
       

 

Вимоги  

до проведення державної підсумкової атестації екстернів та учнів-екстернів 

11 класу  

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів  

«Міжнародна українська школа»   

у 2018/2019 навчальному році 

 

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

проводиться відповідно до Наказу МОН від 07 грудня 2018 р. «Про затвердження 

порядку проведення державної підсумкової атестації» (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. №8/32979), Наказу МОН від 

25.01.2019 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової 

атестації осіб, які здобувать загальну середню освіту» та  Листа МОН №1/9-41 від 

23.01.2019 «Щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 

закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 н.р.» 

Державна підсумкова атестація випускників 11 класу проводиться у формі 

письмових екзаменів з трьох предметів: 

1)      українська мова; 

2) математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття); 

випускники можуть обирати один з цих двох навчальних предметів; 

3) предмет за вибором учня з одного з зазначених навчальних 

предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова (англійська мова), 

математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим 

предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для 

проходження ДПА з третього предмета  історію України і навпаки.  

Здобувачам повної загальної середньої освіти, які у 2018 та 2019 роках (по 28 

травня з англійської мови, по 27 травня 2019 року – з німецької та французьких 

мов), отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту  Deutches 

Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat 

B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, 

TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE - 

англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-1 – для загальноосвітніх 

навчальних закладів, результати зазначених іспитів (за бажанням випускника) 

зараховуються як результати ДПА і у додаток до свідоцтва про повну загальну 

середню освіту  виставляється атестаційна оцінка з іноземної мови 12 балів.  

  Учням загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Міжнародна 

українська школа» надається право пройти ДПА з усіх предметів, визначених 

МОН України, за місцем навчання за завданнями укладеними навчальними 

закладами. У  разі проходження такими учнями зовнішнього незалежного 

оцінювання оцінка за ДПА виставляється  за результатами ЗНО. 

 

Директор школи      Л.В. Іванова 

 

 


