеляційна комісія 
приймає рішення щодо зміни оцінки за атестацію. 
Повторна атестація апеляційною комісією не проводиться 


