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Орієнтовні вимоги 

до проведення державної підсумкової атестації учнів  

у системі загальної середньої освіти  

у 2018/2019 навчальному році 
 

Загальні положення 
Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводиться 

відповідно до Порядку проведення  державної підсумкової атестації (далі-Порядок), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 

1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за  № 8/32979 

та наказів Міністерства освіти і науки України: № 59 від 25.01. 2019 р. «Про проведення 

в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту», № 116 від 01.02. 2019 р. «Про внесення зміни до додатка 2 

наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59». 

Строки проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти в 

межах навчального року. 

Третій предмет для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах 

обирається зі списку, зазначеному у додатку 2 до наказу МОН  

від 25.01. 2019 р. № 59 у редакції наказу від 01.02. 2019 р. № 116, за рішенням 

педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та 

затвердженим наказом керівника закладу освіти. Процедуру вибору третього предмета, 

керуючись чинним в Україні законодавством, а саме статтею 23 та підпунктом 1 частини 

першої статті 1 Закону України «Про освіту», встановлює заклад освіти.    

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться згідно з листом 

Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року № 1/9-41. 

Завдання для проведення ДПА в закладі освіти укладають учителі закладу освіти 

відповідно до орієнтованих вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році (лист 

МОН від 27.03.2019 № 1/9-196) і затверджує керівник закладу освіти.  

Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться у закладах освіти у 

випадках, визначених пунктами 6, 8, 10, 12, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення 

державної підсумкової атестації. У разі проведення атестації учнів 11 класів за місцем 

навчання атестаційні завдання укладаються учителями закладу освіти відповідно до 

орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН 

№ 192 від 20.02.2015 і № 94 від 08.02.2016. 

Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення 

державної підсумкової атестації у Класному журналі у відповідній колонці фіксують 

відсутність учня/учениці.  

 


