
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №10 
03.05.2019  

                                                       Засідання педагогічної ради 
 
Голова — Лагод юк В.Ю. 

Секретар — Велетнюк О.В. 

Присутні: 79 осіб  
 

                                          Порядок денний: 

 1.Про виконання рішень попередніх педрад(доповідач Лагодюк 

В.Ю.,директор НВК №12). 

 2.Про підготовку матеріалів для проведення ДПА в 4, 9-х класах(доповідачі  

голови МО початкових класів,іноземних мов,математики,української мови та 

літератури). 

 

 1.Слухали: 

Лагодюк В.Ю,директора НВК №12,про виконання рішень попередніх педрад. 

 

 

Ухвалили: 

Інформацію директора про виконання рішень попередніх педрад взяти до 

уваги. 
 
 

2.Слухали: 

Затірку О.М.,керівника шкільного методичного об′єднання вчителів 

іноземних мов,Чернову В.В., керівника шкільного методичного об′єднання 

вчителів математики,Примачок В.В., керівника шкільного методичного 

об′єднання вчителів української мови та літератури ,Кривко В.Г., керівника 

шкільного методичного об′єднання вчителів початкових класів,  про 

підготовку матеріалів для проведення ДПА в 4, 9-х класах.-Текст інформації 

додається. 

 

Ухвалили: 

1.Погодити завдання ДПА для учнів 4-х класів з математики та української 

мови. 

2. Погодити завдання ДПА для учнів 9-х класів з математики, української 

мови,англійської мови,німецької мови. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Про підготовку матеріалів для проведення ДПА в 4, 9-х класах. 

 

(Кривко В.Г., керівника шкільного методичного об′єднання вчителів 

початкових класів,інформація Затірки О.М.,керівника шкільного 

методичного об′єднання вчителів іноземних мов,Чернової В.В., керівника 

шкільного методичного об′єднання вчителів математики,Примачок В.В., 

керівника шкільного методичного об′єднання вчителів української мови 

та літератури) 

Кривко В.Г повідомила,що відповідно до Порядку, державна підсумкова 

атестація (далі-атестація) у  всіх закладах загальної середньої освіти І 

ступеня  з української мови є обов'язковою.  Атестація здійснюється з метою 

моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти, і 

проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: 

української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української 

мови і літературного читання) і математики. 

Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових 

класів/методичні об’єднання вчителів початкових класів за єдиними 

завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до 

змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові 

контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, 

погоджує педагогічна рада і затверджує керівник закладу освіти. 

Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на 

другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і 

після святкових. У разі відсутності учня (вихованця) в день проведення 

державної підсумкової атестації у Класному журналі у колонці під датою її 

проведення фіксують відсутність учня. 

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один 

урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 

хв. – на її виконання. 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до 

«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 

566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»). 

Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із 

навчальних предметів. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/


Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до 

державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених 

чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з української 

мови 

Атестаційна контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить 

завдання на перевірку результатів навчання з української мови і 

літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички 

читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, 

використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку 

орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і 

мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на 

основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки 

орфографічних і пунктуаційних умінь укладачі контрольної роботи обирають 

в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% 

слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих 

орфограм. З метою забезпечення умов цілісного сприйняття тексту, який 

будуть опрацьовувати учні, рекомендуємо розпочати контрольну роботу з 

опрацювання частини для списування, а саме: прочитати її і вставити 

пропущені букви. Далі організовують перевірку навички читання мовчки. 

Після повного прочитування тексту учням пропонується виконувати 

завдання у тому порядку, як зручно дитині. Роботу учень письмово 

оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення 

письмових робіт з української мови. 

Зміст підсумкової контрольної роботи може бути сконструйовано у двох 

варіантах (за вибором учителя). В обох варіантах перше завдання 

представлено текстом для читання. 

І варіант підсумкової контрольної роботи з української мови  формується з 

тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування (з 

пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох 

завдань до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з 

текстом (одне з яких на перевірку практичного засвоєння літературознавчих 

понять; друге – на перевірку сформованості умінь визначати основну думку, 

тему твору/встановлювати послідовність подій/встановлювати взаємозв’язки 

фактів, подій/характеризувати вчинки дійових осіб; третє – на перевірку 

сформованості уміння пояснювати зображувальні можливості художнього 

слова для описів природи, зовнішності персонажів, характеристики героїв), 

трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань 

про мову і мовлення, мовних умінь (одне з яких на 

визначення/групування/класифікацію мовних одиниць, друге – на 

доповнення/побудову/трансформування речень/зв’язок слів у реченні; третє – 

на утворення форм слів, що належать до різних частин мови, за заданою 



умовою), творчого – на побудову зв’язного висловлювання за змістом 

прочитаного тексту, у якому учень формулює власні оцінні судження. 

Вимоги до формування змісту І варіанту  підсумкової контрольної 

роботи з української мови 

№ 

з/п 
Види завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. 

Читання тексту 

мовчки. 

Пропонується 

текст 

(незнайомий 

учням) для 

самостійного 

читання з мови 

навчання 

обсягом 300-

330 слів, (для 

шкіл з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин –  220-

250 слів). 

Кількість слів, 

які потребують 

пояснення – не 

більше двох. 

Речення у 

тексті не 

мають містити 

більше 12 слів. 

Стиль тексту – 

художній, 

науково-

художній. 

1 По 1 балу* 1 бал 

2. 

Завдання до 

тексту для 

перевірки 

розуміння його 

змісту і вміння 

3 по 1 балу 3 бали 



працювати з 

текстом 

3. 

Списування 

тексту з 

пропущеними 

орфограмами 

обсягом 45-50 

слів  і 

кількістю 

орфограм 25% 

від загальної 

кількості слів у 

тексті, у тому 

числі  2 слова з 

переліку 

передбачених 

у програмі 

слів, значення, 

вимову і 

написання 

яких учні 

мають 

запам’ятати. 

Текст не має 

містити більше 

2 слів на 

орфограми, 

вивчення яких 

не передбачено 

програмою 

початкової 

школи** 

1 
по 3 

бали** 
3 бали 

4. 

Завдання до 

тексту для 

перевірки 

мовних знань 

3 по 1 балу 3 бали 

5. 

Творче 

завдання до 

тексту: 

побудова 

зв’язного 

висловлювання 

з 3-4 речень 

(для шкіл з 

1 
  по 2 

бали*** 
2 бали 



навчанням 

мовами 

національних 

меншин – 2-3 

речень 

Разом 9 - 12 балів 

  

ІІ варіант підсумкової контрольної роботи з української мови відрізняється 

від І варіанту тим, що для перевірки розуміння його змісту і вміння 

працювати з текстом та для перевірки навичок застосування знань про мову і 

мовлення, мовних умінь розробляють тестові завдання закритого типу (на 

вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою 

відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки 

мовних знань). Змістове наповнення цих завдань добирається відповідно до 

наданих рекомендацій до І варіанту підсумкової контрольної роботи. 

Завдання для до формування змісту ІІ варіанту підсумкової контрольної 

роботи з української мови 

№ 

з/п 
Види завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. 

Читання тексту 

мовчки. 

Пропонується 

текст 

(незнайомий 

учням) для 

самостійного 

читання з мови 

навчання 

обсягом 300-

330 слів, (для 

шкіл з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин –  220-

250 слів). 

Кількість слів, 

які потребують 

пояснення – не 

більше двох. 

1 По 1 балу* 1 бал 



Речення у 

тексті не 

мають містити 

більше 12 слів. 

Стиль тексту – 

художній, 

науково-

художній. 

2. 

Завдання 

закритого типу 

з вибором 

однієї відповіді 

серед трьох 

пропонованих 

варіантів для 

перевірки 

розуміння 

змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

1 по 1 балу 1 бал 

3. 

Завдання 

відкритого 

типу на 

встановлення 

послідовності 

або 

відповідності 

між 6 

компонентами  

для перевірки 

розуміння 

змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

1 по 1 балу 1 бал 

4. 

Завдання 

відкритого 

типу з 

короткою 

відповіддю для 

перевірки 

1 по 1 балу 1бал 



розуміння 

змісту 

прочитаного 

тексту і вміння 

працювати з 

текстом 

5. 

Списування 

тексту з 

пропущеними 

орфограмами 

обсягом 45-50 

слів  і 

кількістю 

орфограм 25% 

від загальної 

кількості слів у 

тексті, у тому 

числі  2 слова з 

переліку 

передбачених 

у програмі 

слів, значення, 

вимову і 

написання 

яких учні 

мають 

запам’ятати. 

Текст не має 

містити більше 

двох слів на 

орфограми, 

вивчення яких 

не передбачено 

програмою 

початкової 

школи 

1 
по 3 

бали** 
3 бали 

6. 

Завдання 

закритого типу 

з вибором 

однієї відповіді 

серед трьох 

пропонованих 

варіантів для 

перевірки 

1 по 1 балу 1 бал 



мовних знань 

7. 

Завдання 

відкритого 

типу на 

встановлення 

послідовності 

або 

відповідності 

між 6 

компонентами 

для перевірки 

мовних знань 

1 по 1 балу 1 бал 

8. 

Завдання 

відкритого 

типу з 

короткою 

відповіддю для 

перевірки 

мовних знань 

1 по 1 балу 1 бал 

9. 

Творче 

завдання: 

побудова 

зв’язного 

висловлювання 

з 3-4 речень 

(для шкіл з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин – 2-3 

речень** 

1 
по 2 

бали*** 
2 бали 

Разом 9 - 12 балів 

 

* навичка читання мовчки оцінюється 1 балом, якщо учень читає текст 

мовчки без артикуляції/тихого промовляння слів та прочитав його повністю 

за 3 хвилини; якщо учень прочитав менше половини тексту, він не отримує 

жодного балу; 

** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання з 

урахуванням використовуваної лексики та наявності оцінних суджень, 

грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких 

передбачено навчальною програмою. 

Особливості конструювання змісту атестаційної роботи з математики 

Система завдань підсумкової контрольної роботи з математики має 

охоплювати усі змістові лінії програми без дублювання перевірки одного і 



того ж уміння в різних завданнях (не враховуючи обчислень). Цілісно 

підсумкова контрольна робота має забезпечувати перевірку уміння 

розв’язувати складену задачу на 3 дії, здійснювати/перевіряти обчислення, 

знаходити частину числа/числа за значенням його частини; знаходити 

значення виразу із змінною/розв’язувати просте рівняння; порівнювати 

величини з використанням перетворення іменованих чисел; знаходити 

периметр/площу прямокутника; називати геометричні фігури, їх ознаки. 

За формою подачі завдань підсумкова контрольна робота може бути: 

комбінованою, що складається із завдань, виконання яких потребують 

короткого або розгорнутого запису розв’язання; тестовою, що складається із 

тестових завдань закритого і відкритого типів (за вибором учителя). 

Комбінована/тестова підсумкова контрольна робота розробляється у двох 

рівноцінних варіантах. 

Роботу учень письмово оформлює на аркушах у клітинку (у тому числі на 

аркуші з тестовими завданнями)  зі штампом школи, дотримуючись вимог 

оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до 

завдань мають виконуватись на цих же аркушах. 

Вимоги до формування змісту комбінованої  підсумкової контрольної 

роботи з математики 

№ 

з/п 
Види завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Задача на три дії 1 по 3 бали* 3 бали 

2. 

Завдання на 

перевірку 

обчислювальних 

навичок (3 види 

завдань на вибір): 

1 вираз з 

багатоцифровими 

числами на 3-4 

дії, з дужками, 

або 2 вирази на 2 

дії, або 4 вирази 

на 1 дію 

  

  

  

  

1/ 

2/ 

4 

  

  

  

  

по 2 бали/ 

по 1 балу/ 

по 0,5 

балів 

  

  

2 бали 

3. 

Завдання на 

порівняння 

величин з 

використанням 

перетворення 

1 по 1 балу 1 бал 



іменованих чисел 

4. 

Розв’язування 

рівняння або 

знаходження 

значення виразу 

із змінною на 2 

дії 

1 по 2 бали 2 бали 

5. 

Задача 

геометричного 

змісту (побудова 

відрізка, або 

прямокутника, 

або квадрата 

та знаходження 

довжини, або 

периметра, або 

площі)*** 

1 
по 2 

бали** 
2 бали 

6. 

Творче завдання 

або завдання з 

логічним 

навантаженням 

1 по 2 бали 2 бали 

Разом 7 - 12 балів 

  

Завдання для до формування змісту тестової підсумкової контрольної 

роботи з математики 

№ 

з/п 
Види завдань 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. 

Завдання 

закритого типу з 

вибором однієї 

відповіді серед 

трьох 

пропонованих 

варіантів **** 

3 по 1 балу 3 бали 

2. 

Завдання 

відкритого типу на 

встановлення 

послідовності або 

відповідності між 

 2 
по 1 

бали** 
2 бали 



6 

компонентами**** 

3. 

Завдання 

відкритого типу з 

короткою 

відповіддю **** 

1 
по 2 

бали** 
2 бали 

4. 

Завдання 

відкритого типу з 

розгорнутою 

відповіддю (задача 

на 3 дії) 

1 
по 3 

бали** 
3 бали 

5. 

Творче завдання 

або завдання з 

логічним 

навантаженням 

1 по 2 бали 2 бали 

Разом 8 - 12 балів 

 

* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 

балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом; 

** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом. 

*** якщо складена задача (№ 1) передбачає знаходження площі, то у завданні 

№ 5 пропонуємо знайти периметр/довжину, знаходження яких не пов’язано з 

площею фігури; 

****контрольна робота має містити одне завдання геометричного змісту, яке 

може бути подано в одному з позначених **** пунктів. 

Знижувати бал учню/учениці за оформлення письмової роботи не 

рекомендуються. 

 

 

Затірка О.М.повідомила,що державна підсумкова атестація з іноземних мов 

проводиться згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 

23.01.2019 року № 1/9-41. 

Атестація з іноземних мов для учнів 9-го класу проводиться у письмовій 

формі і складається з трьох частин (аудіювання, читання та використання 

мови) за матеріалами, підготовленими вчителем. 

При цьому необхідно дотримуватися основних вимог щодо підготовки 

завдань, насамперед - відповідності завдань рівням зазначених у державних 

стандартах та навчальних програмах: для закладів загальної середньої освіти 

- рівень А2+, для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних 

мов - рівень В1. 

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових відповідного 

рівня відповідно до типу навчального закладу на окремому бланку. До складу 
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матеріалів має входити: аудіозапис тексту на будь-якому електронному носії, 

який використовується для проведення аудіювання з одним  післятекстовим 

завданням; текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із 

пропущеними словами на використання мови. 

Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, 

які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов, крім аудіозапису 

тексту та післятекстового завдання до нього. Цей текст та завдання є 

єдиними для всієї групи. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий 

варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до 

критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань 

відводиться 60 хвилин. 

Вимоги до складових частин атестації. 

Перше завдання - слухання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета — виявити рівень сформованості умінь учнів розуміти прослухану 

інформацію у визначений проміжок часу для задоволення конкретних 

потреб, якщо мовлення чітке й повільне. 

Типи аудіотекстів: записаний текст (наприклад, фрагмент радіопрограми), 

повідомлення (наприклад, прогноз погоди), опис (наприклад, зовнішнього 

вигляду), телефонні перемовини, тощо тривалістю 1-2 хвилини для закладів 

загальної середньої освіти та 3-4 хвилини для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов. 

Теми текстів для слухання повинні стосуватися щоденних ситуацій 

спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9 класів. 

Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують тестове завдання. 

За умови, коли у школі немає технічної можливості для відтворення 

аудіофайлу, вчитель озвучує текст самостійно. 

Форми завдань: множинний вибір з трьома варіантами відповідей, завдання із 

вибором відповіді вірно/невірно. Для кожного тестового завдання 

запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей 

указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

Друге завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти 

самостійно, у визначений проміжок часу. 

Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); 

оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, 

кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, 

повідомлення. 

Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на 

встановлення відповідності (добір логічних пар);  запитання з короткими 



відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; 

знаходження аргументів та висновків; встановлення зв'язків між 

інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів 

відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним 

правильно, якщо у бланку відповідей указана тільки одна літера, якою 

позначена правильна відповідь. 

Третє завдання — використання мови. Це завдання відкритої форми з 

короткою відповіддю. Мета - визначити рівень володіння лексичними, 

граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть 

можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою. 

Забезпечення: тексти різні за обсягом та складністю, пов'язані із ситуаціями 

повсякденного спілкування. 

Форми завдань: 1) завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання 

вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки 

одна правильна відповідь із чотирьох варіантів відповідей; 2) текст із 

пропусками для заповнення з використанням поданих слів або 

словосполучень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в 

бланку відповідей записана одна правильна відповідь. 

Відповідно до пункту 19 розділу ІІ вищезазначеного Порядку здобувачам 

базової середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному 

році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної 

мови рівня А-2 і вищого рівня (для класів, які вивчають іноземну мову за 

рівнем стандарт) або рівня В-1 і вищого рівня (для класів із поглибленим 

вивченням іноземних мов), результати цих іспитів зараховуються як 

атестація з іноземної мови. У відповідному документі про освіту з іноземної 

мови виставляється оцінка за атестацію - 12 балів. 

Перелік таких міжнародних мовних іспитів щороку визначається МОН 

України (додаток 1). 

Випускники закладів загальної середньої освіти поточного року можуть 

обрати іноземну мову як третій предмет для проходження державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для проведення ДПА для учнів 11-х класів з іноземної мови у формі ЗНО у 

предметному тесті використовуються завдання двох рівнів складності: 

стандарту та профільного. 

Учні, які бажають проходити ДПА з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали 

цю іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, мають у процесі 

реєстрації для участі в ЗНО зазначати рівень складності завдань «стандарту» 

(такі учні отримують оцінку за ДПА за результатами виконання частини 

завдань тесту, яка відповідає рівню стандарту або академічному). 

Учні, які бажають проходити ДПА з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали 

цю іноземну мову на профільному рівні, мають зазначати рівень складності 
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завдань «профільний» (такі учні отримують оцінку за ДПА за результатами 

виконання завдань усього тесту). Відповідно до пункту 19 розділу 

ІІ вищезазначеного Порядку здобувачам повної загальної середньої освіти, 

які у 2018 та 2019 роках (по 28 травня 2019 р. з англійської мови, по 27 

травня 2019 р.- з німецької та французької мов), які в поточному або 

попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) 

міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 і вищого рівня (для 

класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним 

рівнем) або рівня В-2 (для класів із поглибленим вивченням іноземних мов) і 

вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної 

мови. 

У відповідному документі про освіту з іноземної мови виставляється оцінка 

за атестацію - 12 балів. 

Перелік таких міжнародних мовних іспитів щороку визначається 

Міністерством освіти і науки України (додаток 1). 

Учням, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту після 

реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО (у період з 

05 лютого по 25 березня 2019 р.) і до 25 березня 2019 р. не здійснили 

перереєстрацію, виставляється оцінка за ДПА з іноземної мови за 

результатами ЗНО. 

Учням, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту 

рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 25 березня до 28 травня 2019 року з 

англійської мови (до 27 травня - з іспанської, німецької, французької мов) і 

які проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата 

про повну загальну середню освіту (за зверненням випускника) 

виставляється оцінка за ДПА з іноземної мови 12 балів. 

Окремі здобувачі освіти, визначені вищевказаним Порядком, які здобувають 

загальну середню освіту, можуть пройти атестацію в закладі освіти (за умови, 

що вони не реєструвалися для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні). 

Для них атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі за трьома 

складовими частинами (читання, використання мови та письмове 

повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем. 

Завдання мають відповідати Державному стандарту та навчальним 

програмам: для закладів загальної середньої освіти - рівень В1; для 

спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень - В2. 

Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових частин 

відповідного рівня та відповідно до типу навчального закладу у формі білетів 

на окремому бланку. До складу білетів входить: текст для читання з 

післятекстовим завданням, текст із пропусками на використання мови та 

завдання для написання письмового повідомлення. 
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Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, 

які виявили бажання проходити підсумкову атестацію. 

Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації. 

Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання. 

Мета - виявити рівень сформованості умінь учнів читати і самостійно 

розуміти автентичні тексти, у визначений проміжок часу. 

Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); 

оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, 

кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо, тощо); особисті нотатки, 

повідомлення. 

Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на 

встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими 

відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; 

знаходження аргументів тa висновків; встановлення зв'язків між 

інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. 

Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами: 1) шляхом 

підбору автентичних текстів (основні ознаки - відображення реалій 

справжнього життя, обізнаність учня/учениці із життєвими ситуаціями, 

наявність контексту як елементу, що вносить ясність у ситуацію та 

стосуються відповідних сфер); 2) підбору завдань за складністю з огляду на 

критерії (лінгвістична складність; тип тексту; структура дискурсу (усне чи 

писемне мовлення); матеріальне забезпечення, обсяг тексту, врахування 

інтересів того, хто вивчає мову (інтеракційна автентичність). Тексти мають 

відображати реалії життя у країнах, мова яких вивчалась. 

Учні повинні вміти: виділяти загальну інформацію із документів, що 

використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для 

друзів, оголошення, проспекти, меню, тощо); виділяти загальну та детальну 

інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті 

(оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти 

детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; розрізняти фактографічну 

інформацію і враження; виділяти точну та детальну інформацію в текстах, 

що стосується повсякденного життя, написаних розмовною мовою; розуміти 

точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми в статтях та доповідях; 

розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та 

спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв'язки між 

частинами тексту. 

Друге завдання - використання мови. Це завдання відкритої форми з 

короткою відповіддю. Мета - визначення рівня володіння лексичними, 

граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що показують 

рівень спілкування іноземною мовою. 

Форми завдань - це тексти із пропусками для заповнення. Учні заповнюють 

пропуски в тексті, використовуючи подані слова або словосполучення. 



Забезпечення: тексти, різні за обсягом та складністю. Завдання мають бути 

пов'язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, 

мова яких вивчалась. 

Перевіряється здатність учнів ідентифікувати та вибирати правильні 

формулювання для вживання в мові лексичних та граматичних конструкцій у 

процесі спілкування. 

Третє завдання - писемне мовлення. Мета - визначення рівня сформованості 

в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі 

комунікативних завдань, що пов'язані із повсякденним життям. 

Запропоновані завдання: від учнів вимагається створення текстів на основі 

конкретної ситуації і підказок: письмових підказок (повідомлень, листів, 

оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, 

таблиць, схем тощо). 

Учні повинні вміти: передати привітання та використовувати звороти 

ввічливості, володіючи мінімумом лінгвістичної інформації; 

використовувати увесь спектр форм ввічливості (подяка, вибачення, 

поздоровлення із успіхами, побажання здоров'я, прощання, побажання 

видужання); заповнювати прості формуляри; описати свою особисту 

ситуацію або стан справ у сім'ї в короткому тексті з опорою на прості 

питання; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної 

форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка 

або в довільній формі, в електронному листі з тим, щоб подякувати, 

висловити жаль з якогось приводу, відмовитися від замовлення, вибачитися; 

переписати інформацію із телефонної книги, розкладу руху, із оголошення; 

передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним визначенням часу та 

місця, тощо); написати короткий текст про свій стан справ та ситуацію в сім'ї, 

подію, особистий план на майбутнє. 

Кількість білетів добирається вчителем за чисельністю учнів, які виявили 

бажання проходити державну підсумкову атестацію. Кожен/кожна 

учень/учениця отримує окреме завдання. Час відведений на виконання усіх 

завдань - 60 хвилин. 

Матеріали ДПА для базової середньої освіти та повної загальної середньої 

освіти можна добирати із джерел, що знаходяться у відкритому доступі, або 

скористатися ресурсами, що знаходяться за посиланнями: 

• www.oup.com/elt/dpa-ukraine; 

• https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room; 

• http://elt.dinternal.com.ua/dpa-2019; 

• http://tsp-books.com/news/dpa-z-nimeckoji-v9-klasi-2019/?pbl_id=3; 

• http://tsp-books.com/news/dpa-z-francuzkoji-movy-v-9-klasi-2019-rik/?pbl_id=4; 

• https://linguist.ua/news/gotu-mosya-do-dpa-2019-razom. 

 

http://www.oup.com/elt/dpa-ukraine
https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room
http://elt.dinternal.com.ua/dpa-2019
http://tsp-books.com/news/dpa-z-nimeckoji-v9-klasi-2019/?pbl_id=3
http://tsp-books.com/news/dpa-z-francuzkoji-movy-v-9-klasi-2019-rik/?pbl_id=4
https://linguist.ua/news/gotu-mosya-do-dpa-2019-razom


Примачок В.В. ознайомила з орієнтовними вимогами до змісту атестаційних 

для учнів 9 класу з української мови. 

 

Ефективною формою проведення державної підсумкової атестації з 

української мови в 9 класі є диктант, текст якого укладають учителі  та 

затверджує керівник  закладу освіти. При цьому на розсуд педагогів можуть  

підбиратися декілька варіантів. 

Під час підготовки варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначену 

в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми. 

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів. 

Визначаючи кількість слів, ураховують як самостійні, так і службові частини 

мови. 

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу 

ведеться від початку читання вчителем тексту. 

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.  

Оформлення роботи 

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться 

штамп закладу загальної середньої освіти, на ньому зазначається дата, 

наприклад: 01.06.2019 р. Підпис роботи починається на сьомому рядку 

титульної сторінки: 

Робота 

на державну підсумкову атестацію 

з української мови за курс базової середньої освіти 

учня (учениці) 9 класу 

(прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка) 

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву 

тексту, наприклад: 

Диктант 

Символи України 

Методика проведення диктанту традиційна, однак під час державної 

підсумкової атестації має певні особливості. 

Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо 

його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. 

Після прочитання всього тексту читає перше речення,  учні уважно слухають. 

Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. 

Після того, як учні запишуть речення, учитель читає його повністю з метою 

перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту. 

Учитель обов’язково вказує місце  поділу тексту на абзаци. Після запису 

всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи  між 



реченнями  і   надаючи  змогу учням ретельно перевірити написане й 

виправити допущені помилки. 

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в 

такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати. 

Диктант оцінюється однією  оцінкою на основі таких критеріїв: 

• орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

• повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті 

кілька разів) вважаються однією  помилкою; однотипні помилки (на одне й те 

саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками; 

• розрізняють грубі помилки й  негрубі ( винятки з усіх правил; написання 

великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених 

від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; 

заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака 

поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у 

сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо 

інше не …;  пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або 

порушенні їх послідовності; 

• орфографічні та пунктуаційні помилки  на правила, що не включено до 

шкільної програми, виправляють, але не  враховують. Також не вважають за 

помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації; 

• за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один 

бал. 

Нормативи оцінювання диктанту 

Бали 
Кількість 

помилок 
Бали 

Кількість 

помилок 

1 
15-16 і 

більше 
7 4 

2 13-14 8 3 

3 11-12 9 1+1(негруба) 

4 9-10 10 1 

5 7-8 11 1(негруба) 

6 5-6 12  

 

Чернова В.В. повідомила, державна підсумкова атестація з математики 

проводиться за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України, а саме: «Математика. 5- 9 класи» та «Навчальна програма для 

поглибленого вивчення математики в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів», розміщені на сайті МОН. 

Для проведення державної підсумкової атестації готують не менше 10 

варіантів контрольних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по 

одному варіанту на кожного учня). Для учнів загальноосвітніх класів 



пропонується поділити роботу на 3 частини. Перша частина – 10-12 завдань у 

тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. 

Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів 

відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна 

відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що 

пояснюють його вибір. 

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої 

форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними 

правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, 

корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні 

виконують на чернетках. 

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються 

виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування 

завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну 

відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель 

відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні завчасно 

ознайомлені. 

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати 

четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що 

відповідають програмі поглибленого вивчення математики. У кожній із 

частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і 

геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають 

охоплювати весь курс математики 5-9 класу. Завдання третьої та четвертої 

частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом 

відповідного загальноосвітнього навчального закладу. 

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв. 

для учнів загальноосвітніх класів. 

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну 

роботу протягом 180 хвилин. 

При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями 

оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із 

базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему 

переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють. 

 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/

